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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
ATOS DO PRESIDENTE
Ato Nº 785/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 136, IX, do RI/TJRO,
Considerando o constante no Processo SEI nº 0010715-47.2018.8.22.8000,
RESOLVE:
CONCEDER o afastamento da Juíza FABÍOLA CRISTINA INOCÊNCIO,  titular da 1ª Vara de
Execuções Fiscais da Comarca de Porto Velho/RO, no período de 07/5/2018 a 11/5/2018, nos termos do
artigo 92, II, do RITJ/RO.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR,
Presidente do Tribunal de Justiça, em 21/05/2018, às 12:18, conforme art. 1º, III, “b”, da
Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/
controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
informando o código verificador 0709447 e o código CRC 40AF22D0.
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Ato Nº 789/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 136, IX, do RI/TJRO,
Considerando o constante no Processo SEI nº 0002750-15.2018.8.22.8001
RESOLVE:
CONCEDER o afastamento do Juiz  MARCELO TRAMONTINI, titular do 1º Juizado da Infância e
da Juventude da Comarca de Porto Velho/RO, no período de 10 a 19/5 /2018, nos termos do artigo 92,
II, do RITJ/RO.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR,
Presidente do Tribunal de Justiça, em 21/05/2018, às 12:18, conforme art. 1º, III, “b”, da
Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/
controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
informando o código verificador 0710033 e o código CRC F87C7763.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Ato Nº 793/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 136, IX, do RI/TJRO,
Considerando o constante no Processo SEI nº 0000358-75.2018.8.22.8010,
RESOLVE:
CONCEDER o afastamento do Magistrado LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA ,titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de
Moura/RO, no dia 14/05/2018, nos termos do artigo 92, I, do RITJ/RO.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de
Justiça, em 21/05/2018, às 12:18, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0710913 e o
código CRC D980444F.

Ato Nº 797/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 136, IX, do RI/TJRO,
Considerando o constante no Processo SEI nº 0001392-43.2018.8.22.8800,
RESOLVE:
AUTORIZAR o gozo de um dia de folga compensatória do Juiz ADOLFO THEODORO NAUJORKS NETO, Auxiliar da
Corregedoria, referente ao 1° semestre/2017, para gozo no dia 8/6/2018, nos termos do artigo 1º da Resolução n. 019/2014-PR, disponibilizada
no D.J.E. Nº 171 de 12 de setembro de 2014.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de
Justiça, em 21/05/2018, às 12:18, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0711495 e o
código CRC D760C79D.

Ato Nº 798/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 136, IX, do RI/TJRO,
Considerando o constante no Processo SEI nº 0000212-04.2018.8.22.8020,
RESOLVE:
AUTORIZAR o gozo de cinco dias de folgas compensatória ao Juíza Denise Pipino Figueiredo, titular da Vara Única da Comarca de
Nova Brasilândia d’Oeste/RO, para gozo no período de 02 a 06/07/2018, referentes ao segundo semestre de 2016, nos termos do artigo 1º
da Resolução n. 019/2014-PR, disponibilizada no D.J.E. Nº 171 de 12 de setembro de 2014.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se
Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de
Justiça, em 21/05/2018, às 12:18, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0711800 e o
código CRC 59436AB0.
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Ato Nº 799/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 136, IX, do RI/TJRO,
Considerando o que consta no processo eletrônico SEI n.0000520-79.2018.8.22.8007,
RESOLVE:
AUTORIZAR o gozo de um dia de folga compensatória ao Juiz Substituto LUIS DELFINO CÉSAR JUNIOR, lotado na 4ª Seção
Judiciária sediada na Comarca de Cacoal, referente ao segundo semestre de 2017, para gozo no dia 14/8/2018 , nos termos do artigo 1º da
Resolução n. 019/2014-PR, disponibilizada no D.J.E. Nº 171 de 12 de setembro de 2014.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de
Justiça, em 21/05/2018, às 12:18, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0711846 e o
código CRC 745D60D8.

Ato Nº 800/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 136, IX, do RI/TJRO,
Considerando o constante no Processo SEI nº 0000562-10.2018.8.22.8014,
RESOLVE:
AUTORIZAR o gozo de três dias de folgas compensatórias do Juiz Substituto FABRÍZIO AMORIM DE MENEZES, lotado na 5º Seção
Judiciária com sede na Comarca de Vilhena, referentes ao primeiro semestre de 2017, para gozo no período de 11 a 13/06/2018, nos termos
do artigo 1º da Resolução n. 019/2014-PR, disponibilizada no D.J.E. Nº 171 de 12 de setembro de 2014.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de
Justiça, em 21/05/2018, às 12:18, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0711866 e o
código CRC 76A3E3DE.

Ato Nº 801/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 136, IX, do RI/TJRO,
Considerando o constante no Processo 0000566-47.2018.8.22.8014,
RESOLVE:
AUTORIZAR o gozo de dois dias de folgas compensatórias ao Juiz ADRIANO LIMA TOLDO, titular da 2ª Vara Criminal da Comarca
de Vilhena/RO, referentes ao segundo semestre de 2017, para gozo nos dias 05 e 06/07/2018, nos termos do artigo 1º da Resolução n.
019/2014-PR, disponibilizada no D.J.E. Nº 171 de 12 de setembro de 2014.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de
Justiça, em 21/05/2018, às 12:18, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0711991 e o
código CRC 4C3B374E.
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Ato Nº 802/2018
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
136, IX, do RI/TJRO,
Considerando o constante no Processo nº 0000194-86.2018.8.22.8018,
RESOLVE:
AUTORIZAR o afastamento da Magistrada  LARISSA PINHO DE ALENCAR LIMA, titular da Vara Única da Comarca de Santa
Luzia D’Oeste, para participar, sem ônus para este Poder, do XXIII Congresso Brasileiro de Magistrados cujo tema central é “A politização
do Judiciário ou a Judicialização da Política”, organizado pela AMB, que será realizado no período de 24 a 26/05/2018, em Maceió/
AL.  Mantendo-se o acesso remoto nos termos do Provimento n. 009/2017, DJE n. 072, de 20/04/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de
Justiça, em 21/05/2018, às 12:18, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0712021 e o
código CRC 2057A643.

Termo de Ratificação
Ratifico a contratação direta da empresa STABILE - SBC SISTEMAS E CONSULTORIA DE CUSTOS LTDA para aquisição de 1 (uma)
assinatura anual para acesso online de 5 (cinco) usuários ao Sistema Orçafascio (Módulo Básico, Módulo Bases Adicionais, Módulo Base
de Dados SBC e Módulo de Medição), consoante Termo de Referência n. 2/2018 - SEEC/DIPROF/DEA/SA/SGE/PRESI/TJRO (0622282),
no valor total de R$ 2.516,00, por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, “caput” da Lei n. 8.666/93, conforme Processo
SEI 0006695-13.2018.8.22.8000.
Publique-se na forma do art. 26 da Lei n. 8.666/93.
Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de
Justiça, em 18/05/2018, às 12:35, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0711483 e o
código CRC 0EB4433A.

conselho da magistratura
DESPACHOS
Conselho da Magistratura
Despacho DO RELATOR
Processo Administrativo
Número do Processo :0002664-88.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 1000018-38.2016.8.22.0007
Comunicante: Anita Magdelaine Perez Belem
Comunicado: Conselho da Magistratura do Tribunal de Justica do Estado de Rondonia
Relator:Des. José Jorge R. da Luz
Vistos.
A Juíza de Direito Anita Magdelaine Perez Selem, titular da Vara do Juizado Especial da Comarca de Cacoal/RO, afirmou suspeição para
atuar nos autos de n. 1000018-38.2016.8.22.0007, por motivo de foro íntimo.
Nos termos do art. 135, XIV, do Regimento Interno desta Corte e do art. 13, IV, do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado
de Rondônia, compete ao Conselho da Magistratura conhecer, em segredo de justiça, da suspeição declarada pelos juízes de direito, por
motivo íntimo.
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Muito embora a suspeição não constitua dogma a dar guarida à eventual recusa ao julgamento de determinado processo por conveniência
pessoal, se há motivo de relevância tal que possa comprometer decidir com isenção, deve o magistrado se dar por suspeito, podendo
declarar-se como tal, sem necessidade de declarar suas razões, nos termos do que dispõe o art. 145, § 1º, do CPC/2015.
Diante disso, acolho a suspeição suscitada.
Devolvam-se os autos ao Departamento do Conselho da Magistratura, a fim de proceder as anotações de estilo nos assentamentos da
magistrada.
Publique-se, cumpra-se e arquive-se.
Porto Velho-RO, 18 de maio de 2018.
Desembargador JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ
Corregedor-Geral da Justiça
Despacho DO RELATOR
Processo Administrativo
Número do Processo :0002705-55.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0003828-63.2015.8.22.0010
Comunicante: Claudia Vieira Maciel de Sousa
Comunicado: Conselho da Magistratura do Tribunal de Justica do Estado de Rondonia
Relator:Des. José Jorge R. da Luz
Vistos.
A Juíza de Direito Cláudia Vieira Maciel de Sousa, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO, afirmou suspeição para
atuar nos autos de n. 0003828-63.2015.8.22.0010, por motivo de foro íntimo.
Nos termos do art. 135, XIV, do Regimento Interno desta Corte e do art. 13, IV, do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de
Rondônia, compete ao Conselho da Magistratura conhecer, em segredo de justiça, da suspeição declarada pelos juízes de direito, por motivo íntimo.
Muito embora a suspeição não constitua dogma a dar guarida à eventual recusa ao julgamento de determinado processo por conveniência
pessoal, se há motivo de relevância tal que possa comprometer decidir com isenção, deve o magistrado se dar por suspeito, podendo
declarar-se como tal, sem necessidade de declarar suas razões, nos termos do que dispõe o art. 145, § 1º, do CPC/2015.
Diante disso, acolho a suspeição suscitada.
Devolvam-se os autos ao Departamento do Conselho da Magistratura, a fim de proceder as anotações de estilo nos assentamentos da
magistrada.
Publique-se, cumpra-se e arquive-se.
Porto Velho-RO, 18 de maio de 2018.
Desembargador JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ
Corregedor-Geral de Justiça
Conselho da Magistratura
Despacho DO RELATOR
Processo Administrativo
Número do Processo :0002671-80.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7000557-16.2018.8.22.0011
Comunicante: Simone de Melo
Comunicado: Conselho da Magistratura do Tribunal de Justica do Estado/RO
Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Vistos.
A Juíza de Direito SIMONE DE MELO, da Vara Única de Alvorada do Oeste, afirmou suspeição para atuar nos autos n. 7000557-16.2018.8.22.0011,
nos termos do art. 145, §1º do Novo Código de Processo Civil, por motivo de foro íntimo, remetendo o feito ao substituto automático, fl. 2.
Os autos vieram a mim distribuídos por sorteio.
Relatados, decido.
O Código de Organização Judiciária deste Tribunal dispõe sobre a suspeição de magistrado:
Art. 13. Ao Conselho da Magistratura compete:
(…)
IV – Apreciar, reservadamente, os casos de suspeição de natureza íntima declarada por juízes;
Essa previsão é referendada no NRITJRO que estabelece, no art. 135, XIV, competir ao Conselho da Magistratura conhecer, em segredo
de justiça, da suspeição declarada pelos juízes de direito por motivo íntimo.
A comunicaçao que ora se examina está lastreada na aludida motivação, que, a teor do §1º do art. 145 do NCPC, prescinde de razões,
bastando a mera declaração do comunicante.
Conquanto a orientação do CNJ, reforçando o cumprimento da exigência contida na Resolução n. 82/2009, a impor ao magistrado de
primeiro grau declinar os motivos da eventual suspeição, a questão foi pacificada pela Excelsa Corte, na ADI n. 4.260, relatada pela min.
Rosa Weber, que julgou prejudicado o pedido à vista da superveniência do NCPC, com previsão em sentido contrário.
Com efeito, malgrado a suspeição não constitua dogma a dar guarida à eventual recusa ao julgamento de determinado processo por
conveniência pessoal, se há motivo de relevância tal que possa comprometer a isenção da comunicante para decidir, cabe ao Conselho da
Magistratura determinar o registro na ficha funcional da magistrada a fins de avaliação e acompanhamento.
Posto isso, remetam-se ao DECOM, a fim de proceder às anotações de estilo nos assentamentos funcionais da magistrada.
Publique-se. Arquivem-se.
Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Relator
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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corregedoria-geral
atos do corregedor
Portaria Corregedoria Nº 149/2018
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, previstas no art. 50, § 1º,
do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado,
CONSIDERANDO o artigo 4º da Resolução 022/2017-PR, publicada no DJE n. 118, de 30/06/2017;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar maior celeridade ao julgamento de processos em tramitação no Primeiro Grau de
Jurisdição;
CONSIDERANDO a publicação do Provimento Conjunto 003/2017-PR-CGJ, DJE n. 117, de 29/06/2017, que instituiu o Grupo de
Trabalho de Apoio e Monitoramento de Metas do Primeiro Grau do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (GRUAMEP);
CONSIDERANDO o SEI n. 0001119-64.2018.8.22.8800,
R E S O L V E:
PRORROGAR até o dia 08/05/2018 a designação do Juiz Substituto PEDRO SILLAS CARVALHO, lotado na 1ª Seção Judiciária,
para, sem prejuízo das designações anteriores, auxiliar a 6ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho, conforme publicação da Portaria n.
132/2018, DJE n. 074, de 23/04/2018.
Publique-se.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ, Corregedor (a) Geral da Justiça, em
18/05/2018, às 16:45, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0708351 e o
código CRC 816AAAFE.

Portaria Corregedoria Nº 150/2018
O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, previstas no art. 50, § 1º,
do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado,
RESOLVE:
DESIGNAR o Juiz Substituto FABRÍZIO AMORIM DE MENEZES, lotado na 5ª Seção Judiciária, para, sem prejuízo das designações
anteriores, auxiliar a 1ª Vara Genérica da Comarca de Cerejeiras, no período de 19 a 22/05/2018.
Publique-se.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ, Corregedor (a) Geral da Justiça, em
18/05/2018, às 16:45, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0711681 e o
código CRC E0BF8B62.

SECRETARIA GERAL
PORTARIAS
Portaria Secretaria-Geral Nº 430/2018
O SECRETÁRIO-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Portaria Presidência n. 911/2017, publicada no DJE n. 089 de 17/05/2017,
Considerando o que consta no processo eletrônico SEI 0000084-41.2018.8.22.8001,
R E S O L V E:
I - CONVALIDAR o afastamento, sem ônus para este Poder Judiciário, do servidor ESTÉFANO RADAMES ALBUQUERQUE VIEIRA,
cadastro 2071096, Técnico Judiciário, lotado no Cartório da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto
Velho/RO, onde participou do curso de formação da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão de Rondônia, realizado no
período de 15/01/2018 a 24/02/2018.
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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II - SUSPENDER no período de afastamento para participação do curso de formação, o processo de avaliação de desempenho no
estágio probatório, nos termos do inciso IV, do art. 17, da Resolução n. 22/2010-PR.
Registre-se.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO WILLIAM DOMINGUES TEIXEIRA, Secretário-Geral do
Tribunal de Justiça, em 18/05/2018, às 17:37, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0624477 e o
código CRC BFFBC568.

Portaria Secretaria-Geral Nº 545/2018
O SECRETÁRIO-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Portaria Presidência n. 911/2017, publicada no DJE n. 089 de 17/05/2017,
Considerando o que consta na Instrução n. 018/2017-PR, publicada no DJE n. 231, de 15/12/2017.
Considerando o que consta na Solicitação de Suprimento de Fundos - SSF, datada de 11/05/2018, processo eletrônico SEI 000018087.2018.8.22.8023,
R E S O L V E:
CONCEDER Suprimento de Fundos ao servidor MARCOS ALEXANDRE SANTANA, cadastro 2069172, Técnico Judiciário, padrão
01, exercendo a função gratificada de Assistente de Direção do Fórum/Prédio II - FG4, lotado na Administração do Fórum da Comarca de
São Francisco do Guaporé/RO, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correndo as despesas por conta do presente exercício.
R E C U R S O:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo: no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais),
e 3.3.90.39 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), para Atividade 02.122.2067.2223 –
Manter a Administração do PJRO, para atender à comarca de São Francisco do Guaporé/RO.
Registre-se.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO WILLIAM DOMINGUES TEIXEIRA, Secretário-Geral do
Tribunal de Justiça, em 18/05/2018, às 15:36, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0658690 e o
código CRC 102DED77.

Portaria Secretaria-Geral Nº 549/2018
O SECRETÁRIO-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Portaria Presidência n. 911/2017, publicada no DJE n. 089 de 17/05/2017,
Considerando o que consta na Instrução n. 001/2013-PR, publicada no DJE n. 005, de 09/01/2013.
Considerando o que consta na Solicitação de Suprimento de Fundos - SSF, datada de 14/05/2018, processo eletrônico SEI n.
0002997-93.2018.8.22.8001,
R E S O L V E:
CONCEDER Suprimento de Fundos à servidora EDERLENYA CARDOSO DOS SANTOS, cadastro 2037920, Técnica Judiciária,
Padrão 17, exercendo a função gratificada de Assistente de Direção do Fórum/Prédio I, FG5, lotada na Administração do Fórum Cível da
Comarca de Porto Velho/RO, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), correndo as despesas por conta do presente exercício.
R E C U R S O:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo: no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para
Atividade 02.122.2067.2223 – Manter a Administração do PJRO, para atender ao Fórum Cível de Porto Velho/RO.
Registre-se.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO WILLIAM DOMINGUES TEIXEIRA, Secretário-Geral do
Tribunal de Justiça, em 18/05/2018, às 15:36, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0658823 e o
código CRC 585DE5A6.
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Portaria Secretaria-Geral Nº 596/2018
O SECRETÁRIO-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Portaria Presidência n. 911/2017, publicada no DJE n. 089 de 17/05/2017,
Considerando o que consta no processo eletrônico SEI 0000073-80.2017.8.22.8022,
R E S O L V E:
AUTORIZAR o afastamento, SEM ÔNUS para este Poder Judiciário, nos termos do art. 132, § 2º, da LC 68/92, da servidora THAYSSA
DE OLIVEIRA SANTINI, cadastro 2060213, Analista Judiciária, na especialidade de Psicóloga, lotada no Núcleo Psicossocial da Comarca de
São Miguel do Guaporé/RO, para frequentar o II Módulo do Curso de Mestrado em Teoria e Prática Psicanalítica, oferecido pela Universidade
John F. Kennedy, na Cidade de Buenos Aires/Argentina, no período de 16 a 27/07/2018, sem prejuízo da remuneração integral.
Registre-se.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO WILLIAM DOMINGUES TEIXEIRA, Secretário-Geral do
Tribunal de Justiça, em 18/05/2018, às 17:37, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0705891 e o
código CRC 994017BF.

Portaria Secretaria-Geral Nº 597/2018
O SECRETÁRIO-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Portaria Presidência n. 911/2017, publicada no DJE n. 089 de 17/05/2017,
Considerando o que consta nos processos eletrônicos SEI descritos abaixo,
R E S O L V E:
CONCEDER gozo de licença prêmio por assiduidade aos servidores abaixo relacionados, pertencentes ao Quadro de Pessoal
Permanente do Poder Judiciário, nos termos do art. 123 da LC 068/92.
Nome

Cadastro Processo SEI

Lotação

JOSÉ RICARDO DA SILVA

2035588

0025688-41.2017.8.22.8000

Coordenadoria da Infância e Juventude/
4º
PR/TJRO

0009937-77.2018.8.22.8000

Cartório Distribuidor do Fórum
Comarca de Pimenta Bueno/RO

da 2º
3º

0020430-50.2017.8.22.8000

Seção de Auditoria de TIC e de Obras e
3º
Serviços de Engenharia

LUCINEIA APARECIDA DE MEIRELES
2038730
CONSTANTINO
MARLENE NUNES FREITAS

2041863

Registre-se.
Cumpra-se.

Lustro

P e r í o d o Período de Fruição
aquisitivo
Data Inicial Data Final
2012/2018

11/06/2018

08/09/2018

2004/2009

03/05/2018

23/05/2018

2009/2014

24/05/2018

01/06/2018

2012/2017

16/05/2018

14/06/2018

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO WILLIAM DOMINGUES TEIXEIRA, Secretário-Geral do
Tribunal de Justiça, em 18/05/2018, às 17:37, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0705980 e o
código CRC DF9F3067.

Portaria Secretaria-Geral Nº 598/2018
O SECRETÁRIO-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Portaria Presidência n. 911/2017, publicada no DJE n. 089 de 17/05/2017,
Considerando o que consta no processo abaixo,
R E S O L V E:
SUSPENDER, por imperiosa necessidade do serviço, gozo de licença prêmio por assiduidade, concedido a servidora abaixo relacionada:
Nome

Cadastro

CHRISTIANA DE ALMEIDA
204218-5
SANTOS RIPKE

Registre-se.
Cumpra-se.

Processo

Lotação

Lustro

Centro Judiciário
de
Solução
de Conflitos e
0006553-09.2018.8.22.8000
3º
Cidadania
da
Comarca
de
Vilhena/RO

P e r í o d o Programadas para
aquisitivo Data Inicial Data Final

2012/2017 02/04/2018

Suspender S a l d o Transferidas para
a partir de
de dias Data Inicial Data Final

01/05/2018 14/04/2018

18

05/11/2018 22/11/2018

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO WILLIAM DOMINGUES TEIXEIRA, Secretário-Geral do
Tribunal de Justiça, em 18/05/2018, às 17:37, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0707418 e o
código CRC 8BF14CDE.
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Portaria Secretaria-Geral Nº 599/2018
O SECRETÁRIO-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Portaria Presidência n. 911/2017, publicada no DJE n. 089 de 17/05/2017,
Considerando o que consta nos processos eletrônicos SEI descritos abaixo,
R E S O L V E:
DESLIGAR os estudantes abaixo relacionados, do Quadro de Estagiários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, termos do Art.
25, inciso III da Resolução n. 026/2012-PR.
Nome

Cadastro

Lotação

RAFERSON ALEIXO DA SILVA JUNIOR

8052115

Cartório da 1ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca
0002742-38.2018.8.22.8001
de Porto Velho/RO

02/05/2018

DIMER SUEGTY SILVA MENDONÇA

8052026

Cartório do Juizado Especial Cível e Criminal da
0000411-74.2018.8.22.8004
Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO

10/05/2018

VIVIAN DUCLERC PERRELLI AVELAR LIMA
8049734
ROSSO

Serviço de Atermação da Comarca de Buritis/RO

0000168-79.2018.8.22.8021

14/05/2018

MARCO ANTÔNIO GUILHEN MÁZARO

Cartório da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/
0000781-50.2018.8.22.8005
RO

16/05/2018

8049483

Registre-se.
Cumpra-se.

Processo eletrônico SEI

Efeitos do Desligamento

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO WILLIAM DOMINGUES TEIXEIRA, Secretário-Geral do
Tribunal de Justiça, em 18/05/2018, às 17:37, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0707705 e o
código CRC ACC4EC56.

Portaria Secretaria-Geral Nº 600/2018
O SECRETÁRIO-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Portaria Presidência n. 911/2017, publicada no DJE n. 089 de 17/05/2017,
Considerando o processo eletrônico SEI 0009761-98.2018.8.22.8000,
R E S O L V E:
I - CONVOCAR os estudantes abaixo relacionados, como Estagiários deste Órgão, por terem atendido às exigências e formalidades
contidas no Regulamento do Exame de Seleção para Estagiário do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – EDITAL N.º 001/2016-TJRO,
publicado no Diário da Justiça n. 190, de 07/10/2016.
II - Os candidatos aprovados no referido exame devem apresentar a documentação exigida para admissão, conforme item 12 do
edital, no CIEE na capital e fóruns no interior, no prazo de 20 (vinte dias) consecutivos, após a publicação desta portaria no Diário da Justiça.
III - O não cumprimento desta obrigação implicará na automática desistência e consequente convocação dos próximos candidatos
aprovados.
Comarca

Classificação Nome

Curso

Período de
Inscrição Unidade
Estágio

Ariquemes

23°

BÁRBARA GONÇALVES DE ÂNGELO

Direito

Matutino

479735

Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO

Ouro Preto do
13°
Oeste

MARIANA CORDEIRO KOHLER

Direito

Matutino

483257

Cartório do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de
Ouro Preto do Oeste/RO

Ouro Preto do
14°
Oeste

CHAYENNE KELLY GOMES FERREIRA Direito

Matutino

479395

Convocação para repor desligamento de estágio no mês de
Maio/Junho

Pimenta Bueno

13°

LEANDRO NEVES DA SILVA

Direito

Matutino

479379

Serviço de Atermação da Comarca de Pimenta Bueno/RO

Porto Velho

42°

HUGO LUIS FABISZAKI CORDEIRO

Administração

Matutino

482519

Departamento Judiciário Administrativo/SCGJ

Porto Velho

43°

MARIANA RAMALHO SOUZA DE MELO Administração

Matutino

482056

Desistente (0685445)

Porto Velho

44°

NASSON MONTEIRO BRAGA NETO

Administração

Matutino

480765

Departamento de Gestão de Pessoas

Porto Velho

45°

THALES ALAN SÁTIMO JURELLO

Administração

Matutino

479316

Desistente (0704703)

Porto Velho

46°

ANTONIO DIEGO DA SILVA

Administração

Matutino

478674

Departamento de Gestão de Pessoas

Porto Velho

47°

ALICE SOUSA FERREIRA

Administração

Matutino

478212

Desistente (0701052)

Porto Velho

48°

CAIO NASCIMENTO TENORIO

Administração

Matutino

481021

Desistente (0704436)

Porto Velho

49°

ELIANE DE SOUZA MAIA

Administração

Matutino

478517

Desistente (0704430)

Porto Velho

50°

THAYNNAH FREIIRE DA CRUZ

Administração

Matutino

483702

Departamento de Gestão de Pessoas

Porto Velho

51°

EMELY DO NASCIMENTO SAVEDRA
Administração
SANTOS

Matutino

483671

Convocação para repor desligamento de estágio no mês de
Maio/Junho

Porto Velho

23°

ANNA CLAUDIA GAMA DE OLIVEIRA Ciências
CAVALCANTE
Contábeis

Matutino

483104

Divisão Financeira

Porto Velho

226°

THAYRINY CAVALCANTE SILVA

Direito

Matutino

478768

Convocação para repor desligamento de estágio no mês de
Maio/Junho

Porto Velho

227°

ANA CLARA OLIVEIRA E OLIVEIRA
Direito
ROCHA

Matutino

478694

Convocação para repor desligamento de estágio no mês de
Maio/Junho

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Porto Velho

228°

JADIEL BATISTA VITOR

Direito

Matutino

478557

Convocação para repor desligamento de estágio no mês de
Maio/Junho

Porto Velho

229°

PAULINA DESCRY CERNOV MORAIS
Direito
DE OLIVEIRA

Matutino

478669

Convocação para repor desligamento de estágio no mês de
Maio/Junho

Porto Velho

230°

RAIANY GOMES DA SILVA

Direito

Matutino

478573

Convocação para repor desligamento de estágio no mês de
Maio/Junho

Porto Velho

231°

AGATA NASCIMENTO OLIVEIRA

Direito

Matutino

478144

Convocação para repor desligamento de estágio no mês de
Maio/Junho

Porto Velho

232°

ANA PAULA EREIRA CALIXTO

Direito

Matutino

478718

Convocação para repor desligamento de estágio no mês de
Maio/Junho

Porto Velho

233°

KASSIA MOTTER PINHEIRO

Direito

Matutino

482597

Convocação para repor desligamento de estágio no mês de
Maio/Junho

Porto Velho

234°

GIZELLE CAROLINA ARRAS LOPES

Direito

Matutino

478408

Convocação para repor desligamento de estágio no mês de
Maio/Junho

Porto Velho

235°

ABIDA DIAS

Direito

Matutino

480872

Convocação para repor desligamento de estágio no mês de
Maio/Junho

Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO WILLIAM DOMINGUES TEIXEIRA, Secretário-Geral do
Tribunal de Justiça, em 18/05/2018, às 17:37, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0708361 e o
código CRC 6C807F2C.

Portaria Secretaria-Geral Nº 601/2018
O SECRETÁRIO-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Portaria Presidência n. 911/2017, publicada no DJE n. 089 de 17/05/2017,
Considerando o que consta no processo eletrônico SEI 0000167-94.2018.8.22.8021,
R E S O L V E:
I - INTERROMPER, a pedido, licença para Tratar de Interesse Particular, concedida através da Portaria Secretaria-Geral Nº 226/2017,
publicada no DJE n. 119 de 03/07/2017, ao servidor JOZADAC RODRIGUES DE SOUZA, cadastro 0028525, Analista Judiciário, padrão 04,
na especialidade de Oficial de Justiça.
II - RELOTAR o servidor da Administração do Fórum para o Cartório Distribuidor do Fórum da Comarca de Buritis/RO.
III - EFEITOS retroativos a 14/05/2018.
Registre-se.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por SILVANA MARIA DE FREITAS, Secretário-Geral do Tribunal de Justça
em Exercício, em 21/05/2018, às 12:03, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0708535 e o
código CRC 407CB53E.

Portaria Secretaria-Geral Nº 602/2018
O SECRETÁRIO-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Portaria Presidência n. 911/2017, publicada no DJE n. 089 de 17/05/2017,
Considerando o que consta no protocolo eletrônico SEI 0007929-30.2018.8.22.8000,
R E S O L V E:
RELOTAR o servidor FRANCISCO GOMÉRIO DE LIMA, cadastro 0040797, Auxiliar Operacional, na especialidade de Agente de
Segurança, da Seção de Acabamento/DIGRAF/SA para a Seção de Segurança e Vigilância/Diacom/Depad/SA, com efeitos retroativos a
01/05/2018.
Registre-se.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por SILVANA MARIA DE FREITAS, Secretário-Geral do Tribunal de Justça
em Exercício, em 21/05/2018, às 12:03, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0708803 e o
código CRC 2B2AF4B4.
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Portaria Secretaria-Geral Nº 603/2018
O SECRETÁRIO-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Portaria Presidência n. 911/2017, publicada no DJE n. 089 de 17/05/2017,
Considerando o convênio n. 002/2018, com vigência de 60 (sessenta) meses, com inicio em 05/03/2018, firmado entre este Egrégio
Poder e as Faculdades Integradas Aparício Carvalho/FIMCA, sob Processo n. 0015995-33.2017.8.22.8000,
Considerando o que consta no processo eletrônico SEI 0010123-03.2018.8.22.8000,
R E S O L V E:
ADMITIR a acadêmica ELISMAR SOUSA ALVES da Faculdade Integrada Aparício Carvalho – FIMCA, para cumprir estágio obrigatório
do curso de Serviço Social, na Seção de Orientação e Fiscalização Institucional do 1º JIJ, sem ônus para este Poder, perfazendo 60 horas
de estágio, com carga horária de 05 horas diárias (07:00 às 12:00), no período de 21/05/2018 a 29/06/2018.
Registre-se.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por SILVANA MARIA DE FREITAS, Secretário-Geral do Tribunal de Justça
em Exercício, em 21/05/2018, às 12:03, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0708863 e o
código CRC 8A78DB63.

Portaria Secretaria-Geral Nº 604/2018
O SECRETÁRIO-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Portaria Presidência n. 911/2017, publicada no DJE n. 089 de 17/05/2017,
Considerando o que consta no processo eletrônico SEI 0010394-12.2018.8.22.8000,
R E S O L V E:
RELOTAR os servidores qualificados abaixo, com efeitos retroativos a 08/05/2018.
Cadastro Servidor
2033470

RONALDO GOMES ARAÚJO

2053292

MARCOS KENNE BARBOSA

Lotação Atual

Nova Lotação

Seção de Apoio Técnico - 2º nível/Disus/Desein/STIC

Seção de Atendimento de 1º Nível - Help Desk/Disus/Desein/STIC

Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por SILVANA MARIA DE FREITAS, Secretário-Geral do Tribunal de Justça
em Exercício, em 21/05/2018, às 12:03, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0708900 e o
código CRC 7B1C79CB.

Portaria Secretaria-Geral Nº 605/2018
O SECRETÁRIO-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Portaria Presidência n. 911/2017, publicada no DJE n. 089 de 17/05/2017,
Considerando o convênio n. 002/2018, com vigência de 60 (sessenta) meses, com inicio em 05/03/2018, firmado entre este Egrégio
Poder e as Faculdades Integradas Aparício Carvalho/FIMCA, sob Processo n. 0015995-33.2017.8.22.8000,
Considerando o que consta no processo eletrônico SEI 0010129-10.2018.8.22.8000,
R E S O L V E:
ADMITIR a acadêmica ILKA FABIOLA OLIVEIRA SANTOS da Faculdade Integrada Aparício Carvalho – FIMCA, para cumprir estágio
obrigatório do curso de Serviço Social, na Coordenação do Serviço de Apoio Psicossocial às Varas de Família da Comarca de Porto Velho/
RO, sem ônus para este Poder, perfazendo 60 horas de estágio, com carga horária de 05 horas diárias (07:00 às 12:00), no período de
21/05/2018 a 29/06/2018.
Registre-se.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por SILVANA MARIA DE FREITAS, Secretário-Geral do Tribunal de Justça
em Exercício, em 21/05/2018, às 12:03, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0708954 e o
código CRC EF7E3FE5.
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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SECRETARIA JUDICIÁRIA
PJE INTEGRAÇÃO
VICE-PRESIDÊNCIA
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vice Presidência do TJRO / Gabinete Vice Presidência do TJRO
Processo:
0801287-49.2018.8.22.0000
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO (202)
Relator: RENATO MARTINS MIMESSI
Data distribuíção: 17/05/2018 12:01:01
Agravante: Dinalva Rosa de Oliveira Piva de Farias
Advogado(a): Edson Vieira dos Santos - OAB/RO n. 4373
Jakson Junior Serafim Caetano – OAB/RO 6956
Agravado: Banco Votorantim S/A
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Rondônia
Intimação
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dinalva Rosa de
Oliveira Piva de Farias, inconformado com a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Brasilândia do Oeste,
que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos da
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição
de indébito e indenização por danos morais proposta em desfavor
do Banco Original S/A (autos n. 7000564-78.2018.8.22.0020).
Conta a Agravante que propôs demanda em face do Agravado
e dentre os pedidos, requereu a gratuidade da justiça por não
possuir no momento condições financeiras de arcar com as custas
e despesas processuais, demonstrando através de declaração de
hipossuficiência e extratos bancários.
Informa a propositura de outras demandas nas quais discute outros
empréstimos indevidos, bem como a gratuidade da justiça, que
somadas as custas de todos os processos totalizaria R$ 1.665,03
(hum mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e três centavos),
valor este que onera muito sua subsistência.
Aduz que a concessão da benesse não requer o caráter de
miserabilidade, bastando a simples afirmação de que não possui
condições de pagar as custas do processo sem prejuízo de seu
sustento e de sua família.
Enfim, por não possuir condição econômico-financeiro de arcar
com as despesas do processo, requer a concessão do efeito
suspensivo e desde já seja antecipada a tutela, determinando-se o
prosseguimento do feito.
É, em síntese, o relatório.
Decido.
O recurso é próprio e tempestivo.
Inicialmente, necessário se faz a análise do não recolhimento das
custas deste recurso.
Estabelece o Código de Processo Civil em seu art. 101, § 1º
que, estará o Agravante dispensado do recolhimento das custas
até decisão final do Relator sobre a questão, preliminarmente ao
julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto contra
a decisão interlocutória que indeferir a gratuidade judicial.
No caso, sustenta a Agravante que deixou de recolher o prepara
em razão do pedido de gratuidade ser objeto do presente agravo
de instrumento.
Embora, não tenha formado convencimento sobre o estado de
hipossuficiência alegado, defiro, por ora, a gratuidade judiciária
para este recurso.
Passemos a análise do pedido liminar.
Compulsando os autos, nos limites exigidos nesta fase processual,
verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão do
efeito suspensivo pretendido.
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Nota-se consistência jurídica à pretensão recursal, pois a questão
sub judice recai em examinar matéria de ordem pública, prevista
expressamente em lei.
Também observo a incidência de lesão grave de difícil reparação,
porquanto presente o requisito do periculum in mora, uma vez que
restarão prejuízos a serem suportados pelo recorrente, se acaso
sua pretensão for apreciada ao final.
Considerando a situação apresentada nos autos, a necessidade
de examinar com maior profundidade os documentos, tenho por
cautela, a fim de se evitar dano irreparável ou de difícil reparação,
conceder apenas o efeito suspensivo, devendo o processo
permanecer suspenso até o julgamento do mérito deste recurso.
Notifique-se o Juízo da causa sobre o teor desta decisão, para que
preste as informações que julgar necessárias.
Faculto que a Agravante, ao mesmo tempo, se manifeste acerca
do diferimento do recolhimento das custas ao final ou o seu
parcelamento.
Intime-se a Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Tratando-se de pessoa idosa, encaminhem-se os autos a
Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Após, retornem os autos conclusos.
Expeça-se o necessário.
I.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
Desembargador RENATO MARTINS MIMESSI
Vice-Presidente do TJ/RO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vice Presidência do TJRO / Gabinete Vice Presidência do TJRO
Processo:
0800883-95.2018.8.22.0000
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO (202)
Relator: RENATO MARTINS MIMESSI
Data distribuíção: 03/04/2018 20:15:19
Agravante: José Teodozio dos Santos
Advogado(a): Marcos Roberto Faccin – OAB/RO 1453
Agravados: YMPACTUS Comercial S/A, Carlos Roberto Costa,
Carlos Nataniel Wanzeler,James Matthew Merrill
Advogados(as): Horst Vilmar Fuchs - OAB/ES 12529
Elizabeth Cerqueira Costa - OAB/ES 13066
REPUBLICAÇÃO POR ERRO MATERIAL
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento o interposto por José Teodozio
dos Santos inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes, que indeferiu a benesse
da gratuidade judiciária, nos autos da liquidação individual de
sentença coletiva movida em desfavor de Ympactus Comercial
Ltda (Telexfree), Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler
e James Matthew Merril (autos n. 7002084-30.2018.8.22.0002 ).
Aduz o Agravante em suas razões que proposta duas demandas
pelo Agravante, o Magistrado proferiu decisão controversas, pois
em ação reivindicatória concedeu a gratuidade pretendida também
nos autos originários da liquidação de sentença, embora tenha
revogado após a propositura desta demanda.
Alega que o valor investido no negócio jurídico do agravado foi
de R$ 3.063,75 (três mil e sessenta e três reais e setenta e cinco
centavos), valor esse de pequena monta, mas que representa a
economia de uma vida.
Assevera que não possui condições de arcar com as custas do
processo, que atualmente trabalho na pequena agricultura familiar,
que sua renda mensal é menor que um salário-mínimo, é pessoa
idosa e também pleiteia judicialmente a aposentadoria rural na
qualidade de segurado especial.
Por essas razões requer seja concedido, liminarmente, o efeito ativo
agravo, a fim de suspender os efeitos do despacho interlocutório,
determinando-se o prosseguimento da ação sem o recolhimento
das custas e despesas processuais.
É o relatório.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Decido.
O recurso é próprio e tempestivo.
Inicialmente, necessário se faz a análise do não recolhimento das
custas deste recurso.
Estabelece o Código de Processo Civil em seu art. 101, § 1º
que, estará o Agravante dispensado do recolhimento das custas
até decisão final do Relator sobre a questão, preliminarmente ao
julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto contra
a decisão interlocutória que indeferir a gratuidade judicial.
No caso, sustenta a Agravante que deixou de recolher o prepara
em razão do pedido de gratuidade ser objeto do presente agravo
de instrumento.
Embora, não tenha formado convencimento sobre o estado de
hipossuficiência alegado, defiro, por ora, a gratuidade judiciária
para este recurso.
Passemos a análise do pedido liminar.
Compulsando os autos, nos limites exigidos nesta fase processual,
verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão do
efeito suspensivo pretendido.
Nota-se consistência jurídica à pretensão recursal, pois a questão
sub judice recai em examinar matéria de ordem pública, prevista
expressamente em lei.
Também observo a incidência de lesão grave de difícil reparação,
porquanto presente o requisito do periculum in mora, uma vez que
restarão prejuízos a serem suportados pelo recorrente, se acaso
sua pretensão for apreciada ao final.
Considerando a situação apresentada nos autos, a necessidade
de examinar com maior profundidade os documentos, tenho por
cautela, a fim de se evitar dano irreparável ou de difícil reparação,
conceder apenas o efeito suspensivo, devendo o processo
permanecer suspenso até o julgamento do mérito deste recurso.
Notifique-se o Juízo da causa sobre o teor desta decisão, para que
preste as informações que julgar necessárias.
Faculto que a Agravante, ao mesmo tempo, se manifeste acerca
do diferimento do recolhimento das custas ao final ou o seu
parcelamento.
Intime-se a Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Tratando-se de pessoa idosa, encaminhem-se os autos a
Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Após, retornem os autos conclusos.
Expeça-se o necessário.
I.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Desembargador RENATO MARTINS MIMESSI
Vice-Presidente do TJ/RO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vice Presidência do TJRO / Gabinete Vice Presidência do TJRO
Processo:
0801378-42.2018.8.22.0000
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO (202)
Relator: RENATO MARTINS MIMESSI
Data distribuíção: 16/05/2018 14:54:22
AGRAVANTE: Banco Cruzeiro do Sul S/A – em liquidação extrajudicial
Advogados: Oreste Nestor de Souza Laspro -OAB/SP 98.628
AGRAVADO: Sonia Maria Nunes Santana
Intimação
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que o agravante deixou de recolher
o preparo, bem como não há pedido de gratuidade judiciária para
este recurso.
Assim, considerando o disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC/15,
intime-se o recorrente, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
I.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Desembargador RENATO MARTINS MIMESSI
Vice-Presidente do TJ/RO
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vice Presidência do TJRO / Gabinete Vice Presidência do TJRO
Processo:
0801379-27.2018.8.22.0000
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO (202)
Relator: RENATO MARTINS MIMESSI
Data distribuíção: 16/05/2018 15:14:47
Agravante: Rondinei Roberto dos Santos
Advogado(a): Sergiio Holando da Costa Morais – OAB/RO 5966
Agravado: JP Imóveis Eireli – ME
Edneia Lucas Cordeiro
Intimação
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rondinei Roberto
dos Santos, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo do 5ª
Vara da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade
nos autos da ação de resolução de contrato c/c restituição de
valores pagos proposta em desfavor do JP Imóveis Eireli - ME
(autos n. 7015564-78.2018.8.22.0001).
Aduz o Agravante em suas razões que, não possui condições
financeiras de arcar com as custas do processo, uma vez que aufere
renda quase que insuficiente para o sustento de sua própria família.
Alega que, nos termos do entendimento desta Corte, faz jus ao benefício
da assistência judiciária gratuita aquele que se declarar sem condições
de prover a despesa do processo judicial por lhe comprometer os
meios de subsistência, independentemente de prova, só podendo ser
indeferido se a parte contrária fizer prova da boa condição financeira.
Sustenta que juntou cópia da CTPS sua e de sua esposa, certidão
de nascimento do filho, provas suficientes a comprovar sua
condição de miserabilidade, que segundo ele não foram apreciadas
pelo Juízo e nem lhe oportunizou demonstrar com outras provas a
sua ausência de condições financeiras.
Com isso, requer seja concedido a antecipação de tutela, cassandose a decisão agravada, deferindo-lhe a gratuidade da justiça, com
o regular prosseguimento do feito, ou que seja concedido efeito
suspensivo ao agravo, suspendendo-se os efeitos da decisão
agravada até o julgamento de mérito do presente.
É, em síntese, o relatório.
Decido.
O recurso é próprio e tempestivo.
Inicialmente, necessário se faz a análise do não recolhimento das
custas deste recurso.
Estabelece o Código de Processo Civil em seu art. 101, § 1º
que, estará o Agravante dispensado do recolhimento das custas
até decisão final do Relator sobre a questão, preliminarmente ao
julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto contra
a decisão interlocutória que indeferir a gratuidade judicial.
No caso, sustenta o Agravante que deixou de recolher o preparo,
uma vez que a interposição do agravo de instrumento é isenta de
custas, nos termos da Lei 301/1990, art. 8º, V.
Cumpre-nos aqui informar, que desde 1º de janeiro de 2017, passou
a vigorar no Estado de Rondônia a Lei Ordinária n. 3.896, que
dispões sobre a cobrança de custas dos serviços forenses no âmbito
do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, o Regimento de Custas,
que em seu art. 16, dispõe que: “ A petição do agravo de instrumento
ou do agravo interno deverá ser instruída com o comprovante do
pagamento do preparo, no valor de R$300,00 (trezentos reais).”
E mais, estabelece o art. 1.017 do CPC que a petição de agravo
de instrumento virá acompanhada do comprovante de pagamento
das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos,
conforme tabela publicada pelos tribunais (§1º).
Entretanto, embora não tenha formado convencimento sobre o
estado de hipossuficiência alegado, defiro, por ora, a gratuidade
judiciária para este recurso.
Passemos a análise do pedido liminar.
Compulsando os autos, nos limites exigidos nesta fase processual,
verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão do
efeito suspensivo pretendido.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Nota-se consistência jurídica à pretensão recursal, pois a questão
sub judice recai em examinar matéria de ordem pública, prevista
expressamente em lei.
Também observo a incidência de lesão grave de difícil reparação,
porquanto presente o requisito do periculum in mora, uma vez que
restarão prejuízos a serem suportados pelo recorrente, se acaso
sua pretensão for apreciada ao final.
Considerando a situação apresentada nos autos, a necessidade
de examinar com maior profundidade os documentos, tenho por
cautela, a fim de se evitar dano irreparável ou de difícil reparação,
conceder apenas o efeito suspensivo, devendo o processo
permanecer suspenso até o julgamento do mérito deste recurso.
Notifique-se o Juízo da causa sobre o teor desta decisão, para que
preste as informações que julgar necessárias.
Faculto que ao Agravante, ao mesmo tempo, se manifeste acerca
do diferimento do recolhimento das custas ao final ou o seu
parcelamento.
Após, retornem os autos conclusos.
Expeça-se o necessário.
I.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Desembargador RENATO MARTINS MIMESSI
Vice-Presidente do TJ/RO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vice Presidência do TJRO / Gabinete Vice Presidência do TJRO
Processo:
0801399-18.2018.8.22.0000
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO (202)
Relator: RENATO MARTINS MIMESSI
Data distribuíção: 17/05/2018 17:02:53
Agravante: Amazontrading Importação e Exportação Eireli
Advogado(a): Juliana Bortolotti Pratti Tome – OAB/ES14444
Agravado: Asus Company Importação Exportação Eireli
Intimação
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amazontrading
Importação e Exportação Eireli, inconformado com a decisão
proferida pelo Juízo do 8ª Vara da Comarca da Capital, que
indeferiu o pedido de gratuidade nos autos da ação de cobrança
proposta em desfavor do Asus Company Importação Exportação
Eireli (autos n. 7015623-66.2018.8.22.0001).
Conta o Agravante que propôs demanda em face do Agravado
em razão de seu inadimplemento e dentre os pedidos requereu a
gratuidade da justiça, em razão de esta com baixo faturamento ou
entrada de recursos e passivo é altíssimo desde 2016.
Aduz que no período de 2016 a 2017, teve resultado negativo no
exercício, conforme comprova através de seus balanços patrimoniais.
Ademais, informa que vem enfrentando com a inadimplência das
empresas que com ela trabalham.
Sustenta que o Juízo a quo indeferiu de pronto a benesse, sem
lhe oportunizar o preenchimento dos requisitos necessários ao seu
deferimento.
Com isso, presente a fumaça do bom direito e o perigo da demora,
requer seja deferido, liminarmente o efeito ativo ao presente
recurso, a fim de suspender a decisão agravada, concedendo-lhe
a gratuidade da justiça, determinando-se ao Juízo do proceda o
regular prosseguimento do feito.
É, em síntese, o relatório.
Decido.
O recurso é próprio e tempestivo.
Inicialmente, necessário se faz a análise do não recolhimento das
custas deste recurso.
Estabelece o Código de Processo Civil em seu art. 101, § 1º
que, estará o Agravante dispensado do recolhimento das custas
até decisão final do Relator sobre a questão, preliminarmente ao
julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto contra
a decisão interlocutória que indeferir a gratuidade judicial.
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No caso, sustenta a Agravante que deixou de recolher o preparo,
uma vez que a interposição do recurso tem por objeto o direito a
assistência judiciária gratuita.
Embora, não tenha formado convencimento sobre o estado de
hipossuficiência alegado, defiro, por ora, a gratuidade judiciária
para este recurso.
Passemos a análise do pedido liminar.
Compulsando os autos, nos limites exigidos nesta fase processual,
verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão do
efeito suspensivo pretendido.
Nota-se consistência jurídica à pretensão recursal, pois a questão
sub judice recai em examinar matéria de ordem pública, prevista
expressamente em lei.
Também observo a incidência de lesão grave de difícil reparação,
porquanto presente o requisito do periculum in mora, uma vez que
restarão prejuízos a serem suportados pelo recorrente, se acaso
sua pretensão for apreciada ao final.
Considerando a situação apresentada nos autos, a necessidade
de examinar com maior profundidade os documentos, tenho por
cautela, a fim de se evitar dano irreparável ou de difícil reparação,
conceder apenas o efeito suspensivo, devendo o processo
permanecer suspenso até o julgamento do mérito deste recurso.
Notifique-se o Juízo da causa sobre o teor desta decisão, para que
preste as informações que julgar necessárias.
Faculto que a Agravante, ao mesmo tempo, se manifeste acerca do
diferimento do recolhimento das custas ao final ou o seu parcelamento.
Após, retornem os autos conclusos.
Expeça-se o necessário.
I.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Desembargador RENATO MARTINS MIMESSI
Vice-Presidente do TJ/RO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vice Presidência do TJRO / Gabinete Vice Presidência do TJRO
Processo:
0801376-72.2018.8.22.0000
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO (202)
Relator: RENATO MARTINS MIMESSI
Data distribuíção: 16/05/2018 14:23:24
AGRAVANTE: Banco Cruzeiro do Sul S/A – em liquidação extrajudicial
Advogados: Oreste Nestor de Souza Laspro -OAB/SP 98.628
AGRAVADO: Sonia Maria Nunes Santana
Intimação
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que o agravante deixou de recolher
o preparo, bem como não há pedido de gratuidade judiciária para
este recurso.
Assim, considerando o disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC/15,
intime-se o recorrente, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
I.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Desembargador RENATO MARTINS MIMESSI
Vice-Presidente do TJ/RO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vice Presidência do TJRO / Gabinete Vice Presidência do TJRO
Processo:
0801391-41.2018.8.22.0000
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO (202)
Relator: RENATO MARTINS MIMESSI
Data distribuíção: 17/05/2018 10:05:26
Agravante: Valdyr Benedicto Navarro
Advogada: Jeverson Leandro Costa – OAB/RO 311 34
Kelly Mezzomo C. Costa – OAB/RO 3551
Marianne A. e V. de Freitas Pereira – OAB/RO 3046
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Márcio Henrique da S. Mezzomo – OAB/RO 5836
Agravados: Banco do Brasil S/A
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Intimação
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento manejado por Valdyr Benedicto
Navarro inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª
Vara Genérica da Comarca de Cerejeiras que indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça nos autos da ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais proposta em desfavor do Banco do
Brasil S/A e Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeirosláudia
Daniela Armi (autos n. 7000801-36.2018.8.22.0013 ).
Aduz o Agravante em suas razões que, para a concessão da
gratuidade não é necessário o caráter de miserabilidade, sendo
suficiente para tanto a simples afirmação de que não possui
condições de arcar com as custas do processo e os honorários de
advogado, sem que haja prejuízo próprio ou de sua família.
Reclama que o Juízo a quo não considerou seu estado de saúde e
que devido à enfermidade deixou o trabalho no campo, acarretandolhe enormes dívidas.
Afirma que demonstrou sua hipossuficiência, apresentando
declaração de não possui renda suficiente a ensejar a declaração
de imposto de renda.
Com isso, presente a fumaça do bom direito e o perigo da demora,
requer seja deferido, liminarmente o efeito ativo ao presente
recurso, a fim de suspender a decisão agravada, concedendo-lhe
a gratuidade da justiça, determinando-se ao Juízo do proceda o
regular prosseguimento do feito.
É o relatório. Decido.
O recurso é próprio e tempestivo.
Inicialmente, necessário se faz a análise do não recolhimento das
custas deste recurso.
Estabelece o Código de Processo Civil em seu art. 101, § 1º
que, estará o Agravante dispensado do recolhimento das custas
até decisão final do Relator sobre a questão, preliminarmente ao
julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto contra
a decisão interlocutória que indeferir a gratuidade judicial.
No caso, sustenta o Agravante que deixou de recolher o preparo,
uma vez que a interposição do recurso tem por objeto o direito a
assistência judiciária gratuita.
Embora, não tenha formado convencimento sobre o estado de
hipossuficiência alegado, defiro, por ora, a gratuidade judiciária
para este recurso.
Passemos a análise do pedido liminar.
Compulsando os autos, nos limites exigidos nesta fase processual,
verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão do
efeito suspensivo pretendido.
Nota-se consistência jurídica à pretensão recursal, pois a questão
sub judice recai em examinar matéria de ordem pública, prevista
expressamente em lei.
Também observo a incidência de lesão grave de difícil reparação,
porquanto presente o requisito do periculum in mora, uma vez que
restarão prejuízos a serem suportados pelo recorrente, se acaso
sua pretensão for apreciada ao final.
Considerando a situação apresentada nos autos, a necessidade
de examinar com maior profundidade os documentos, tenho por
cautela, a fim de se evitar dano irreparável ou de difícil reparação,
conceder apenas o efeito suspensivo, devendo o processo
permanecer suspenso até o julgamento do mérito deste recurso.
Notifique-se o Juízo da causa sobre o teor desta decisão, para que
preste as informações que julgar necessárias.
Faculto que ao Agravante, ao mesmo tempo, se manifeste acerca do
diferimento do recolhimento das custas ao final ou o seu parcelamento.
Após, retornem os autos conclusos.
Expeça-se o necessário.
I.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Desembargador RENATO MARTINS MIMESSI
Vice-Presidente do TJ/RO
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vice Presidência do TJRO / Gabinete Vice Presidência do TJRO
Processo:
0801388-86.2018.8.22.0000
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO (202)
Relator: RENATO MARTINS MIMESSI
Data distribuíção: 17/05/2018 08:16:37
Agravante: Dalmiro Martini
Advogado(a): Eloir Candioto Rosa – OAB/RO 4355
Roseli Ormindo dos Santos - OAB/RO n. 8751
Agravado: Estado de Rondônia
Intimação
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dalmiro Martini ,
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial
Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Rolim de Moura,
que indeferiu o pedido de gratuidade nos autos da ação de restituição
de desconto indevido c/c indenização proposta em desfavor do Estado
de Rondônia (autos n. 7005577-25.2017.8.22.0010).
Conta do Agravante que proferida sentença nos autos da ação
de restituição, interpôs recurso inominado e dentre os pedidos,
requereu a gratuidade da justiça, que foi indeferida pelo Juízo a
quo, determinando-se, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o
recolhimento do preparo.
Informa em suas razões que vem sofrendo prejuízos financeiros
ocasionados pelo Agravado
Sustenta que não possui condições de arcar com as custas
processuais, que embora servidor público, sua renda mensal é de
pouco mais de dois salários-mínimos.
Alega que a contratação de advogado particular não impede
a concessão da benesse; que nos termos da lei, é suficiente a
simples afirmação na própria petição ou no curso do processo,
de que é hipossuficiente; que demonstrou nos autos, através do
comprovante de rendimentos de que faz jus ao direito.
Com isso, presente a fumaça do bom direito e o perigo da demora,
requer seja deferido, liminarmente o efeito ativo ao presente
recurso, a fim de suspender a decisão agravada, concedendo-lhe
a gratuidade da justiça, determinando-se ao Juízo do proceda o
regular prosseguimento do feito.
É, em síntese, o relatório.
Decido.
O recurso é próprio e tempestivo.
Inicialmente, necessário se faz a análise do não recolhimento das
custas deste recurso.
Estabelece o Código de Processo Civil em seu art. 101, § 1º
que, estará o Agravante dispensado do recolhimento das custas
até decisão final do Relator sobre a questão, preliminarmente ao
julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto contra
a decisão interlocutória que indeferir a gratuidade judicial.
No caso, sustenta o Agravante que deixou de recolher o preparo,
uma vez que a interposição do recurso tem por objeto o direito a
assistência judiciária gratuita.
Embora, não tenha formado convencimento sobre o estado de
hipossuficiência alegado, defiro, por ora, a gratuidade judiciária
para este recurso.
Passemos a análise do pedido liminar.
Compulsando os autos, nos limites exigidos nesta fase processual,
verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão do
efeito suspensivo pretendido.
Nota-se consistência jurídica à pretensão recursal, pois a questão
sub judice recai em examinar matéria de ordem pública, prevista
expressamente em lei.
Também observo a incidência de lesão grave de difícil reparação,
porquanto presente o requisito do periculum in mora, uma vez que
restarão prejuízos a serem suportados pelo recorrente, se acaso
sua pretensão for apreciada ao final.
Considerando a situação apresentada nos autos, a necessidade
de examinar com maior profundidade os documentos, tenho por
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cautela, a fim de se evitar dano irreparável ou de difícil reparação,
conceder apenas o efeito suspensivo, devendo o processo
permanecer suspenso até o julgamento do mérito deste recurso.
Notifique-se o Juízo da causa sobre o teor desta decisão, para que
preste as informações que julgar necessárias.
Faculto que ao Agravante, ao mesmo tempo, se manifeste acerca
do diferimento do recolhimento das custas ao final ou o seu
parcelamento.
Intime-se a Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, retornem os autos conclusos.
Expeça-se o necessário.
I.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Desembargador RENATO MARTINS MIMESSI
Vice-Presidente do TJ/RO

TRIBUNAL PLENO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno / Gabinete Des. Eurico Montenegro
Data da distribuição: 04/05/2018
Processo: 0801231-16.2018.8.22.0000 - CONFLITO DE
COMPETÊNCIA (PJe)
Relator: EURICO MONTENEGRO JUNIOR
Polo Ativo: RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 080058773.2018.8.22.0000
Polo Passivo: VICE PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE RONDÔNIA
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado por
Desembargador da 2ª Câmara Cível, nos moldes delineados
pelo art. artigo 232, §1º, do RITJ/RO, em face do Vice-Presidente
deste Tribunal de Justiça, frente decisão deste que determinou
a competência daquele para processar e julgar o Agravo de
Instrumento de n. 0800587-73.2018.8.22.0000.
Inicialmente, em atenção ao art. 955 do NCPC, designo o Juízo
suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas de
urgência.
Considerando o procedimento constante no artigo 954 do NCPC,
intime-se o juízo suscitado para que, no prazo de 10 (dez) dias,
preste as informações que entender necessárias.
Após, nos termos do art. 956 do NCPC e 335 do RI/TJRO,
remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça
para manifestação.
Por fim, com manifestação, ou transcorrido in albis o prazo,
retornem-me conclusos os autos.
Porto Velho/RO, 17 de maio de 2018.
Desembargador EURICO MONTENEGRO JÚNIOR
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno / Gabinete Des. Paulo Kiyochi
Direta de Inconstitucionalidade n. 0800234-33.2018.8.22.0000 PJe
Requerente : Procurador-Geral de Justiça do Estado de Rondônia
Requerido : Governador do Estado de Rondônia
Requerido : Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia
Interessado (Parte Passiva) : Estado de Rondônia
Procuradores : Juraci Jorge da Silva (OAB/RO 528), Thiago Alencar
Alves Pereira (OAB/RO 5.633) e outros
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Interessado (Parte Passiva) : Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
Advogados : Celso Cecatto (OAB/RO 111), Leme Bento Lemos
(OAB/RO 308A) e Juliana Portela Veras (OAB/RO 4.144)
Relator : Desembargador Kiyochi Mori
Decisão : “PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA : Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade.
Requisitos. Não preenchimento. indeferimento.
Ausentes os requisitos da plausibilidade jurídica da tese exposta e
da situação configuradora do perigo da demora, o indeferimento do
pedido de liminar para suspensão da eficácia e execução de leis e
atos normativos é medida a se impor.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno / Gabinete Des. Miguel Mônico
Processo: 0802050-21.2016.8.22.0000 - RECURSO ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PJe
Recorrente : Estado de Rondônia
Procuradores : Juraci Jorge da Silva (OAB/RO 528), Franklin
Silveira Baldo (OAB/RO 5.733) e outros
Recorrido : Matusalem Aliares da Silva
Advogados : Agnys Foschiani Helbel (OAB/RO 6.573), Tharcilla
Pinheiro Custódio (6.574), Thaysa Silva de Oliveira (OAB/RO
6.577) e José Neves Bandeira Filho (OAB/RO 6.576)
Vistos.
O recurso preenche o requisito constitucional do prequestionamento
implícito quanto à matéria referente à legislação federal indicada:
artigos 21, parágrafo único, IV, e art. 22, IV da Lei Complementar
101/2000 (Agravo em REsp n. 443.156 – MG, Ministro Jorge Mussi,
julgado em 15.12.2017).
Em relação ao indicado dissenso jurisprudencial, não houve a
demonstração da divergência por meio da realização do cotejo analítico,
com a transcrição de trechos que demonstrassem a similitude fática
e a diferente interpretação da lei federal, consoante determina o art.
255, § 2º, do RISTJ. Ressalta-se que a mera transcrição de ementas
não configura o dissídio jurisprudencial, sendo necessário o cotejo
analítico dos acórdãos recorrido e paradigma para a demonstração
da similitude fática das decisões (REsp n. 1.706.108 – SP, Ministro
Sebastião Reis Júnior, julgado em 18.12.2017).
Recurso especial, portanto, parcialmente admitido.
Quanto ao pedido de efeito suspensivo, não se vislumbram nas
decisões aspectos que as tornem absurdas ou manifestamente
abusivas, considerando que se deve demonstrar a presença,
concomitante, da plausibilidade da pretensão recursal veiculada
no apelo extremo (sua probabilidade de êxito), e do risco de dano
irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real
(STJ, AgInt no TP 265 / SP, Ministro Marco Buzzi, 4º Turma, julgado
em 04/05/2017), requisitos não verificados no presente pedido.
Pedido de efeito suspensivo, portanto, indeferido.
Subam os autos ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que
se procederá ao refazimento do juízo de admissibilidade da íntegra
do recurso (REsp 1499066, Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe 19/12/2017).
Intime-se. Publique-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg da Silva Júnior
Presidente
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno / Gabinete Des. Paulo Kiyochi
Data da distribuição : 28/4/2017
Data do julgamento : 07/5/2018
Direta de Inconstitucionalidade n. 0801055-71.2017.8.22.0000 - PJe
Requerente : Procurador-Geral de Justiça do Estado de Rondônia
Requerido : Governador do Estado de Rondônia
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Requerido : Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
Interessado (Parte Ativa) : Estado de Rondônia
Procuradores : Juraci Jorge da Silva (OAB/RO 528) e outros
Interessada (Parte Passiva) : Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia
Advogados : Celso Cecatto (OAB/RO 111), Leme Bento Lemos
(OAB/RO 308A) e Rosiney Araujo Reis (OAB/RO 4.144)
Relator : Desembargador Kiyochi Mori
Decisão : “AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR
INCONSTITUCIONAL O ART. 12-D, INCISOS I E II, DA LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 759/2014, COM EFICÁCIA
EX TUNC, COM ESTEIO NO ART. 27 DA LEI N. 9.868/99 NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
EMENTA : Ação direta de inconstitucionalidade. Projeto de lei. Propositura
por Governador do Estado. Emenda introduzida pelo Legislativo. Lei
tributária benéfica. Invasão de competência. Vício formal. Renúncia fiscal.
Diminuição de receita orçamentária. Ausência de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro. Inconstitucionalidade material.
A competência para propositura de projeto de lei que introduza
emenda tributária benéfica é de iniciativa privativa do Chefe do
Poder Executivo, impondo-se a declaração de inconstitucionalidade
formal do dispositivo que contraria tal regra.
Há inconstitucionalidade material no projeto de lei que versa
sobre renúncia fiscal e deixa de apresentar estimativa do impacto
orçamentário-financeiro.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno / Gabinete Des. Francisco Borges
Processo: 0801080-50.2018.8.22.0000 - MANDADO DE
SEGURANÇA (PJe)
Relator: FRANCISCO BORGES FERREIRA NETO
Data da distribuição: 23/04/2018 17:18:44
Polo Ativo: ESTADO DE RONDONIA
Polo Passivo: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RONDÔNIA
Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar,
impetrado pelo ESTADO DE RONDÔNIA contra decisão
proferida pelo PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, nos autos do precatório n. 000540708.2017.8.22.0000, no qual deferiu em favor de Jurema Dico
de Lara a antecipação de crédito humanitário em precatório de
natureza comum, sob o argumento de ser pessoa idosa.
Sustenta a contrariedade da decisão em relação ao texto
constitucional, asseverando que o art. 100, §2°, da Carta Magna
estabelece a antecipação do crédito humanitário somente nos
precatórios com créditos de natureza alimentícia, não comportando,
assim, o precatório de natureza comum.
Aduz ter sido a decisão fundamentada na tese de que o art. 12, da
Resolução n. 115/2010-CNJ, “dispõe que a preferência dos créditos
dos idosos atinge precatórios de qualquer natureza (alimentar ou
comum), e tem como objetivo conferir tratamento mais benéfico
aos credores da Fazenda Pública e de que esse entendimento,
visa assegurar o respeito aos princípios da dignidade da pessoa
humana (art.1º, III da CF) e principalmente da igualdade (CF, art. 5º,
caput), uma vez que afrontaria a razoabilidade e proporcionalidade
negar a concessão do crédito a pessoas que se encontram numa
mesma situação de fragilidade (cuja expectativa de vida é reduzida
seja por doença seja por avançada idade) e que vêm sofrendo com
os efeitos gravosos do tempo e da constante inadimplência”.
Registra julgado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não
ser possível a concessão do crédito humanitário aos créditos de
precatório de natureza diversa da alimentar.
Com esses argumentos, postula pela concessão de medida liminar
consistente na suspensão do pagamento por antecipação, a título de
crédito humanitário, no precatório n. 0005407-08.2017.8.22.0000, em favor
de Jurema Dico de Lara, até o julgamento final do presente mandamus.
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É o relatório.
Passo a analisar o pedido de liminar.
Em mandado de segurança, a liminar será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus
boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora), fundamentados em direito líquido e certo.
Quanto ao primeiro dos requisitos – probabilidade do direito (fumus
boni iuris), constato que a pretensão do impetrante não encontra
ressonância em decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O entendimento é de o CNJ, ao dispor sobre a gestão de precatórios,
propiciou a existência de uma nova classe de prioridades,
independentemente da natureza ser alimentar, cujos credores são
idosos ou portadores de doença grave (Mandado de Segurança,
TJRO processo nº 0801607-36.2017.822.0000).
Da mesma forma, que a inclusão de crédito de natureza
humanitária (credor idoso ou portador de grave moléstia) em
listagem preferencial de pagamento não representa ofensa a
direito líquido e certo do ente estatal, traduzindo-se em “meio de
efetivação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa
humana e da proteção aos idosos” (Agravo Regimental e Mandado
de Segurança, TJRO processo nº 0009489-87.2014.8.22.0000).
Relativamente ao segundo requisito - perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo (periculum in mora), constato inexistir
nos autos qualquer informação acerca dos valores a serem pagos
e a previsão de quando poderá ser efetivado o pagamento. Assim,
não vislumbro o perigo de dano ao erário ou risco ao resultado útil.
Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de liminar consistente
na suspensão do pagamento por antecipação no precatório n.
0005407-08.2017.8.22.0000, em favor de Jurema Dico de Lara.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de
10 (dez) dias, consoante dispõe o inciso I do art. 7º da Lei 12.019/2009.
Cite-se Jurema Dico de Lara, no endereço indicado na inicial, para
ingressar no feito.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça.
Int.
Porto Velho, 17 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO ROBLES
RELATOR
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno / Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes
Processo: 0800181-52.2018.8.22.0000 - MANDADO DE
SEGURANÇA - PJe
Relator: Desembargador Isaias Fonseca Moraes
Impetrante : F F Azzi Paranhos Comercial Eireli - M
Advogado : Ely Roberto de Castro (OAB/RO 509)
Impetrados : Defensor Público-Geral do Estado de Rondônia e outro
Vistos,
FF Azzi Paranhos Comercial EIRELI – ME impetra mandado de
segurança, com pedido liminar, contra ato coator praticado pelo
Pregoeiro do Pregão Eletrônico nº. 033/2017/CPCL/DPE/RO
(Ricardo José Gouveia Carneiro) e pelo Defensor Público Geral
de Rondônia, no âmbito de procedimento licitatório para atender
demandas da Defensoria Pública do Estado de Rondônia.
Requer a concessão de medida liminar, a fim de que a decisão
administrativa impugnada seja cassada, ao argumento de que a
licitação já foi homologada e o contrato/ata estão na iminência de
serem assinados, onde os efeitos dos atos administrativos objurgados
trazem prejuízos de toda ordem a Impetrante e, principalmente aos
cofres públicos, já que não estão sendo contratados os valores da
proposta mais vantajosa, pois, postos que as empresas que foram
declaradas vencedoras do certame apresentaram preços superiores
aos valores apresentados pela autora.
Quanto ao perigo da demora, escora seu pleito, no fato de que
se não for concedida a liminar, os contratos serão assinados e a
Defensoria Pública de Rondônia poderá emitir notas de empenho/
ordens de serviço, dando início à prestação dos serviços.
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Relativamente à fumaça do bom direito, alega que seu direito
líquido e certo é cristalino, mormente em razão da exequibilidade
de sua proposta.
Nestes termos, requer a concessão de liminar, a fim de que se
casse a decisão administrativa que homologou o certame em
favor da empresa Celia M. Ferreira – ME, impedindo a assinatura
dos contratos administrativos, ou caso os contratos já tenham se
materializado, a sustação dos seus efeitos e o impedimento de
emissões de ordens de serviço ou notas de empenho oriundas da
contratação, até a prolação de decisão definitiva neste mandado
de segurança.
Determinou-se emenda à petição inicial, a fim de que o impetrante
informasse o ato impugnado e a data da ciência deste, para análise
do mérito (fls. 216/217 – Id. 3413432).
O impetrante informou que a data da ciência do ato impugnado
foi dia 25/7/17 e especificou o ato impugnado (fls. 221/223 – Id.
3538556), se desincumbindo do ônus de emendar a petição inicial.
Relatado. Decido.
A demora em relação a apreciação do presente pedido, deu-se
porque a presente ação foi ajuizada perante o 1º Grau de Jurisdição,
mas em razão da indicação do Defensor Público Geral para figurar
no polo passivo da lide, houve assunção da competência por este
Tribunal, fato que demonstra e justifica o transcurso do tempo para
prolação desta decisão.
Passo a análise do pedido liminar.
A impetrante, por meio da petição de emenda à inicial informou
que tomou ciência do ato impugnado em 25/7/17 (fls. 221/223 – Id.
3538556), sendo que o ajuizamento desta ação ocorreu em 3/11/17,
ou seja, quase no fim do prazo decadencial para propositura de
mandado de segurança.
Assim sendo, o primeiro requisito para concessão de liminar, no
caso, o perigo da demora, não se faz presente, uma vez que a
autora deixou para impetrar esta ação mandamental muito tempo
após a ciência do ato impugnado, circunstância que por si só afasta
a necessidade de urgência na concessão de medida.
Quanto à fumaça do bom direito, é certo que as alegações da
impetrante, ao menos, em análise superficial (como se dá no caso
em sede de pedido liminar), não se apresenta de plano, de modo
que, a ausência desse requisito somada a inexistência do perigo
da demora, impõem o indeferimento da medida liminar vindicada.
Ressalta-se que os requisitos são concorrentes, ou seja, na falta de
um, a existência do outro não a supre o faltante, de modo que só
se fala em liminar, quando os dois pressupostos estão presentes.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Notifiquem-se os impetrados, para que prestem as informações
que julgarem necessárias.
Dê-se ciência ao Estado de Rondônia, nos termos do art. 7º, II, da
Lei 12.016/09.
Decorrido o prazo para informações, com ou sem essas, dê-se
vista à d. Procuradoria de Justiça.
I.
Porto Velho, 17 de maio de 2018
ISAIAS FONSECA MORAES
RELATOR
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno / Gabinete Des. Francisco Borges
Processo: 0800219-64.2018.8.22.0000 - MANDADO DE
SEGURANÇA - PJe
Relator: Juiz José Antônio Robles
Impetrante : Estado de Rondônia
Impetrado : Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia
Lit. Pas. Necessário : Luizete Portugal Cataca
Vistos,
Defiro o pedido constante na petição id 3666392, realizado pelo
impetrante, pois necessária a citação da Sra. Luizete Portugal

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

18

Cataca, conforme consta na decisão de id 3185667 e, por
consequência, concedo ao Estado de Rondônia o prazo de 30
(trinta) dias para que indique novo endereço destinado à realização
do ato citatório.
Int.
Porto Velho, 14 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO ROBLES
RELATOR
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno / Gabinete Des. Francisco Borges
Processo:
0800808-56.2018.8.22.0000
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - PJe
Relator: Juiz José Antônio Robles
Requerente : Procurador-Geral de Justiça do Estado de Rondônia
Requerido : Estado de Rondônia
Vistos.
Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE,
com pedido cautelar, promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE RONDÔNIA em face da Lei Ordinária Estadual nº.
4.120, de 21/8/2017, a qual “Altera, acrescenta e revoga dispositivo
à Lei nº 3.018, de 17 de abril de 2013, que ‘Dispõe sobre a Gestão
Democrática na Rede Pública Estadual de Ensino de Rondônia e
dá outras providências”.
Sustenta a inconstitucionalidade da norma, sob o fundamento de
representar ingerência do Legislativo Estadual ao dispor sobre a
organização e funcionamento da Administração Pública Estadual,
exorbitando assim sua competência legislativa, a teor do disposto
no artigo 39, § 1º, II, “d’ e art. 65, VII, ambos da Constituição
Rondoniense.
Aduz estar entre as alterações promovidas pela norma de
autoria de membro da Assembleia Legislativa a “revogação da
impossibilidade de terceiro mandato consecutivo de Diretor e ViceDiretor na mesma Unidade Escolar, além da criação de obrigação
para a Secretaria de Educação, consistente em oferecer curso
de capacitação e gestão escolar ao Diretor e Vice-Diretor eleitos
para o primeiro mandato, bem como determina a permanência do
dirigente até o final do mandato da função de Diretor e Vice-Diretor
escolar, impossibilitando a exoneração do cargo até que finde o
mandato, contrariando o caráter precário da função exercida”.
Assim, apontando vício de inconstitucionalidade, propugna pela
declaração de inconstitucionalidade material da Lei Ordinária
Estadual n.º 4.120/2017.
Requer a concessão de medida liminar consistente na suspensão
dos efeitos da Lei Ordinária Estadual nº. 4.120/17.
Pois bem.
Atento ao disposto no art. 345 das Diretrizes Gerais Judiciais
(“Na ação direta de inconstitucionalidade de competência do
Tribunal de Justiça, observar-se-ão, no que couber, a legislação
específica aplicável ao Supremo Tribunal Federal e as normas
constitucionais”), bem como considerando todo o exposto na inicial,
reconheço a relevância da matéria e, por consequência, esta
demanda seguirá o rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/1999.
Solicitem informações, no prazo de 10 (dez) dias, ao Senhor
Governador e ao Presidente da Assembleia Legislativa de
Rondônia, sobre o alegado na inicial.
Em seguida, manifestem-se, sucessivamente, o Procurador-Geral
do Estado e o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Rondônia,
no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, decorridos os prazos, com ou sem manifestação,
venham conclusos os autos para a finalidade de submeter o
processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar
definitivamente a ação (art. 12 da Lei 9.868/1999).
Publique-se.
Porto Velho, 15 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO ROBLES
RELATOR
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno / Gabinete Des. Francisco Borges
Processo: 0801045-90.2018.8.22.0000 - MANDADO DE
SEGURANÇA - PJe
Relator : Juiz José Antônio Robles
Impetrante : Márcia Cristina de Santana
Advogado : Paulo Roberto de Matos Junior (OAB/DF 30064)
Impetrado : Polo Passivo: Governador do Estado de Rondônia
Vistos.
Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE,
com pedido cautelar, promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE RONDÔNIA em face da Lei Ordinária Estadual nº.
4.120, de 21/8/2017, a qual “Altera, acrescenta e revoga dispositivo
à Lei nº 3.018, de 17 de abril de 2013, que ‘Dispõe sobre a Gestão
Democrática na Rede Pública Estadual de Ensino de Rondônia e
dá outras providências”.
Sustenta a inconstitucionalidade da norma, sob o fundamento de
representar ingerência do Legislativo Estadual ao dispor sobre a
organização e funcionamento da Administração Pública Estadual,
exorbitando assim sua competência legislativa, a teor do disposto no
artigo 39, § 1º, II, “d’ e art. 65, VII, ambos da Constituição Rondoniense.
Aduz estar entre as alterações promovidas pela norma de
autoria de membro da Assembleia Legislativa a “revogação da
impossibilidade de terceiro mandato consecutivo de Diretor e ViceDiretor na mesma Unidade Escolar, além da criação de obrigação
para a Secretaria de Educação, consistente em oferecer curso
de capacitação e gestão escolar ao Diretor e Vice-Diretor eleitos
para o primeiro mandato, bem como determina a permanência do
dirigente até o final do mandato da função de Diretor e Vice-Diretor
escolar, impossibilitando a exoneração do cargo até que finde o
mandato, contrariando o caráter precário da função exercida”.
Assim, apontando vício de inconstitucionalidade, propugna pela
declaração de inconstitucionalidade material da Lei Ordinária
Estadual n.º 4.120/2017.
Requer a concessão de medida liminar consistente na suspensão
dos efeitos da Lei Ordinária Estadual nº. 4.120/17.
Pois bem.
Atento ao disposto no art. 345 das Diretrizes Gerais Judiciais
(“Na ação direta de inconstitucionalidade de competência do
Tribunal de Justiça, observar-se-ão, no que couber, a legislação
específica aplicável ao Supremo Tribunal Federal e as normas
constitucionais”), bem como considerando todo o exposto na inicial,
reconheço a relevância da matéria e, por consequência, esta
demanda seguirá o rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/1999.
Solicitem informações, no prazo de 10 (dez) dias, ao Senhor
Governador e ao Presidente da Assembleia Legislativa de
Rondônia, sobre o alegado na inicial.
Em seguida, manifestem-se, sucessivamente, o Procurador-Geral
do Estado e o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Rondônia,
no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, decorridos os prazos, com ou sem manifestação,
venham conclusos os autos para a finalidade de submeter o
processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar
definitivamente a ação (art. 12 da Lei 9.868/1999).
Publique-se.
Porto Velho, 15 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO ROBLES
RELATOR
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno / Gabinete Des. Marialva Henriques Daldegan
Data da distribuição: 25/09/2017
Data do julgamento: 07/05/2018
Processo:
0802610-26.2017.8.22.0000
DIRETA
INCONSTITUCIONALIDADE (PJe)
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Relator: MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Polo Ativo: FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS e outros
Advogados do(a) REQUERENTE: DAVID PEREIRA CARDOSO
- PR47445, EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS PR0024498A, MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS
- PR0015348A, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER
- SP0067721A
Polo Passivo: GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA e
outros
Advogado do(a) REQUERIDO:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados
da Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na
conformidade da ata de julgamentose das notas taquigráficas, em,
QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA POR MAIORIA, VENCIDOS O
DESEMBARGADORES GILBERTO BARBOSA (PROPONENTE),
ISAIAS FONSECA MORAES, HIRAM SOUZA MARQUES,
ROOSEVELT QUEIROZ COSTA, KIYOCHI MORI, MARCOS
ALAOR DINIZ GRANGEIA, DANIEL RIBEIRO LAGOS, MIGUEL
MONICO NETO E OS JUÍZES JOSÉ ANTÔNIO ROBLES E JOHNNY
GUSTAVO CLEMES. NO MÉRITO, AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, À UNANIMIDADE.
EMENTA
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Estadual 4.008/2017.
Obrigatoriedade do pagamento de indenização ao usuário por atraso
no atendimento bancário. Violação formal à Constituição do Estado
de Rondônia. Competência legislativa municipal. Interesse local.
Inconstitucionalidade por arrastamento. Possibilidade. Inconstitucionalidade
material. Violação a princípios constitucionais. Procedência.
É formalmente inconstitucional a Lei Estadual nº 4.008/2017 iniciada
e promulgada pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
por violação aos artigos 7º, 112, 122 e 123 da Constituição de
Rondônia, porquanto, ao Município compete legislar sobre assuntos
de interesse local, inserindo-se nesse contexto, normatizar o tempo
máximo de espera em fila de banco.
Constitui invasão à competência legislativa da União sobre direito
civil (art. 22, I, CF), respaldada pelo art. 8º da Constituição de
Rondônia, a lei estadual que cria espécie de responsabilidade civil
objetiva à agência bancária que extrapole o tempo de atendimento
ao usuário, determinando o pagamento de indenização, sem
permitir qualquer dilação probatória acerca do suposto dano moral.
Viola o princípio da isonomia, da razoabilidade e do devido processo
legal, a norma que sumariamente obriga as instituições financeiras
a pagar indenização ao usuário por atraso no atendimento,
inviabilizando ao Judiciário avaliar as circunstâncias fáticas de
cada situação que legitime essa postura.
Reconhecida a inconstitucionalidade de uma lei estadual,
naturalmente há de ser retirada do ordenamento jurídico, por
arrastamento, a norma principal que com ela tenha correlação direta
e de dependência por sofrer contaminação da inconstitucionalidade.
Inconstitucionalidade formal e material reconhecida.
Porto Velho, 07 de Maio de 2018
MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
RELATOR

1ª CÂMARA CÍVEL
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
vice-presidência
Processo: 0021957-24.2003.8.22.0015 - APELAÇÃO (198)
Apelante: COSME FELIX SANTIAGO e outros
Advogados do(a) APELANTE: AURISON DA SILVA FLORENTINO
- RO0003080A, FRANCISCO BARROSO SOBRINHO RO0005678A
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Apelado: HIGSON FELIX RODRIGUES SANTIAGO
Advogado do(a) APELADO: JACIRA SILVINO - RO0000830A
ID do documento: 3772385
Visto.
O Desembargador Paulo Kiyochi Mori profere despacho ID
3700421 encaminhando o feito à Vice-Presidência, alegando haver
prevenção do Desembargador Sansão Saldanha a este processo,
sob o argumento de que este primeiro conheceu da matéria através
do Agravo de Instrumento nº0006367-32.2015.8.22.0000, que
tramitou no SAP 2º Grau. Examinados. Decido.
Realizada a análise dos autos e registros do Sistema Jurídicos
deste Tribunal de Justiça, verifica-se que em relação ao processo
de origem nº0002825-58.2015.8.22.0015 foi interposto recurso de
Agravo de Instrumento nº0006367-32.2015.8.22.0000, distribuída
em 06/07/2015 a relatoria do Des. Sansão Saldanha na 1ª Câmara
Cível, que em decisão monocrática deu provimento ao recurso.
Assim, diante da prevenção, determino a redistribuição dos autos
à relatoria do Desembargador Sansão Saldanha, no âmbito da 2ª
Câmara Cível, nos termos do art. 142 do RITJ/RO.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente do TJ/RO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
vice-presidência
Processo: 0800129-90.2017.8.22.0000 - PETIÇÃO (241)
Requerente: ELIARA ORLANDO e outros
Advogados do(a) REQUERENTE: ALINE SILVA CORREA RO0004696A, GRAZIELA ZANELLA DE CORDUVA - RO0004238A
Requerida: ANA CLARA MEDEIROS DE ALMEIDA - ME
ID do documento: 3772037
Visto.
O Desembargador Sansão Saldanha profere despacho ID
3725843 encaminhando o feito à Vice-Presidência, alegando haver
prevenção do Desembargador Raduan Miguel Filho a este processo,
sob o argumento de que este primeiro conheceu da matéria
através do Agravo de Instrumento nº0801122-07.2015.8.22.0000.
Examinados. Decido.
Realizada a análise dos autos e registros do Sistema Jurídicos
deste Tribunal de Justiça, verifica-se que em relação ao processo
de origem nº 0019989-15.2014.8.22.0001 foi interposto recurso
de Agravo de Instrumento sob o nº0801122-07.2015.8.22.0000
distribuído em 09/09/2015 a relatoria do Des. Raduan Miguel
Filho na 1ª Câmara Cível, que em decisão monocrática negou
seguimento ao recurso mantendo inalterada a decisão de origem.
Assim, diante da prevenção, determino a redistribuição dos autos à
relatoria do Desembargador Raduan Miguel Filho, no âmbito da 1ª
Câmara Cível, nos termos do art. 142 do RITJ/RO.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente do TJ/RO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Cível / Gabinete Des. Sansão Saldanha
Embargos de Declaração em Apelação n. 700926990.2016.8.22.0002 (PJe)
Origem: 7009269-90.2016.8.22.0002 - Ariquemes/ 4ª Vara Cível
Embargante: Telefônica Brasil S.A.
Advogados: Alan Arais Lopes (OAB/RO 1.787), José Alberto Couto
Maciel (OAB/DF 513), Marcus Pedro Barbas Mendonça (OAB/RO
4.476), Samael Freitas Guedes (OAB/RO 2.596), Marcelo Miura
(OAB/DF 19.847), Daniel Franca Silva (OAB/DF 24.214) e outros
Embargada: Emília Ferreira de Lima
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Advogado: Aluisio Gonçalves de Santiago Júnior (OAB/RO 4.727)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Opostos em 4/1/2018
Decisão
Trata-se de embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA
BRASIL S.A (ID 3021645) em face de Acórdão proferido por esta
Câmara Cível, publicado no DJE n. 234 de 20/12/2017 (ID 3006826),
que nos autos de indenização por danos morais por cobrança de
débito inexistente, condenou a embargante ao pagamento de R$
5.000,00 e honorários em 20% sobre o valor da condenação.
Ocorre que a embargante, nos termos da petição acomodada ao ID
3301576, informou o cumprimento da decisão colegiada, anexando
comprovante de pagamento do valor integral da condenação.
A embargada, por sua vez, requereu a expedição de alvará judicial
para levantamento dos valores depositados pela embargante,
postulando, pelo não seguimento dos embargos em razão da perda
do objeto, nos termos da petição (ID 3310591).
Tendo em vista o cumprimento espontâneo da condenação pela
empresa recorrente, a anuência da embargada quanto aos valores
depositados, julgo prejudicado os presentes embargos pela perda
superveniente do objeto, nos moldes prescritos no art. 932, inciso
III, do Código de Processo Civil de 2015.
Remetam-se os autos à origem para prosseguimento do feito e
apreciação do requerimento formulado pela embargada (ID 3310591).
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, maio de 2018.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Cível / Gabinete Des. Raduan Miguel
Apelação n. 0010818-97.2015.8.22.0001 (PJe)
Origem: 0010818-97.2015.8.22.0001 - Porto Velho/ 8ª Vara Cível
Apelante: José Rodrigues dos Reis
Advogado: Luzinete Xavier de Souza (OAB/RO 3.525)
Apelados: Fernando Silva Menezes, Deborah Silva Menezes
Pimenta e Herika Silva Menezes Parreira Machado
Advogados: Marcos Antônio Metchko (OAB/RO 1.482) e Marcos
Antônio Araújo dos Santos (OAB/RO 846)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Distribuído em 14/12/2017
Despacho
Vistos.
José Rodrigues dos Reis interpôs recurso de apelação contra a
sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de Porto Velho, nos
autos da ação de cobrança de comissão de corretagem ajuizada
contra Fernando Silva Menezes, Herika Silva Menezes Parreira
Machado e Deborah Silva Menezes Pimenta.
Intimado a proceder o recolhimento do preparo recursal (fl. 254/257),
o apelante quedou-se inerte deixando transcorrer in albis o prazo
para o cumprimento da determinação, conforme certidão de fl. 263.
Assim, tenho por descumprida a ordem de recolhimento do preparo,
impondo-se a deserção.
Ante o exposto, declaro deserto este recurso e, em consequência,
dele não conheço.
Publique-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, remetam-se à origem.
Porto Velho/RO, 11 de Maio de 2018.
Desembargador Raduan Miguel Filho
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Cível / Gabinete Des. Sansão Saldanha
Embargos de Declaração em Apelação n. 704261972.2016.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7042619-72.2016.8.22.0001- Porto Velho/ 10ª Vara Cível
Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
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Advogados: Karina de Almeida Batistuci (OAB/RO 4.571), Renato
Tadeu Rondina Mandaliti (OAB/SP 115.762), Diogo Morais da Silva
(OAB/RO 3.830), Iris Elena da Cunha Gomes da Silva (OAB/RO
5.833), Anderson Rodrigues de Oliveira (OAB/SP 288.917) e outros
Embargada: Luciana Marta de Almeida
Advogado: Luan Icaom de Almeida Amaral (OAB/RO 7.651)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Decisão
Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE em face de Acórdão proferido
por esta Câmara Cível que, nos autos de restituição de quantia paga
cumulada com reparação por danos morais movida por Luciana
Marta de Almeida, reformou parcialmente a sentença do juízo, para
o fim de majorar o valor da condenação para R$ 15.000,00.
Aponta a embargante existir contradição no Acórdão fustigado, uma
vez que não foi apreciado pelo relator o pedido de homologação de
acordo transacionado pelas partes, protocolizado em 29/01/2018
(ID 3128639).
Analisando estes autos, verifica-se que o Acórdão embargado
foi proferido na sessão de julgamento ocorrida em 24/10/2017,
nos termos da certidão acomodada ao ID 2907810, sendo que a
petição de acordo foi trazida aos autos apenas em 29/01/2018, ou
seja, em data posterior à decisão colegiada, inexistindo, portanto, a
contradição indicada pela embargante.
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inc. III, do NCPC, nega-se
conhecimento aos embargos, posto que inadmissível.
Remetam-se os autos à origem para apreciação e homologação da
petição de acordo e respectivo (IDs 3128369 e 3230039).
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, maio de 2018.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Cível / Gabinete Des. Rowilson Teixeira
Correição Parcial n. 0802349-61.2017.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7051789-68.2016.8.22.0001 / Porto Velho - 10ª Vara Cível
Corrigentes: João Baldez da Silva e Maria Arlete da Gama Baldez
Advogados: Raimisson Miranda de Souza (OAB/RO 5.565) e
Octavia Jane Silva Morheb (OAB/RO 1.160)
Corrigido: Juízo da 10ª Vara Cível da comarca de Porto Velho
Terceiros Interessados: Fabiano Medeiros da Costa e Flávia Caze
de Sousa Medeiros
Advogado: Walter Airam Naimaier Duarte Júnior (OAB/RO 1.111)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Data distribuição: 30/08/2017
Decisão
Vistos.
Trata-se de correição parcial interposta por JOÃO BALDEZ DA
SILVA e MARIA ARLETE DA GAMA BALDEZ contra decisão
proferida na 10ª Vara Cível de Porto Velho nos autos nº 705178968.2016.8.22.0001, que negou as partes o direito a audiência de
tentativa de conciliação perante o CEJUSC.
Assim promove a presente correição parcial alegando tumulto
processual praticado pela magistrada, pugnando pela designação
de audiência inaugural perante o CEJUSC.
Os recorrentes haviam peticionado requerendo a desistência do
presente recurso (Id 3359002), entretanto retificaram o pedido e
pugnaram pelo regular prosseguimento do feito.
É a síntese.
Decido.
No presente caso, os recorrentes movem a presente correição
parcial contra a decisão que indeferiu o pedido de designação de
audiência de conciliação perante o CEJUC, nos seguintes termos:
“Considerando que foram propostas outras 05 (cinco) demandas
com situação idêntica à dos autores, e em todas elas não houve
conciliação frutífera, uma vez que as partes não trazem propostas.
Ademais, caso designada audiência acarretaria em demora
injustificada de praticamente 03 (três) meses, assim por questão de
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celeridade e economia processual, fica intimada a parte requerida,
através dos patronos constituídos a apresentar defesa no prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de revelia.”
Note-se que a decisão não gerou nenhum tumulto processual, fato
que torna incabível a presente correição parcial.
Pela teleologia compreendida do artigo 368 do RITJRO, somente
é cabível “a correição parcial para emenda de erro ou abuso que
importarem inversão tumultuária dos atos e fórmulas da ordem
legal do processo civil ou criminal, quando para o caso não houver
recurso específico”, o que não se apresenta no caso concreto,
como se nota claramente do histórico deduzido.
A propósito cito:
AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO AUTUADA COMO CORREIÇÃO
PARCIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E
VENDA JULGADA PROCEDENTE E TRANSITADA EM JULGADO
- DECISÃO MONOCRÁTICA REJEITANDO LIMINARMENTE A
CORREIÇÃO PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO.
1. A correição parcial destina-se à correção de decisões não
impugnáveis por outros recursos e que configurem inversão
tumultuária dos atos e fórmulas da ordem legal do processo.
2. Após minudente resumo processual decorrido na demanda
anulatória até julgamento final realizado no âmbito desta Corte
Superior, verifica-se inexistir qualquer procedimento tumultuário,
abuso ou error in procedendo apto a macular o processo judicial,
que inclusive, em razão do implemento da coisa julgada, somente
pode ser modificado pela via própria (ação rescisória/anulatória),
perante a instância competente. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg na Pet 10.841/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 07/10/2015) gn
Deste modo, não vejo configurado qualquer abuso na atuação do
magistrado ou prática de tumulto processual, razão pela qual o
presente remédio se torna inviável.
Inclusive sequer foi formulada proposta de acordo pelos recorrentes,
tampouco externaram qualquer intenção de composição amigável.
Pelo exposto, nos termos do art. 932, IV e art. 368 c/c art. 123, IV,
do RITJRO, indefiro a inicial do presente remédio.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Intime-se e cumpra-se.
Porto Velho, 16 de maio de 2018.
Desembargador Rowilson Teixeira
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Cível / Gabinete Des. Sansão Saldanha
Embargos de Declaração em Apelação n. 702678041.2015.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7026780-41.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 2ª Vara Cível
Embargantes: Maria Ferreira Campos, Marcilene Campos Zabala,
Maciel Campos Zabala e outros
Advogados: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3.471) e Antônio
Camargo Júnior (OAB/PR 15.066)
Embargado: ITAÚ Unibanco S.A.
Advogados: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO
5.546), Edson Antônio Sousa Pinto (OAB/RO 4.643), Daniela
Martins Braz (OAB/SP 172.743), Aline Anhezini de Souza (OAB/
SP 188.322), Bruno Crepaldi (OAB/SP 247.053) e outros
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Opostos em 24/11/2017
Despacho
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA FERREIRA
CAMPOS E OUTROS (ID 2880647) em face de Acórdão proferido por
esta Câmara Cível, publicado no DJE n. 214 de 22/11/2017 (ID 2841001).
Atento ao comando do §2º, art. 1.023 do CPC/2015, determino a intimação
do embargado ITAU UNIBANCO S.A, para, querendo, no prazo de cinco
dias, apresentar manifestação sobre os embargos opostos.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, maio de 2018.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Processo: 7015180-86.2016.8.22.0001 - APELAÇÃO (198)
Relator: ISAIAS FONSECA MORAES
Data distribuição: 23/03/2018 12:02:59
Polo Ativo: FABIO JUNIOR OLIVEIRA TAVARES e outros
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO TRONCOSO
JUSTO - RO0005350S, MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073A
Polo Passivo: CLARO S.A.
Advogado do(a) APELADO: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486A
ID do documento: 3590784
Visto.
Conforme Termo de Triagem e Análise (ID Num. 3464334) existe,
com relação a origem de nº 7015180-86.2016.8.22.0001 (ação
declaratória de inexigibilidade débito), a interposição de agravo
de instrumento distribuído à relatoria do Desembargador Raduan
Miguel Filho, no sistema PJe 2° grau.
Examinados. Decido.
Realizada a análise aos autos e registros dos Sistemas Jurídicos
desta Corte, verifica-se que em relação a ação primária, houve
efetivamente a interposição de agravo de instrumento distribuído
sob o n. 0801240-46.2016.8.22.0000, no âmbito da 1ª Câmara
Cível ao Relator Desembargador Raduan Miguel Filho em
02/05/2016, no qual julgou o provimento ao agravo de instrumento,
monocraticamente, em 11/05/2016.
Assim, evidenciada a prevenção, determino a redistribuição do
presente recurso à relatoria do Desembargador Raduan Miguel Filho,
no âmbito da 1ª Câmara Cível nos termos do art. 142 do RITJ/RO.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 16 de abril de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente do TJ/RO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
vice-presidência
Processo: 7000850-14.2017.8.22.0013 - APELAÇÃO (198)
Data distribuição: 28/03/2018 11:03:57
Polo Ativo: ROSALINA INACIO DA SILVA e outros
Advogados do(a) APELANTE: ELAINE FERREIRA DE CASTRO
(OAB/RO 8561), EBER COLONI MEIRA DA SILVA (OAB/RO 4046)
Polo Passivo: FAZENDA NACIONAL
ID do documento: 3617794
Vistos.
Conforme Termo de Triagem e Análise (ID n. 3482710), a matéria
constante nos autos não se enquadra às competências estabelecidas
no Regimento Interno para os órgãos jurisdicionais deste Tribunal.
Examinados. Decido.
Analisando os autos, verifica-se tratar de ação declaratória de
inexistência de débito ajuizada por ROSALINA INÁCIO DA SILVA,
sob o argumento que fora incluída uma pendência em seu CPF, em
decorrência do não recolhimento de imposto de renda.
Alega que o débito inexiste, já que o auxílio é isento de imposto.
Sendo que figura como parte no polo passivo da presente ação
a União, incompetente este tribunal para seu julgamento, tendo
em vista que a matéria tratada se encontra afeta à competência
da Justiça Federal. Ressalto, ainda, que na decisão proferida pelo
juiz de 1º grau, já há determinação de remessa dos autos à justiça
federal.
Assim, tendo em vista que este recurso foi interposto no Sistema
de Processo Judicial Eletrônico – PJe e não existe possibilidade de
remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região por
meio do sistema, determino ao Departamento da 1ª Câmara Cível
que proceda o necessário para o envio àquela Corte.
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Após, dê-se baixa no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 19 de abril de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente do TJRO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Cível / Gabinete Des. Raduan Miguel
Mandado de Segurança n. 0801846-40.2017.8.22.0000 (PJe)
Origem: 0013081-44.2011.8.22.0001 - Porto Velho/ 6ª Vara Cível,
Falências e Recuperações Judiciais
Impetrante: Elizete Povoa Siquieoli Soares
Advogado: Clovis Avanço (OAB/RO 1.559)
Autoridade Coatora: Juíza da 6ª Vara Cível, Falências e
Recuperações Judiciais da Comarca de Porto Velho - RO
Litisconsorte Passivo: Samuel Pereira de Araújo
Advogado: Edmundo Santiago Chagas Júniro (OAB/RO 905)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Data distribuição: 14/07/2017
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado
por Elizete Povoa Siquieroli Soares em desfavor de ato judicial
proferido pelo Juízo da 6ª Vara Cível, Falência e Recuperações
Judiciais de Porto Velho.
Sustenta a impetrante, ser credora da empresa Aquarius
Construtora, Administradora e Incorporadora de Bens Ltda e, após
transitado em julgado a sentença em 07.10.2013, instaurou-se o
processo executório.
Alega ter indicado para penhora o imóvel matriculado sob n° 17.384,
após realizada penhora, constatou-se várias outras constrições
sobre o referido imóvel, razão pela qual tal constrição não atingiu
o objetivo pretendido, que era o de adimplir o crédito que lhe é
devido.
Diz que indicou para penhora, o imóvel sob matrícula n° 17.383,
sendo que este, se encontrava livre de qualquer constrição,
momento qual fora substituída a penhora, bem como, determinada
a venda judicial do imóvel. Afirma que o resultado da venda judicial
fora negativo e, a fim de garantir seus direitos determinou-se a
hipoteca judiciária do imóvel.
Enfatiza que, mesmo havendo hipoteca judiciária sobre o imóvel, a
Juíza da 6ª Vara Cível de Porto Velho, determinou o levantamento
e desconstituições das constrições judiciais existentes sobre o
referido imóvel (matrícula n° 17.383) e posterior transferência para
Samuel Pereira de Araújo, determinando, ainda, que a impetrante
se manifestasse quanto a baixa da hipoteca, bem como, ao
prosseguimento do feito.
Assevera que a referida decisão proferida pela magistrada da
6ª Vara Cível de Porto Velho, desconsiderou seu direito líquido
e certo, devidamente assegurado pela decisão proferida nos
autos 0013081-44.2011.822.0001, que já se encontra em fase
de cumprimento de sentença, uma vez que tal decisão, deu
preferência à quitação de várias penhoras em detrimento ao seu
direito garantido judicialmente, conforme fez prova por meio da
hipoteca judicial juntada aos autos.
Por fim, pediu a suspensão da decisão que determinou a retirada da
constrição inserida, inclusive, da hipoteca judicial, determinando-se
a adjudicação do referido imóvel em favor da impetrante.
De plano, indeferi a petição inicial, sob fundamento de que o
presente mandamus, não poderia servir de sucedâneo recursal (ID
n° 2193158).
O impetrante opôs embargos de declaração, momento qual,
analisei o argumento de que, por não fazer parte da relação
processual, de fato suportou prejuízo, já que não foi intimado do ato
judicial que desconstituiu a penhora que resguardava seu direito ao
recebimento de débitos advindos de contrato não cumprido com a
empresa Aquarius Construtora, Administradora e Incorporadora de
Bens Ltda (ID n° 2213853).
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Acolhi os embargos, e determinei o processamento do mandamus,
intimando-se a Procuradoria de Justiça para que apresentasse
manifestação, bem como, ao impetrante para que emendasse a
inicial, a fim de declinar o nome e endereço das demais partes
que deveriam figurar como litisconsorte passivo necessário (ID n°
2966377).
A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação, pugnando
pela concessão da ordem (ID n° 2974989).
A impetrante informou o nome e endereço das demais partes que
devem figurar no polo passivo (ID n° 3372395).
O litisconsorte necessário apresentou manifestação (ID n°
3728283).
É o relatório. Decido.
O presente mandado de segurança fora impetrado contra decisão
proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível, Falência e Recuperações
Judiciais de Porto Velho, nos autos da ação de cumprimento de
sentença, que determinou o levantamento de todas as hipotecas
existentes em relação ao imóvel matriculado sob n° 17.383, tomado
em garantia para pagamento de débito oriundo de contrato de
compra e venda de imóvel não executado por Aquarius Construtora,
Administradora e Incorporadora de Bens Ltda.
Analisando detidamente as circunstâncias do caso, bem como, a
determinação judicial que ordenou a retirada das contrições judiciais
existentes sobre o imóvel matriculado sob n° 17.383, concluo que
houve prejuízo ao direito líquido e certo da impetrante, reconhecido
nos autos n° 0013081-44.2011.822.0001 (tramitando na 7ª Vara
Cível de Porto Velho/RO), no qual resta devidamente comprovado
a dívida da construtora com a impetrante, ressaltando ainda, que
pelas informações prestadas nos autos, se trata do único bem
capaz de garantir o pagamentos dos débitos com os credores.
Com efeito, revela-se incontestável que o ato judicial que
determinou a baixa das contrições no imóvel matriculado sob n°
17.383, fere sobremaneira o direito líquido e certo da impetrante,
vez que a manutenção da referida decisão, impedirá a satisfação
de seu débito que se encontra pendente até a presente data.
Assim, considerando que os documentos juntados, demonstram
cabalmente o direito da impetrante sobre a constrição do imóvel
e, ainda, diante do eminente risco de dano irreparável, concedo
a liminar e, consequentemente, suspendo os efeitos da decisão
proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações
Judiciais de Porto Velho, até posterior decisão.
Intime-se o Juízo impetrado e o litisconsorte passivo, para que
prestem as informações que entenderem necessária.
Publique-se. Intime-se.
Porto Velho, 17 de maio de 2.017.
Desembargador Raduan Miguel Filho
Relator
Agravo de Instrumento n. 0801350-74.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 0017044-89.2013.8.22.0001 – Porto Velho/ 7ª Vara Cível
Agravante: Altair Peregrino de Oliveira
Advogado: José Americo dos Santos (OAB/RO 1.049)
Agravado: Maysa da Silva Albuquerque e Domingos Sávio Viana
Oliveira
Advogado: Eronides José de Jesus (OAB/RO 5.840)
Relator Desembargador Sansão Saldanha
Distribuído por sorteio em 16/5/2018
DecisãoVistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Altair Peregrino
de Oliveira contra decisão que, em sede de cumprimento de
sentença, determinou a expedição de mandado de reintegração de
posse com requisição da força policial necessária.
Em suas razões recursais, o Agravante informa que desde 2013 está
assentado, juntamente à sua família, no lote objeto de discussão
da reintegração da posse, sendo o assentamento realizado com
anuência e autorização do INCRA/RO. Afirma que ali promove sua
subsistência através de plantações e construções.
Junta documentos referentes a processos administrativos
tramitados no INCRA/RO, concernentes ao cancelamento do
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assentamento dos Agravados, bem como decisão da mesma
autarquia tratando da rescisão do assentamento dos Agravados,
o que, consequentemente, proporciona a manutenção da posse ao
Agravante.
Requer gratuidade judiciária para o processamento do recurso; a
atribuição de efeito suspensivo, em virtude da iminência do despejo
com uso de aparato policial; a concessão de tutela antecipada para
a revogação da decisão guerreada; a intimação do INCRA/RO para
intervir no presente recurso. Alternativamente, que os Agravados
indenizem o Agravante por todas as benfeitorias realizadas ao
longo dos 6 anos que viveu no lote.
É o necessário a relatar neste momento.
Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça requerida.
O pedido de antecipação de tutela se confunde com o mérito, de
modo que postergo sua análise para a oportunidade do julgamento
dos presentes.
Em relação ao pedido de intimação do INCRA/RO, incabível é a
intervenção da autarquia neste momento processual.
Por outro lado, resta demonstrado nos autos o perigo de dano de
difícil reparação (advindo da iminência de despejo do Agravante),
bem como a probabilidade de provimento do recurso em razão
das provas aqui reunidas (processos administrativos e decisão
proferida pelo INCRA/RO), sendo o caso, em tese, próprio do que
dispõe o art. 525, §1º, III, primeira parte (inexequibilidade do título),
CPC/15. Por tais razões, defiro o efeito suspensivo pretendido.
Comunique-se e solicitem-se informações ao Juiz da causa quanto
à decisão agravada e sobre eventual reconsideração, em atenção
ao disposto no art. 1.018 do CPC/15.
Intimem-se os Agravados para, querendo, no prazo legal, apresentarem
contraminuta, em cumprimento ao art. 1.019, II, CPC/15.
Porto Velho, maio de 2018.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.
Embargos de Declaração em Apelação n. 700492035.2016.8.22.0005 (PJE-2ºGRAU)
Origem: 7004920-35.2016.8.22.0005/ Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Embargante: REMI TENÓRIO DE OLANDA
Advogado: MILTON FUGIWARA (OAB/RO 1.194)
Embargado: DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A.
Advogados: FABIANO SALINEIRO (OAB/SP 136.831), DIEGO
JOSE SANTANA (OAB/SP 330.702), VALQUIRIA NONATO
PASCHOAL (OAB/SP 158.902), RODRIGO ROTER PALHA
ROCHA (OAB/SP 163.858) e REGIS GUIDO VILLAS BOAS
VILLELA (OAB/SP 137.231)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Decisão
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, opostos por Remi Tenório de
Olanda, em face de despacho proferido pelo Juiz Adolfo Theodoro
Naujorks Neto (relator em substituição) que determinou a intimação
do apelante para proceder o recolhimento do valor preparo, em
dobro, no prazo de 5 dias, na forma do § 4º, do art. 1.007, do
NCPC, sob pena de deserção do apelo.
Sustenta a embargante omissão, uma vez que não foi considerado
o pedido de gratuidade da justiça formulado no bojo da recurso de
apelação acomodado ao ID 2067910.
Destaca a possibilidade de concessão da gratuidade em sede
recursal, nos termos dos §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do art. 99, do NCPC.
Pugna pelo acolhimento dos presentes embargos para o fim de que
seja sanado o vício apontado.
É o Relatório.
Insta salientar que os embargos de declaração, para obterem sucesso,
devem se restringir às hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC,
mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados.
Ainda, somente em hipóteses excepcionais terão efeito
modificativo, vale dizer, naquelas em que o suprimento da omissão,
da obscuridade ou da contradição apontadas acarretar “a inversão
do desfecho consagrado no pronunciamento originário”, como bem
preleciona ARAKEN DE ASSIS, em sua obra Manual dos Recursos.
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Destaca-se que a omissão resta determinada nos casos em que
deficitário o exame da matéria de fato, assim compreendido a
ausência de exame de questões importantes e que conduzam a
julgamento divergente sobre a base fática do que se está julgando.
Portanto, correta a insurgência do embargante quanto ao pedido
de gratuidade da justiça, devendo o vício ser sanado.
Verifica-se que o embargante, ao interpor recurso de apelação
contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais,
requereu expressamente a concessão da gratuidade judiciária,
tendo o relator convocado, exercendo o juízo de admissibilidade,
determinado, de pronto, o recolhimento do valor do preparo, em
dobro, sem antes apreciar o pedido e oportunizar ao apelante a
regularização do feito, nos moldes do art. 99, § 7º, do NCPC.
Ademais, prevê o § 2º, da norma supracitada, que o julgador,
antes de indeferir o benefício, deve intimar a parte requerente para
comprovar sua insuficiência de recursos.
No caso, o embargante/apelante não colacionou aos autos
seus rendimentos. Assim, não há elementos que comprovem ou
apontem para uma carência ou hipossuficiência econômica, uma
vez que não há prova de despesas extraordinárias por parte do
apelante que amparem suas alegações.
Com efeito, não há como formar um juízo compulsório de certeza
para fins de concessão de gratuidade judiciária.
Diante do exposto, acolhe-se os embargos de declaração opostos
para sanar a omissão suscitada (art. 1.022, inciso II, do NCPC),
modificando, assim, o teor do despacho embargado no sentido
de determinar a intimação do recorrente para que junte aos autos
documentos que comprovem a sua hipossuficiência, dentre os quais,
comprovante de rendimentos e última declaração de imposto de
renda, no prazo de 05 dias, por força do art. 99, §§ 2º e 7º, do NCPC.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, maio de 2018.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.
Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Tribunal de Justiça
1º Departamento Judiciário Cível
Agravo de Instrumento n. 0801417-39.2018.8.22.0000 (PJE)
Origem: 7006071-77.2018.8.22.0001 – Porto Velho/9ª Vara Cível
Agravante: Coop. de Econ. e Cred. Mútuo dos Serv. do Poder
Exec. Fed do Est. de RO
Advogado: Rozinei Teixeira Lopes (OAB/RO 5.195)
Agravada: Auri Lima de Farias
Advogados: Robson Vieira Lebkuchen (OAB/RO 4.545), Tanany
Araly Barbeto (OAB/RO 5.582)
Relator: Desembargador Raduan Miguel
Distribuído por sorteio em 18/05/2018
CERTIDÃO
Certifico e dou fé que, os autos originários do presente Agravo de
Instrumento tramitam por meio do sistema de Processo Judicial
Eletrônico (PJe) e, nos termos do art. 1.017, § 5º do CPC, é
dispensada a juntada de peças obrigatórias.
Certifico, por fim, que, embora conste Guia de recolhimento de
preparo recursal, no Id 3783683, o valor referente ao preparo não
foi recolhido, conforme previsto no art. 16 da Lei n. 3.896/2016
(Atualização de valores da Tabela I da referida lei, publicada no
DJE n. 233 datado de 19/12/2017).
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do art. 1007, § 4º do CPC, fica o agravante intimado para
recolher em dobro o valor das custas do Agravo de Instrumento, no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
Belª. RUTI RODRIGUES DE CARVALHO ALVES
Assistente Jurídica – 1ºDejucivel/TJRO
Agravo de Instrumento n. 0801329-98.2018.8.22.0000 - PJe
Origem: 7004865-28.2018.8.22.0001 – Porto Velho/ 5ª Vara Cível
Agravante: Construtora e Instaladora Rondonorte Ltda
Advogados: Nataly Fernandes Andrade (OAB/RO 7.782), Ricardo
Oliveira Junqueira (OAB/RO 4.477), Ariane Maria Guarido Xavier
(OAB/RO 3.367)
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Agravado: Pires & Marzolla Advogados
Advogados: José Manoel Alberto Matias Pires (OAB/RO 3.718) e
Gustavo Gerola Marsola (OAB/RO 4.164)
Relator Desembargador Rowilson Teixeira
Distribuído por sorteio em 11/5/2018
Decisão
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto pela CONSTRUTORA E INSTALADORA
RONDONORTE LTDA em face da decisão proferida nos autos da
Ação de título extrajudicial nº 7004865-28.2018.8.22.0001, ajuizada
pelo agravado Pires & Marzolla Advogados, a qual deferiu a tutela
de urgência cautelar de arresto, com fulcro no art. 300 do NCPC,
determinando o bloqueio de ativos junto à CERON.
Assevera que não estavam presentes os requisitos da tutela
de urgência, mormente ao fato de que seus contratos junto à
Eletrobrás não estão na iminência de serem encerrados, pois foram
prorrogados, segundo porque os veículos indicados para penhora
estavam livres de qualquer restrição.
Inclusive, ressalta que o pedido de tutela de urgência foi inicialmente
indeferido pelo magistrado, e desde então não houve nenhuma
comprovação de que estivesse dilapidando seu patrimônio ou que
não tivesse condições de cumprir com a obrigação.
Diz que o disposto no art. 835 do CPC deve ser flexibilizado em
razão do princípio da menor onerosidade ao executado, situação
sumulada pelo STJ através da Sumula 417: “Na execução civil,
a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem
caráter absoluto.”
Sustenta que “A manutenção da decisão ocasionará prejuízos
de grande monta à Agravante, haja vista que a penhora do saldo
relativo à prestação de serviço junto aos contratos da ELETROBRÁS
prejudicará o pagamento de centenas de funcionários, além de
credores que já estavam com previsão de pagamento, conforme
pode ser comprovado nos documentos em anexo.”
Conclui que o recebimento da prestação de serviço junto à
Eletrobrás impulsiona o desenvolvimento de suas atividades, e a
manutenção da decisão agravada inviabilizará a continuidade dos
serviços.
Dessa forma, pede o recebimento do recurso com efeito suspensivo
e, ao final, o seu provimento, reformando-se a decisão agravada,
cassando-se a cautelar de arresto, determinando o retorno da
penhora sobre os veículos constritos no auto de ID 17178602 dos
atos de origem.
É a síntese necessária.
Decido.
Com a entrada em vigor do novo diploma processual civil houve,
inegavelmente, o recrudescimento do sincretismo processual, que
já se fazia presente na norma revogada, diante das várias reformas
que sofrera.
Neste sentido, o NCPC conjugou a antecipação de tutela e medida
cautelar – extinguindo o livro das cautelares – em um só Livro (V), o
da Tutela Provisória (gênero), subdividida em: I - tutela de urgência,
antecipada ou cautelar – que podem ser concedidas em caráter
antecedente ou incidentalmente –; e II – tutela de evidência. (art. 294).
Nos termos do art. 300 do atual código de processo civil –
correspondente ao art. 273, I, do CPC revogado – a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.
Por sua vez, o art. 301 do mesmo diploma, prevê que a tutela
de urgência de natureza cautela pode ser efetivada mediante
arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto
contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para
asseguração do direito.
Em juízo de cognição sumária vislumbro preenchido os requisitos
legais para concessão da medida cautelar do modo deferido.
A agravante insurge-se contra a decisão que penhorou o importe
de R$ 26.850,78 (vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta reais e
setenta e oito centavos) de seus ativos, bem como determinou a
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constrição dos créditos existentes e futuros junto à Ceron até a
satisfação integral do débito de R$ 508.172,88 (quinhentos e oito
mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), nos
seguintes termos:
“Dessa forma, diante da ordem absoluta do dinheiro, acolho a
rejeição do bem ofertado pela executada, nos termos do pedido da
parte credora, devendo o veículo registrado no auto de penhora ser
liberado (ID17178602).
Ato contínuo, tratando-se de ação de Execução de Título
Extrajudicial cumulada com pedido de medida provisória de
urgência cautelar, fora realizado bloqueio de valores nas contas da
devedora, via sistema bacenjud, constatando-se crédito em seus
ativos financeiros.
Diante do demonstrado documentalmente entendo que restam
preenchidos os requisitos do art. 300, visto que os próprios
contratos demonstram a probabilidade de direito, já que dotados
de liquidez e exequibilidade.
Lado outro, em relação à urgência, esta encontra-se assente na
medida em que a executada possui contratos ativos junto à Ceron
– Centrais Elétricas de Ronsônia S.A., prestes a expirar (têm como
termo final o mês de julho do corrente ano). São, portanto, créditos
passíveis de penhora para garantia da execução.
Sendo assim, DEFIRO a tutela de urgência cautelar de arresto,
com fulcro no art. 300 do NCPC. Determinei o bloqueio de valores
em seus ativos financeiros, tendo restado parcialmente positivo, em
valor ínfimo em relação à dívida, contudo, os valores permanecerão
bloqueados cautelarmente, conforme se vê do demonstrativo em
anexo. Destaco que a transferência bancária neste momento é
adotada em prestígio tanto do devedor quanto do credor, tendo
em vista que na conta judicial os valores passam a receber os
rendimentos legais, mantendo o seu poder aquisitivo. Caso os
valores permanecessem bloqueados na conta do devedor, seja na
hipótese de conversão em penhora ou na hipótese de restituição
dos valores, eles seriam liberados sem qualquer correção,
acarretando em onerosidade às partes.”
Na origem, trata-se de execução de título executivo extrajudicial,
onde os agravados buscam o recebimento de honorários referentes
a serviços de consultoria e assessoria jurídica.
Dá análise das razões recursais, bem assim dos documentos
constantes no processo de origem e dos argumentos expendidos
pelo agravado em sua inicial, percebe-se que a empresa agravante
possui lastro financeiro e patrimonial suficiente para responder a
eventual execução da dívida objeto da discussão.
Em outras palavras não se evidencia, prima facie, a necessidade de
concessão de medida excepcional, na hipótese, que visa garantir
o resultado útil e eficaz da ação de execução, se há outros meios,
menos gravosos ao devedor, à satisfação da obrigação, a exemplo
dos veículos que foram penhorados.
Destaca-se que o pedido de tutela cautelar foi inicialmente
indeferido pelo magistrado em decisão proferida em fevereiro do
corrente ano, ao fundamento de que o encerramento dos contratos
não implicam que a empresa deixará de possuir fontes de receitas,
e ainda, que o fato da executada/agravante não ter adimplido com
os honorários não resulta no direito do exequente/agravado em
obter a tutela cautelar de arresto.
Assim, tenho que a efetivação da decisão pode causar graves
prejuízos à agravante como longamente exposto em suas razões
recursais, a ensejar o deferimento do efeito suspensivo vindicado.
O Bloqueio de quantia referente à parte de pagamento decorrente
de execução de contrato com a Administração Pública Estadual,
sem sombra de dúvidas pode ocasionar embaraços e reflexos nas
suas atividades, em que pese a agravante não ter comprovado que
o contrato foi renovado.
Havia sido penhorado 13 (treze) veículos de propriedade da agravante,
cada um deles avaliado em R$ 37.000,00, o que totalizava R$
481.000,00 (Id 17178081 – autos de origem), situação que evidencia a
existência de patrimônio capaz de saldar a dívida.
Contudo, como o credor não aceitou a penhora, reiterou o pedido de
bloqueio dos ativos financeiros, o que foi deferido pelo juízo de origem.
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O art. 995, § único, do NCPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá
ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de
seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível
reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do
recurso.”
Ao seu turno, a concessão de efeito ativo ao agravo, atualmente
denominado de antecipação da tutela recursal, depende
da demonstração dos requisitos da tutela de urgência,
consubstanciado em elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme inteligência do art. 300 c/c o art. 1.019, I, do novo diploma
processual.
Pelo exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso até decisão
de mérito.
Comunique-se, com urgência, a decisão ao juiz da causa,
solicitando as informações necessárias.
Dê-se vista à parte contrária para contrarrazões.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 14 de maio de 2018
Desembargador Rowilson Teixeira
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Cível / Gabinete Des. Sansão Saldanha
Agravo de Instrumento n. 0802748-27.2016.8.22.0000 (PJE)
Origem: 7036218-57.2016.8.22.0001 - Porto Velho / 1ª Vara Cível
Relator: Desembargador SANSÃO SALDANHA
Redistribuído por sorteio em: 18/08/2016 21:40:01
Agravante: PORTO VELHO RESTAURANTE E CHOPERIA EIRELI
- ME
Advogado: DANIEL CAMILO ARARIPE (OAB/RO 2.806)
Agravado: PORTO VELHO SHOPPING S.A
Advogados: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO (OAB/RO
635) e MARCELO LESSA PEREIRA (OAB/RO 1.501)
DecisãoVistos.
Considerando a petição de ID 1368225, bem como as informações
prestadas pelo Juízo a quo (ID 1571623), verifica-se prejudicado o
presente recurso em razão da perda superveniente de seu objeto,
razão porque dele não conheço, com fulcro no art. 932, III, CPC/15.
Comunique-se. Arquive-se.
Porto Velho, maio de 2018.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0803158-51.2017.8.22.0000
(PJe 2º)
Origem: 7047761-23.2017.822.0001 – 7ª Vara Cível/Porto Velho
Agravante: REGINALDO PALHARES SOUSA
Advogado: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA
(OAB/RO 2913)
Agravado: RAFAEL DE SENA BRITO
Relator: Desembargador SANSÃO SALDANHA
Reistribuído por sorteio em: 15/12/2017
DecisãoVistos.
O Agravante vem interpor Agravo Interno sobre decisão monocrática
que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento.
Vê-se que nas razões do Agravo Interno o Agravante não discute
a decisão pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento,
encaixando-se, assim, na hipótese do art. 932, III, parte final,
CPC/15, o que resulta no não conhecimento também do presente
Recurso de Agravo Interno.
Assim, não conheço do Agravo Interno em virtude de não haver
impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
Comunique-se o Juízo a quo.
Arquive-se.
Porto Velho, Abril de 2018.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.
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Processo AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 080191912.2017.8.22.0000 (PJE-2ºGRAU)
Origem: 0009416-80.2012.8.22.0002 / Ariquemes - 3ª Vara Cível
Agravante: GESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS
Advogados: FRANCISCO ARMANDO FEITOSA LIMA (OAB/RO
3.835) e MARCIO KELLITON BELEM LACERDA (OAB/RO 7.632)
Agravado: N L MARCON - ME
Advogados: LEANDRO KOVALHUK DE MACEDO (OAB/RO
4.653) e LUIZ ANTONIO PREVIATTI (OAB/RO 2.130)
Relator: Desembargador RADUAN MIGUEL FILHO
Data distribuição: 20/07/2017
DecisãoVistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gessica Oliveira
dos Santos contra decisão que rejeitou sua impugnação à penhora,
estendendo seus efeitos para alcance de sua integralidade (100%),
e determinou a expedição de mandado de penhora da motocicleta.
Defiro o pedido de gratuidade judiciária.
A Agravante requer a concessão de efeito suspensivo.
Para que o efeito suspensivo seja concedido, faz-se necessário
o preenchimento dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo
único, CPC/15. No caso em tela, não se verifica perigo de dano
com o prosseguimento do feito para análise de mérito, bem como
não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Diante disso, indefiro o efeito suspensivo pleiteado.
Comunique-se e solicitem-se informações ao Juiz da causa quanto
à decisão agravada e sobre eventual reconsideração, em atenção
ao disposto no art. 1.018 do CPC/15.
Intime-se o Agravado para, querendo, no prazo legal, apresentar
contraminuta, em cumprimento ao art. 1.019, II, CPC/15.
Porto Velho, maio de 2018.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.
Processo:
0803866-38.2016.8.22.0000
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO (PJE-2ºGRAU)
Origem: 0000713-88.2011.8.22.0005/ Ji-Paraná - 1º Vara Cível
Relator: PERICLES MOREIRA CHAGAS
Data distribuição: 23/11/2016 22:03:15
Agravante: MARTINI & FUGIWARA LTDA - ME
Advogados: MILTON FUGIWARA (OAB/RO1.194) e JOÃO BOSCO
FAGUNDES JUNIOR (OAB/RO6.148)
Agravado: DOVERLÂNDIA MAIS CONFECÇÕES EIRELI - ME
Despacho
Vistos.
Diante do AR devolvido negativo (ID 1574254), intime-se o
Agravante para, no prazo de 5 dias, dar prosseguimento ao feito
com fins de que a Agravada possa ser intimada para, querendo,
apresentar contraminuta ao Recurso, em atenção ao art. 1.019, II,
CPC/15, e aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Porto Velho, maio de 2018.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.
Processo:
0803730-41.2016.8.22.0000
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO (PJE-2ºGRAU)
Origem: 0014221-45.2013.8.22.0001 - Porto Velho/ 6ª Vara Cível,
Falências e Recuperações Judiciais
Agravante: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados: RAFAELA PITHON RIBEIRO (OAB/BA21.026),
CLAYTON CONRAT KUSSLER (OAB/RO3.861), ANTONIO
CELSO FONSECA PUGLIESE (OAB/SP155.105), LIGIA FAVERO
GOMES E SILVA (OAB/SP235.033)
Agravado: ALLEN SANDARIO DA SILVA, ANA PAULA NUNES
LEAL, VIVIANE DE FRANÇA NERY e outros
Advogados: VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR (OAB/
RO3.099) VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA (OAB/RO2.479)
Relator: Desembargador SANSÃO SALDANHA
Redistribuído por sorteio em: 05/12/2016
DECISÃOVistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Santo Antônio
Energia S.A. em face de decisão que rejeitou seu pedido de
destituição de perito.
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Ocorre que a situação em tela não está prevista como uma das
hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento, conforme o que
se extrai dos incisos do art. 1.015 do CPC/15.
Assim, estando ausente requisito de cabimento para a
admissibilidade do Recurso, dele não conheço, com fulcro no art.
932, III, CPC/15.
Porto Velho, maio de 2018.
Desembargador Sansão Saldanha, Relator.
Agravo Interno em Agravo de Instrumento n. 080334814.2017.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7011555-07.2017.822.0002 – Ariquemes/ 1ª Vara Cível
Agravante: L. H. J.
Advogado: Denis Augusto Monteiro Lopes (OAB/RO 2.433)
Agravado: Y. A. D. G.
Advogados: Erlete Siqueira (OAB/RO 3.778), Maria Aparecida
Dias Pedrozo (OAB/RO 3.388) e Leandro Siqueira Araújo (OAB/
RO 7.696)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Interposto em: 20/5/2018
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, fica a parte agravante(s)
intimado(s) para recolher em dobro o valor das custas do Agravo,
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, via digital,
conforme artigo 10, § 1º da Lei Federal n. 12.419/2006.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Bel. Heleno de Carvalho
Diretor do 1º Dejucível/TJ/RO

2ª CÂMARA CÍVEL
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Paulo Kiyochi
PROCESSO Nº: 0803141-49.2016.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
ORIGEM: 0001901-60.2013.8.22.0001 - Porto Velho / 2ª Vara Cível
AGRAVANTE: AUGUSTA BALBINO Advogada: LUIZA RAQUEL
BRITO VIANA (OAB/RO 7099)
Advogada: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN (OAB/RO 3956)
AGRAVADA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A. Advogada: CINTIA REGINA DORNELAS
(OAB/SP 192973)
Advogado: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB/SP
115665)
Advogado: SYLVAN BESSA DOS REIS (OAB/RO 1300)
Advogado: JOAO CARLOS DE ALMEIDA ZANINI (OAB/RO 5071)
RELATOR: PAULO KIYOCHI MORI
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/05/2018 12:40:18
Visto.
O Desembargador Sansão Saldanha profere despacho ID
3709654 encaminhando o feito à Vice-Presidência, alegando haver
prevenção do Desembargador Paulo Kiyochi Mori a este processo,
sob o argumento de que este primeiro conheceu da matéria através
da Apelação nº0001901-60.2013.8.22.0000, que tramitou no
sistema SDSG. Examinados. Decido.
Realizada a análise dos autos e registros do Sistema Jurídicos
deste Tribunal de Justiça, verifica-se que em relação ao processo
de origem nº0001901-60.2013.8.22.0000 foi interposto recurso de
Apelação nº0001901-60.2013.8.22.0000 distribuída em 06/12/2013
a relatoria do Des. Paulo Kiyochi Mori na 2ª Câmara Cível, que em
decisão monocrática deu provimento ao recurso para indeferir a
petição inicial, nos termos do art. 267, inciso I do CPC.
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Assim, diante da prevenção, determino a redistribuição dos autos
à relatoria do Desembargador Paulo Kiyochi Mori, no âmbito da 2ª
Câmara Cível, nos termos do art. 142 do RITJ/RO.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente do TJ/RO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel
PROCESSO Nº: 0800240-11.2016.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
ORIGEM: 0008382-34.2012.8.22.00014- Vilhena/ 4ª Vara Cível
AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Advogado: PAULO BARROSO SERPA (OAB/RO 4923)
Advogado: IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR (OAB/RO 5087)
Advogado: RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS
(OAB/RO 6637)
Advogada: MARCIA MARIA FREITAS DE AGUIAR (OAB/RJ
64879)
Advogado: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS (OAB/
PR 24498)
Advogada: CAROLINE CARRANZA FERNANDES (OAB/RO 1915)
Advogado: LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB/PR 7295)
Advogada: ANA LUCIA PORCIONATO (OAB/SP 213123)
AGRAVADO: MARCELO DA LAMARTA Advogado: RENATO
AVELINO DE OLIVEIRA NETO (OAB/RO 3249)
Advogado: SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS (OAB/RO
1084)
Advogada: SILVANE SECAGNO (OAB/PR 46733)
RELATOR: ALEXANDRE MIGUEL
Impedido: Kiyochi Mori
Impedido: Isaías Fonseca Moraes
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/05/2018 12:47:39
Vistos.
Tendo em vista a declaração de impedimento do relator do feito
Desembargador Isaias Fonseca Moraes (ID 3751517), redistribuase os presentes autos por sorteio, no âmbito das Câmaras Cìveis,
observando-se a regra do art. 231 do RITJ/RO.
Cumpra-se. Publique-se.
Porto Velho, 17 de maio de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente do TJ/RO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia
Processo: 7004009-95.2017.8.22.0002 Apelação (PJE)
Origem: 7004009-95.2017.8.22.0002 Ariquemes / 4ª Vara Cível
Apelante: Centrais Elétricas de Rondônia S/A – Ceron
Advogado: Jonathas Coelho Baptista de Mello (OAB/RO 3011)
Apelados: Anesia Maria Torquato Batisti e outro
Advogado: João Batista Batisti (OAB/RO 7211)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 16/08/2017
Decisão
Vistos.
Centrais Elétricas de Rondônia S/A – CERON recorre da sentença
de fls. 32/35, que julgou procedente a ação indenizatória movida
por Anésia Maria Torquato Batisti e João Batista Batisti.
Da análise dos autos, foi constatada a deficiência na representação
processual da parte apelante, consistente na falta de procuração
do advogado Jonathas Coelho Baptista de Mello (OAB/RO 3011),
subscritor do recurso de apelação de fls. 43/46, conforme certidão
de fl. 55.
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Oportunizada a regularização da representação processual às fls.
62/63, o apelante não cumpriu seu mister no prazo fixado, conforme
certidão de fl. 67.
Diante disso, há de se reconhecer que o recurso de apelação não
é válido, sendo considerado inexistente, conforme julgados abaixo:
Recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos.
A regra geral, que decorre do art. 37, caput, do CPC, expressa
ser indispensável a presença, em autos de processo judicial, do
instrumento de mandato outorgado pela parte ao advogado, sob
pena de serem considerados inexistentes os atos praticados.
Agravo regimental não conhecido. (AI-AgR 663689 / SP - Relator(a):
Min. ELLEN GRACIE - Julgamento: 07/04/2008 - Órgão Julgador:
Tribunal Pleno).
No mesmo sentido os seguintes julgados da Ministra Ellen Grace:
AI 694245 AgR, AI 666235 AgR, AI 670977 AgR, AI 678493 AgR, AI
678666 AgR, AI 697083 AgR, AI 625561 AgR-ED, AI 628562 AgRED, AI 629465 AgR-ED, AI 629489 AgR-ED, AI 630589 AgRED,
AI 641969 AgR-ED, AI 650099 AgR-ED, AI 660756 AgR-ED, AI
666697 AgR-ED.
Veja-se, ainda, outros precedentes do mesmo STF: AI 504.704,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 511.787 – AgR-ED, rel. Min.
Carlos Britto; RE 411.279-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e AI
550.217-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO
ADVOGADO SUBSTABELECENTE E CÓPIA INTEGRAL DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIAS.
I – Só se conhece de agravo de instrumento que esteja devidamente
formalizado, com a inclusão das peças enumeradas no § 1º do
artigo 544 do Código de Processo Civil, cabendo ao agravante o
ônus na correta formação do instrumento, bem assim de fiscalizar
a apresentação das referidas peças imprescindíveis.
II – É obrigatória a instrução do agravo com cópia do acórdão
que julgou a apelação ou agravo, sendo insuficiente o traslado
do aresto dos embargos de declaração a ele opostos, por possuir
caráter integrativo.
III - É insuficiente a apresentação de substabelecimento sem a
juntada do mandato conferido ao advogado substabelecente.
Agravo a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 560.095/GO, Rel. Ministro CASTRO FILHO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2004, DJ 08/11/2004, p.
225).
Há, também, precedentes desta Corte sobre o tema:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA
DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
É inexistente recurso de apelação, e dele não se conhece, se foi
interposto e subscrito por advogado sem procuração nos autos,
notadamente se após concedido prazo para sanar a irregularidade,
não cumpre com a determinação.
(Agravo em Apelação n. 0004665-87.2011.8.22.0001, Des. Isaías
Fonseca Moraes, J. 6/5/2015);
AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
É inexistente recurso de apelação e dele não se conhece, se foi
interposto e subscrito por advogado sem procuração nos autos,
notadamente se lhe foi concedido prazo para sanar a irregularidade
na representação processual, a qual não foi corrigida.
(Agravo em Apelação n. 00000424820108220022, Rel. Des.
Kiyochi Mori, J. 25/04/2012);
APELAÇÃO.
ADVOGADO.
PROCURAÇÃO.
AUSÊNCIA.
RECURSO INEXISTENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA
JURÍDICA. CULPA DE PREPOSTO. RESPONSABILIDADE
CIVIL CONFIGURADA. PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE CINTO
DE SEGURANÇA. CAUSALIDADE ADEQUADA. CULPA
CONCORRENTE
AFASTADA.
DANO
MORAL.
VERBA
DEVIDA. VALOR. FIXAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PERCENTUAL. MANUTENÇÃO.
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É inexistente recurso de apelação e dele não se conhece, se foi
interposto e subscrito por advogado sem procuração nos autos,
notadamente se lhe foi concedido prazo para sanar a irregularidade
na representação processual, a qual não foi corrigida.
[…]
Os honorários advocatícios fixados com base nas peculiaridades
da causa e atendendo às prescrições da lei processual civil devem
ser mantidos no patamar em que foram definidos na sentença.
(Apelação, n. 00000971650520078220005, minha relatoria, J.
24/03/2010).
Pelo exposto, diante da ausência de pressuposto de admissibilidade,
nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/2015, não conheço do
presente recurso.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 17 de maio de 2018
MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
RELATOR
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Paulo Kiyochi
Processo: 7000704-19.2016.8.22.0009 Apelação (Recurso
Adesivo) (PJE)
Origem: 7000704-19.2016.8.22.0009 Pimenta Bueno / 1ª Vara
Cível
Apelante/Recorrida: Eletrogoes S/A
Advogada: Manuela Porto Ribeiro Silveira (OAB/MG 121998)
Advogado: Marcelo Santoro Drummond (OAB/MG 72858)
Advogado: José Anchieta da Silva (OAB/MG 23405)
Advogado: Gustavo Henrique de Souza E Silva (OAB/MG 84247)
Advogado: Mateus Vieira Nicacio (OAB/MG 151257)
Advogado: Caio Soares Junqueira (OAB/MG 70398)
Advogado: Eduardo Augusto Franklin Rocha (OAB/MG 76601)
Advogado: Pedro Henrique Machado Silveira (OAB/MG 99003)
Advogado: Marcelo Silva Matias (OAB/BA 18042)
Apelada/Recorrente: Caputi Locação Eireli
Advogada: Rayanna de Souza Louzada Neves (OAB/RO 5349)
Advogado: Albert Suckel (OAB/RO 4718)
Advogado: Giuliano Dourado da Silva (OAB/RO 5684)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 20/02/2017
Despacho
Vistos.
Verifica-se que Caputi Locação Eireli apresentou recurso adesivo,
porém, não comprovou o recolhimento do preparo recursal,
consoante determina o artigo 6º, inciso II, da Lei n. 301/1990,
vigente à época da interposição do recurso (06/12/2016)
À luz do exposto, intime-se a parte para que comprove o aludido
recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção
(NCPC, art. 1.007).
Publique-se.
Porto Velho, 16 de maio de 2018
PAULO KIYOCHI MORI
RELATOR
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia
Processo: 0801341-15.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento
(PJE)
Origem: 7008269-87.2018.8.22.0001 Porto Velho / 4ª Vara Cível
Agravantes: Carmem Terezinha de Oliveira Telles e outro
Advogado: Marcelo Cardoso Machado (OAB/MG 67401)
Agravado: Marcus Herlanio Fonseca Pinheiro
Advogado: Zaqueu Noujaim (OAB/RO 1450)
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Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 14/05/2018
DecisãoVistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Carmem Terezinha de Oliveira Telles e Evaldo Cardoso Machado
nos autos da ação reivindicatória movida em face de Marcus
Herlanio Fonseca Pinheiro contra a decisão de fls. 1/3, ID
17706687, dos autos originários, proferida pelo juízo da 4ª Vara
Cível da comarca de Porto Velho, a seguir transcrita:
Trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA c.c. PEDIDO DE TUTELA
DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS movida
por EVALDO CARDOSO MACHADO e CARMEN TEREZINHA
DE OLIVEIRA TELLES MACHADO contra MARCUS HELÂNIO
FONSECA PINHEIRO e OUTROS, narrando, em síntese, terem
adquirido em 22 de novembro de 1989 o imóvel localizado na
antiga Rua 01 (um), atualmente Rua Vivaldo Angélica, n° 84,
lote 20 (vinte) da quadra “C”, conjunto residencial Rio Madeira,
antigo Bairro Calama, atualmente Bairro Flodoaldo Pontes
Pinto, junto ao Banco Bamerindus do Brasil S/A, que veio a ser,
posteriormente, incorporado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
figurando, a partir de então, como legítimos credores, contrato de
financiamento sob o n° 0632.999801061871-3, pelo preço total
de NCz$ 322.570,22 (trezentos e vinte e dois mil e quinhentos
e setenta cruzados novos e vinte e dois centavos), por escritura
pública devidamente transcrita no Cartório do 10º Ofício de Notas
e Protesto de Brasília/DF.
Aduziram, ainda, que em conformidade com o contrato de compra
e venda e registro da transferência na Matrícula n.° 24.890, de
22 de julho de 1987, do Cartório de Registro de Imóveis da V
Circunscrição de Porto Velho/RO, houve o registro definitivo do
imóvel que foi averbado em 21/08/2017, certidão de inteiro teor,
livro 2 do Registro Geral de Imóveis .
Asseveraram que na qualidade de proprietários do imóvel e
visando solucionar o conflito, assim que tomaram ciência que o
Réu MARCUS HELÂNIO FONSECA PINHEIRO estava residindo
no imóvel que lhes pertence, no início de maio de 2017, após
terem acesso a processo de execução na Justiça Federal desta
Capital, referente ao financiamento imobiliário do imóvel em
questão, ocasião em que o Sr. Evaldo fora procurado no endereço
de seu imóvel na cidade de Porto Velho/RO, tendo o Oficial de
Justiça detalhado em Certidão lavrada e acostada ao processo que
figurava como executado, que lá residia o então Requerido.
Aduziram que tentaram contato com o Requerido por inúmeras
oportunidades, sem obter êxito, o que os obrigou a promover sua
notificação para que no prazo legal de 30 (trinta) dias efetivamente
desocupasse o imóvel, procedendo a entrega regular de suas
chaves, consequentemente da posse. No entanto, o réu mantevese na posse.
Assim, por não conseguirem extrajudicialmente solução para o
caso, manejaram a presente demanda, em que visam reaver a
área, a condenação do requerido ao pagamento de indenização
por perdas e danos e, a título de tutela antecipada, que seja de
imediato imitido no bem. Da mesma forma, que os requeridos
experimentem os ônus sucumbenciais.
Juntaram documentos.
Realizada audiência de justificação, foram ouvidas duas
testemunhas e o requerido.
É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela antecipada.
A ação reivindicatória possui três pressupostos de admissibilidade,
quais sejam: a) a titularidade do domínio pelo autor da área
reivindicada; b) a individuação da coisa; e c) a posse injusta do réu.
Por outro lado, para a concessão da antecipação dos efeitos da
tutela jurisdicional, necessário que a parte comprove a presença de
dois requisitos: a verossimilhança do que alega e a possibilidade
de ocorrer dano irreparável ou de difícil reparação.
No presente caso, constato ter a parte autora comprovado que o
imóvel está registrado em seu nome, estando também demonstrada
sua individuação.
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Contudo, após a oitiva das testemunhas e do próprio requerido,
restou demonstrado que Marcus Helânio encontra-se no imóvel
desde o ano de 2004, não sendo comprovado, a princípio, que sua
posse é injusta.
Em seu depoimento, o requerido informou que estava no imóvel
desde o ano de 2004. Aduziu que era gerente da empresa Semap
Transporte, e um dos benefícios do cargo ocupado era residir
no imóvel. Disse que, pelo que tinha conhecimento, a empresa
adquiriu o imóvel do Sr. Evaldo. Informou que somente teve
conhecimento sobre a dívida existente sobre o imóvel, quando um
oficial de justiça compareceu no local, tendo então comunicado o
fato a empresa para a qual prestava serviços. Disse que prestou
serviços para a empresa Semap por 27 anos e que até hoje não
conseguiu receber a rescisão. Que os seus patrões disseram para
o requerido permanecer no imóvel porque a casa seria transferida
para o seu nome, em decorrência dos acertos trabalhistas, e por
essa razão permanece até a presente data no imóvel.
A testemunha Victor Luiz Acosta Jovino confirmou que o requerido
Marcus Helânio estava na residência objeto de discussão nos
autos desde o ano de 2004, não sabendo a que título se deu o seu
ingresso naquele imóvel.
Destarte, comprovado que o requerido está ocupando o imóvel por
pelo menos 14 anos, entendo ser temerário, por ora, determinar a
desocupação do aludido imóvel, enquanto não ocorra a instrução
processual onde as partes poderão produzir toda a prova necessária
à demonstração de seus direitos.
Com efeito, inexistem elementos seguros que permitam a emissão
de ordem de desocupação, porquanto não evidenciada de plano a
veracidade das alegações dos autores, referentes à invasão e máfé do requerido na ocupação do imóvel.
Assim, carecendo os autores de comprovar a verossimilhança
do que alegam, ou até mesmo a possibilidade de ocorrer dano
irreparável, ou de difícil reparação, o pedido INDEFIRO de
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional [...].
Os agravantes afirmam que são proprietários do imóvel discutido
nos autos, registrado sob o n. 0003-024890, desde 22 de dezembro
de 1989.
Acrescenta que a Caixa Econômica Federal é a legítima
credora, em decorrência do contrato de financiamento de n.
0632.999801061871-3.
Alegam que o registro definitivo do imóvel somente ocorreu em
21/8/2017.
Aduzem que o agravado está residindo no imóvel que lhes pertence
desde o início de maio de 2017 e que se recusa a “entregar o imóvel
de forma amigável”.
Argumentam estarem presentes os requisitos autorizadores
da concessão da tutela de urgência antecipada para que o réu
desocupe o imóvel, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Os agravantes pleiteiam, ainda, a concessão de antecipação
da tutela recursal, diante da existência da verossimilhança das
alegações e justificado receio de lesão grave ou de difícil reparação.
Pois bem. Para que seja concedido o pleito nos termos requeridos,
em sede de antecipação de tutela, devem estar presentes os
requisitos do art. 300 do NCPC, ou seja, evidência da probabilidade
do direito e perigo de dano.
Todavia, neste momento processual, não há possibilidade de se
conceder a antecipação de tutela recursal ou efeito suspensivo nos
moldes que pretendem os agravantes, sem antes oportunizar o
contraditório, notadamente considerando que a decisão foi tomada
após a realização de audiência de justificação prévia.
Em atenção ao disposto no art. 1019, II, do NCPC, determino a
intimação da parte agravada para apresentar resposta ao recurso.
Notifique-se o juiz da causa sobre o teor desta decisão e para que
preste as informações que julgar necessárias.
Ultimadas estas providências e decorrido o prazo, tornem os autos
conclusos.
Porto Velho, 16 de maio de 2018
MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
RELATOR
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ACÓRDÃO
Data do julgamento: 09/05/2018
7004950-82.2016.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7004950-82.2016.8.22.0001 Porto Velho / 10ª Vara Cível
Apelante :Neoclice Almeida de Cristo
Advogado :Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Advogada :Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1073)
Apelada :Benchimol Irmão & Cia Ltda
Advogado :Roberto Pereira Souza e Silva (OAB/RO 755)
Advogado :Marcus Filipe Araújo Barbedo (OAB/RO 3141)
Advogado :George Uílian Cardoso de Souza (OAB/RO 4491)
Relator :DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 21/12/2016
DECISÃO: REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO,
RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE
EMENTA: Apelação cível. Civil e processual. Inscrição em órgão
de restrição ao crédito. Preliminares. Violação ao princípio da
dialeticidade rejeitada. Cerceamento de defesa. Ausência de
exame grafotécnico. Rejeitada. Dívida existente. Improcedência
do pedido. Reparação moral indevida. Litigância de má-fé. Não
configurada. Recurso desprovido. Não há violação ao princípio
da dialeticidade quando o recorrente insurge-se contra os
fundamentos da sentença. Não cabe a alegação de ausência de
exame grafotécnico para comprovar a autenticidade de assinatura
quando este não foi requerido oportunamente, pois a matéria foi
coberta pelo instituto da preclusão. Comprovada a existência de
relação jurídica entre as partes e tratando-se de dívida subsistente,
a inscrição de dados do consumidor nos órgãos de proteção ao
crédito mostra-se devida, sendo inoportuno falar-se em reparação
por dano moral. Não cabe a aplicação da multa por litigância de
má-fé quando não demonstrada de forma patente hipótese prevista
no art. 80 do CPC.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes
Nº: 0800442-17.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7032137-31.2017.8.22.0001 Porto Velho / 8ª Vara Cível
Agravante: Santo Antônio Energia S/A
Advogada: Luciana Mascarenhas Vasconcellos (OAB/SP 315618)
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/PB 176250)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Agravada: Michele Cabral da Silva
Advogada: Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1996)
Advogado: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
RELATOR: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 22/02/2018
DECISÃO
Vistos,
Santo Antonio Energia S/A interpõe agravo de instrumento em face
de decisão prolatada pelo juízo da 8ª Vara Cível, nos autos da ação
indenizatória em que litiga com Michele Cabral da Silva.
A decisão agravada foi prolatada nos seguintes termos:
1) Defiro a gratuidade da justiça às partes autoras, ante a
demonstração de que se encontram na condição de hipossuficiência,
não percebendo renda familiar superior a 3 (três) salários-mínimos
mensal.
2) Cite-se a parte requerida para, nos termos do art. 334 do CPC,
comparecer à audiência de conciliação que ocorrerá na Central de
Conciliação, sito à Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061, esquina com
Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel, em Porto Velho (RO),
telefone: (69) 3217-1346, e-mail: pvh8civel@tjro.jus.br, devendo as
partes se fazer acompanhadas por seus patronos (art. 334, §9º).
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AO CARTÓRIO: Agende-se data para audiência utilizando-se
sistema automático do PJE. Após, certifique-se, intime-se a parte
autora via Sistema Eletrônico, e encaminhando como anexo à
parte requerida.
A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa do seu
advogado (art. 334, § 3º, CPC/2015).
O prazo para contestar, 15 dias, fluirá da data da realização da
audiência supradesignada, ou, caso o Requerido manifeste o
desinteresse na realização, da data da apresentação do pedido (art.
335, I e II). Tal pedido deverá ser apresentado com antecedência
mínima de 10 (dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º).
Este despacho servirá como carta/mandado, assim, neste ato,
vossa senhoria está sendo citada para comparecer à audiência
e apresentar sua defesa, ficando advertidas as partes que o não
comparecimento na audiência será considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% do
valor da causa (art. 334, §8º).
Adverte-se a parte requerida que, se não contestar a ação, será
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC/2015).
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seamusando o código: 17072409211038400000010993203 (nos
termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de
2013 do Conselho Nacional de Justiça).
3) Como a lide demanda especificamente a repercussão da
construção e da atividade das usinas hidrelétricas na moradia e modo
de subsistência dos requerentes, o que adentra à potencialidade de
dano ambiental, e considerando a incerteza científica com relação
ao risco da atividade econômica empreendida pela requerida, o
que determina que o potencial causador do dano prove que sua
atividade não causara dano ambiental grave ou irreversível, além
da hipossuficiência técnica e financeira dos requerentes, aplico o
princípio da precaução para determinar a inversão do ônus da prova.
Além do mais, a responsabilidade civil ambiental é objetiva nos
termos do art. 14, § 1º da Lei n. 6.938/81 (Política Nacional de Meio
Ambiente).art. 14, § 1º da Lei n. 6.938/81.
Contudo, ou seja, a que título residem na área, se caberá aos
requerentes provar a potencialidade lesiva exerciam atividade
laborativa no local, sua fonte de renda e modo de subsistência,
benfeitorias e bens móveis que guarneciam o local e foram
danificados.
Precedentes jurisprudenciais:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL.
LUCROS CESSANTES AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA INTEGRAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO
ÔNUS PROBATÓRIO. CABIMENTO. 1. A legislação de regência
e os princípios jurídicos que devem nortear o raciocínio jurídico do
julgador para a solução da lide encontram-se insculpidos não no
códice civilista brasileiro, mas sim no art. 225, § 3 º , d a C F e n a
L e i 6 . 9 3 8 / 8 1 , a r t . 1 4 , § 1 º , q u e adotou a teoria do risco
integral, impondo ao poluidor ambiental responsabilidade objetiva
integral. Isso implica o dever de reparar independentemente
de a poluição causada ter-se dado em decorrência de ato ilícito
ou não, não incidindo, nessa situação, nenhuma excludente
de responsabilidade. Precedentes. 2. Demandas ambientais,
tendo em vista respeitarem bem público de titularidade difusa,
cujo direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é de
natureza indisponível, com incidência de responsabilidade civil
integral objetiva, implicam uma atuação jurisdicional de extrema
complexidade. 3. O Tribunal local, em face da complexidade
probatória que envolve demanda ambiental, como é o caso, e
diante da hipossuficiência técnica e financeira do autor, entendeu
pela inversão do ônus da prova. Cabimento. 4. A agravante, em
seu arrazoado, não deduz argumentação jurídica nova alguma
capaz de modificar a decisão ora agravada, que se mantém, na
íntegra, por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não
provido. (AgRg no REsp 1412664/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 11/03/2014)
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
(ART. 544 DO CPC) - NA ORIGEM, TRATA-SE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NO BOJO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS DECORRENTES DE CONTAMINAÇÃO PROVENIENTE
DO DESCARTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DE TANQUES
DA PETROBRÁS NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO (SP)
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
A FIM DE AFASTAR A OBRIGAÇÃO PELO ADIANTAMENTO
DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTE DA INVERSÃO
DO ÔNUS PROBATÓRIO. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA
PETROLÍFERA. 1. Responsabilidade civil por lesão individual
causada, supostamente, por contaminação do solo (descarte
impróprio de material poluente). Alegada inexistência de conduta
ilícita imputável à sociedade petrolífera ré. A responsabilidade
civil por dano ambiental (público ou privado) é objetiva, fundada
na teoria do risco integral, à luz do disposto no artigo 14, § 1º,
da Lei nº 6.938/81. Assim, “sendo o nexo de causalidade o fator
aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato”,
revela-se “descabida a invocação, pela empresa responsável pelo
dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para
afastar a sua obrigação de indenizar” (REsp 1354536/SE, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
26/03/2014, DJe 05/05/2014, sob o rito dos recursos repetitivos)
2. Inversão do ônus da prova no âmbito de ação de indenização
por dano ambiental. Acórdão estadual que, corroborando a decisão
saneadora, considerou cabida a inversão do ônus probatório, ante
a constatação da verossimilhança do direito alegado (tendo em
vista a responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade
econômica empreendida e a notoriedade do acidente ambiental),
bem assim a hipossuficiência técnica e financeira da vítima/autor.
Incidência da súmula 7/STJ. 3. Responsabilidade pelo adiantamento
dos honorários do perito. Não é lícito obrigar a parte contra quem o
ônus da prova foi invertido a custear os honorários do perito, porque
lhe assiste a faculdade de não produzir a prova pericial e arcar
com as consequências processuais da omissão. Precedentes. 4. O
recurso apresentado às fls. 656-662 não é admissível em razão da
violação ao princípio da unirrecorribilidade, a ensejar a aplicação do
óbice da preclusão consumativa. 5. Agravo regimental desprovido e
petitório de fls. 656-662 não conhecido. (AgRg no AgRg no AREsp
153.797/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 05/06/2014, DJe 16/06/2014) 4) Existindo menores no
polo ativo da demanda, cadastre-se o Ministério Público vinculado
a este processo no PJE, para que seja intimado em momento
oportuno, após réplica e especificação de provas das partes.
A recorrente insurge-se contra a determinação de inversão do ônus
da prova, para tanto invoca argumento calcado na teoria da carga
dinâmica da prova e na finalidade da inversão do ônus da prova.
Sustenta que apesar do objeto da Ação Indenizatória originária
estar relacionado a (suposto) impacto da construção de Usina
sobre o Rio Madeira — matéria que tangencia questão ambiental o pedido do Agravado tem cunho patrimonial individual, qual seja a
condenação da agravante ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais por alegado fato que exige dilação probatória –
de encargo dos autores -, o que não justifica determinar a inversão
o ônus da prova à agravante.
Tece considerações sobre o princípio da precaução e da sua
aplicabilidade processual.
Cita precedentes desta Corte acerca da matéria, com o propósito
de alicerçar o pedido de reforma da decisão agravada.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, na forma
do art. 995, parágrafo único do CPC, para isso afirma que
a verossimilhança das alegações se encontram claramente
demonstradas no próprio texto da decisão combatida, do qual se
pode depreender, a toda evidência, o manifesto equívoco cometido
pela Juíza a quo ao deferir o pedido de produção de prova pericial
à custa da Agravante.
Relativamente ao risco de lesão à agravante, aduz que se mantida
a decisão com prosseguimento normal da Ação Indenizatória
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Originária enquanto este Agravo aguarda julgamento, corre-se
o risco de início da fase instrutória sem que este TJ/RO tenha
oportunidade de apreciar questão atinente à correta distribuição do
ônus probatório.
Para atribuição de efeito suspensivo, cita precedente da lavra dos
Desembargadores Kiyochi Mori e Raduan Miguel, respectivamente,
AI 0801477-46.2017.822.0000 e 0800514-38.2017.822.0000.
Ao final, requer seja provido o recurso com a consequente reforma
da decisão agravada.
Relatado. Decido.
De acordo com o disposto no art. 926, caput, do CPC, os Tribunais
devem uniformizar sua jurisprudência, buscando mantê-la estável,
íntegra e coerente.
Com efeito, importa, neste momento processual, deferir o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento,
porquanto presentes os requisitos para concessão desta medida,
além do que a instrução processual ainda não foi iniciada no feito
originário, pois em consulta ao Sistema PJE, verificou-se um
despacho dirigido às partes, para que se manifestassem sobre a
ocorrência de prescrição trienal.
Sendo assim, com o propósito de evitar prejuízos às partes, bem
como desdobramentos capazes de atrapalhar a marcha processual,
impõe-se a concessão de efeito suspensivo.
Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I,
CPC), determinando o sobrestamento do processo de origem até o
julgamento do mérito deste agravo de instrumento.
Intime-se a agravada para manifestar-se sobre os termos deste
recurso (art. 1.019, II, CPC).
Dispensa-se a intimação do Ministério Público, para oficiar no
feito, tendo em vista o caso deixar de enquadrar-se nas hipóteses
enumeradas no art. 178, do CPC.
I.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
ISAIAS FONSECA MORAES
RELATOR
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes
Processo: 7013142-04.2016.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7013142-04.2016.8.22.0001 Porto Velho / 4ª Vara Cível
Apelante/Apelada: Inês Severina Santos Domingos
Advogado: Fausto Schumaher Ale (OAB/RO 4165)
Apelada/Apelante: Centrais Elétricas de Rondônia S/A - Ceron
Advogada: Bruna Tatiane dos Santos Pinheiro Sarmento (OAB/RO 5462)
Advogado: Jonathas Coelho Baptista de Mello (OAB/RO 3011)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 22/05/2017
Despacho
Vistos,
Em consulta ao Processo Judicial Eletrônico – PJE 1º Grau,
verifiquei a existência do processo n. 7029985-44.2016.8.22.0001,
já decidido e transitado em julgado, cujas partes, causa de pedir e
pedidos são os mesmos deste processo.
Face o exposto, intimem-se as partes para se manifestarem, no
prazo de 5 (dias), sobre eventual coisa julgada, na forma do Art.
933 do CPC.
C.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
ISAIAS FONSECA MORAES
RELATOR
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 09/05/2018
0802624-10.2017.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7039573-41.2017.8.22.0001 Porto Velho / 9ª Vara Cível
Agravante :Ozenira Chaves FranÇa
Advogado :Pompílio Nascimento de Mendonça (OAB/RO 769)
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Agravada :Centrais Elétricas de Rondônia S/A - CERON
Relator :DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 26/09/2017
DECISÃO: REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, RECURSO
NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À
UNANIMIDADE
EMENTA: Agravo de instrumento. Corte no fornecimento de
energia elétrica. Possibilidade. Consumidora inadimplente. Recurso
desprovido. Havendo demonstração de que a consumidora se
encontra inadimplente com o pagamento das faturas, não se
configura abusivo o corte no fornecimento de energia elétrica pela
concessionária.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 09/05/2018
7026971-86.2015.8.22.0001 Apelação (Recurso Adesivo) (PJE)
Origem: 7026971-86.2015.8.22.0001 Porto Velho / 6ª Vara Cível
Apelante /Recorrida:Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogado :Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1818)
Advogada :Bruna Tatiane dos Santos Pinheiro Sarmento (OAB/RO 5462)
Advogado :Jonathas Coelho Baptista de Mello (OAB/RO 3011)
Apelada/Recorrente: Regilisse da Mota Franco Trindade
Advogado :Ezio Pires dos Santos (OAB/RO 5870)
Advogada :Bruna Duarte Feitosa dos Santos Barros (OAB/RO 6156)
Advogado :Diego Diniz Cenci (OAB/RO 7157)
Relator :DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 20/01/2017
DECISÃO: RECURSOS NÃO PROVIDOS NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE
EMENTA: Apelação cível. Recurso adesivo. Interrupção no
fornecimento de energia elétrica. Longo período. Falha na prestação
dos serviços. Danos morais configurados. Quantum indenizatório.
Manutenção. Recursos desprovidos. A falha na prestação dos
serviços pela concessionária de energia elétrica, que interrompe
o serviço, por longo período de tempo, causa ao consumidor
transtornos que ultrapassam os simples aborrecimentos,
configurando ofensa moral indenizável. Segundo orientação do
STJ, cabe ao tribunal rever o valor fixado pela instância ordinária
a título de indenização por danos morais, somente quanto este se
mostrar irrisório ou exorbitante.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 09/05/2018
7024575-39.2015.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7024575-39.2015.8.22.0001 Porto Velho / 8ª Vara Cível
Apelante/Apelada:Bruna Gomide da Silva
Advogado :Henrique Eduardo da Costa Soares (OAB/RO 7363)
Advogada :Ivone Souza de Castro (OAB/RO 7392)
Apelada/Apelante:Shopping China Comércio de Utilidades
Domesticas Ltda -ME
Advogado :Fernando César Pimenta Aguiar (OAB/RO 7233)
Relator :DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 18/07/2016
DECISÃO: RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO REQUERIDO NÃO
PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE
EMENTA: Apelações cíveis. Consumidor. Exposição a situação
vexatória. Dano moral configurado. Valor da indenização.
Majoração. Recurso autoral provido. Recurso da parte requerida
desprovido. A exposição de consumidor em situação vexatória
ultrapassa as barreiras do mero dissabor. Majora-se o valor da
indenização a título de danos morias quando fixada em valor
irrisório e para ajustar aos parâmetros da Corte.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia
Nº: 0803155-96.2017.8.22.0000 Reclamação (PJE)
Origem: 7001595-19.2016.8.22.0016 Costa Marques / Vara Única
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Reclamante: Matheus Vinícius Barros da Silva
Advogado: Marcelo Cantarella da Silva (OAB/RO 558)
Reclamado: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Costa
Marques
Terceiro Interessado: Luiz Carlos Pereira Prates
Terceiro Interessado: Eliane Ferreira Prates
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 16/11/2017
DESPACHOVistos.
Trata-se de Reclamação proposta por Matheus Vinicius Barros da
Silva, com fundamento no art. 988, inciso I, do CPC, em face da
decisão proferida pelo juiz de direito substituto da Vara Única da
Comarca de Costa Marques.
Argui que o magistrado declarou a deserção e não recebeu
seu recurso de apelação interposto contra a decisão que julgou
procedentes os embargos à execução nos autos nº 700159519.2016.8.22.0016, usurpando competência deste Tribunal de
Justiça (art. 1.010, § 3º, do CPC). Defende que requereu a justiça
gratuita no recurso de apelação e cabe ao tribunal de justiça o juízo
de admissibilidade.
Pugna, em preliminar, pela suspensão da decisão reclamada,
bem como requer os benefícios da justiça gratuita à presente
Reclamação.
No mérito, requer a procedência do pedido para reconhecer a
usurpação de competência da Corte e desconstituir a decisão
proferida pelo magistrado reclamado, determinando-se a imediata
remessa dos autos para análise da admissibilidade recursal da
apelação.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, concedo o benefício da justiça gratuita à parte
reclamante, mas limitado ao pedido de reclamação proposto,
portanto, não se estende a nenhum outro pedido constante nos
autos originários objeto da reclamação.
Consta no sistema de primeiro grau que o juízo a quo determinou,
de ofício, a suspensão do processo originário até final decisão
desta Reclamação.
O novo CPC previu a matéria de direito nos artigos 1.007, § 4º e
1.010, §3º. Na dúvida sobre o assunto, o Fórum Permanente de
Processualistas Civis (FPPC) firmou orientação nos Enunciados 99
e 207, todos abaixo transcritos:
CPC/15:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção.
(...)
§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do
recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa
e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para
realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de
primeiro grau, conterá:
(...)
§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão
remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de
admissibilidade.
Enunciados do FPPC:
99. (art. 1.010, § 3º) O órgão a quo não fará juízo de admissibilidade
da apelação.
207. (arts. 988, I, 1,010, § 3º, 1.027, II, b) Cabe reclamação,
por usurpação da competência do tribunal de justiça ou tribunal
regional federal, contra a decisão de juiz de 1º grau que inadmitir
recurso de apelação.
Nessa perspectiva, vejo presentes os requisitos autorizadores para
a concessão do pedido liminar, tendo em vista que a remessa do
recurso de apelação foi obstada por decisão do juízo de primeiro
grau, mesmo sendo da Corte a competência para o juízo da
admissibilidade.
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Assim, defiro a liminar para determinar a imediata remessa do
recurso de apelação n. 7001595-19.2016.8.22.0016 para análise
por esta Corte de Justiça.
No mais, em observância ao art. 989 do CPC, por estar a inicial
regularmente instruída, defiro o processamento do pedido de
reclamação e determino, com fulcro no art. 989, I, do CPC, seja
oficiado ao juízo de origem para que preste as informações
necessárias no prazo de 10 (dez) dias.
Determino ao 2º Departamento Judiciário Cível que realize o
cadastramento de Luiz Carlos Pereira Prates e Eliane Ferreira
Prates como partes interessadas no processo.
Nos termos do inciso III do dispositivo citado, citem-se as partes
beneficiárias da decisão impugnada (Luiz Carlos Pereira Prates e
Eliane Ferreira Prates) para, querendo, apresentarem contestação
no prazo de 15 (quinze) dias, expedindo-se as cartas de ordem
que se apresentarem necessárias, com observância à dispensa
das custas em razão do benefício da gratuidade concedida nesta
reclamação.
Logo após, na forma do art. 991 do CPC, abre-se vista ao MP pelo
prazo de 5 dias, independente de nova determinação.
Intimem-se.
Comunique-se e requisite-se informações.
Cumpra-se.
Porto Velho, 17 de maio de 2018.
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Paulo Kiyochi
Nº: 0801346-37.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7044281-37.2017.8.22.0001 Porto Velho / 2ª Vara de
Família
Agravante: Salomão Trindade Gomes
Advogado: Francisco Assis Félix da Silva (OAB/RO 7710)
Agravados: Milton Narciso de Paula e outros
Advogado: Pedro Wanderley dos Santos (OAB/RO 1461)
Advogado: Telson Monteiro de Souza (OAB/RO 1051)
Advogado: Júlio Cley Monteiro Resende (OAB/RO 1349)
Advogado: Milton Narciso de Paula (OAB/SP 81310)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 15/05/2018
DESPACHO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Salomão Trindade
Gomes contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões
da Comarca de Porto Velho.
O recorrente não apresentou comprovante de recolhimento do
preparo recursal, consoante certificado no Id n. 3747370.
À luz do exposto, nos termos do § 4º do artigo 1.007, do Código
de Processo Civil, intime-se o agravante para que efetue o
recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de deserção.
Publique-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
Desembargador Kiyochi Mori
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes
Processo: 0801458-40.2017.8.22.0000 Recurso Especial (PJE)
Origem: 7002664-58.2017.8.22.0014 Vilhena / 4ª Vara Cível
Recorrente: Banco John Deere S/A
Advogado: Antônio Braz da Silva (OAB/RO 6557)
Recorrido: Norte Brasil Concretos e Serviços Ltda
Advogado: Gilson Ely Chaves de Matos (OAB/RO 1733)
Advogado: Estevan Soletti (OAB/RO 3702)
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Interposto em 17/05/2018
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001, fica o
recorrido intimado para, querendo, apresentar contrarrazões ao
Recurso Especial.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Belª. Lorenza da Veiga L. Darwich Passos
Diretora do 2ºDEJUCÍVEL/TJRO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Paulo Kiyochi
Processo: 0800815-48.2018.8.22.0000 Agravo Interno em Agravo
de Instrumento (PJE)
Origem: 7039041-67.2017.8.22.0001 Porto Velho / 9ª Vara Cível
Agravante: TAM Linhas Aéreas S/A
Advogado: Fábio Rivelli (OAB/RO 6640)
Agravados: Braz Pires da Luz Filho e outra
Advogado: Bento Manoel de Morais Navarro Filho (OAB/RO 4251)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Interposto em 02/05/2018
Decisão
Vistos.
Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento interposto
por TAM Linhas Aéreas S/A contra decisão do juízo da 9ª Vara
Cível da Comarca de Porto Velho.
Intimada a efetuar o recolhimento das custas do agravo interno em
dobro (Num. 3679904), a agravante não logrou fazê-lo, recolhendo-o
na forma simples, conforme certidão de ID n. 3756656, incorrendo
em deserção.
Cumpre consignar que embora a agravante alegue que já
havia efetuado o recolhimento das custas na forma simples em
20/04/2018, não comprova, razão pela qual seu valor não pode ser
acrecido ao comprovadamente recolhido para que seja considerado
o recolhimento das custas em dobro.
À luz do exposto, com espeque no § 2º do artigo 1.007 e artigo
932, inciso III do Novo Código de Processo Civil, não conheço do
recurso.
Publique-se.
Comunique-se ao juiz da causa.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Porto Velho, 16 de maio de 2018.
DESEMBARGADOR KIYOCHI MORI
Relator
DESEMBARGADOR KIYOCHI MORI
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel
Processo: 0801019-92.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento
(PJE)
Origem: 7048816-09.2017.8.22.0001 Porto Velho / 4ª Vara de
Família e Sucessões
Agravante: Rosângela Aparecida Lopes
Advogado: Marcel dos Reis Fernandes (OAB/RO 4940)
Advogada: Mariza Meneguelli (OAB/RO 8602)
Agravados: Mayara Gabriela Nogueira e outro
Advogado: Raimundo Soares de Lima Neto (OAB/RO 6232)
Advogado: Graciliano Ortega Sanchez (OAB/RO 5194)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOHNNY GUSTAVO CLEMES
Redistribuído por Prevenção em 18/04/2018
Decisão
Vistos.
Rosangela Aparecida Lopes agrava de instrumento contra a
decisão que julgou extinta a ação de arrolamento de bens sem
condenar os agravados em litigância de má-fé.
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Sustenta que os agravados agiram de má-fé ao induzirem o juízo
a erro ao omitirem informações relevantes, pretende a condenação
dos agravados nas multas previstas na legislação pela conduta.
Examinados, decido.
A decisão combatida trata-se na verdade dos embargos de
declaração manejados contra a sentença que julgou extingo o feito,
com fulcro no artigo 485, V do CPC.
Como é sabido a extinção do processo é dada por sentença (art.
316 do CPC) e da sentença cabe apelação (art. 1.009 do CPC).
Portanto, inviável o combate da sentença que extinguiu o feito via
agravo de instrumento.
O STJ já decidiu:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO EXTINTIVA DO FEITO.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 522 DO
CPC/1973. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE
RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a decisão
que extingue a execução é impugnável pela via da apelação,
configurando erro grosseiro, em casos tais, a interposição de agravo
de instrumento, situação que afasta inclusive a possibilidade de
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 147.396/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
18/10/2016, DJe 24/10/2016)
O recurso, para ser conhecido, deve corresponder à previsão legal
para a espécie de decisão impugnada, que na hipótese somente
admite a apelação.
Ademais, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, com o recebimento do agravo como apelação, porquanto
os pressupostos e requisitos são diversos, ocorrendo o denominado
“erro grosseiro”.
Pelo exposto, em razão da inadequação da via eleita, deixo de
conhecer do recurso nos termos do art. 932, III, do NCPC.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se. Intimem-se.
Porto Velho, 17 de maio de 2018.
Juiz Johnny Gustavo Clemes
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Paulo Kiyochi
0801331-68.2018.8.22.0000 - Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7009950-26.2017.8.22.0002 - Ariquemes / 1ª Vara Cível
Agravante: OI S/A
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Advogado: Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Agravada: Janete Aparecida Martins
Advogado: Fabiano Reges Fernandes (OAB/RO 4806)
Advogado: Cristian Rodrigo Fim (OAB/RO 4434)
Relator : DES. KIYOCHI MORI
Redistribuido por Sorteio em 15/05/2018
Decisão
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Oi S/A contra
decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes, nos
autos do cumprimento de sentença n. 7009950-26.2017.8.22.0002,
prolatada nos seguintes termos:
1 - A executada postulou que este juízo se abstivesse de promover
os atos expropriatórios, ao argumento de que o crédito da parte
exequente estaria sujeito à recuperação judicial em trâmite junto
à 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ (autos n. 020371165.2016.8.19.0001).
2 - Após, compulsar os autos e à luz do art. 49 da Lei n. 11.010/2005,
constatei que o crédito exequendo tornou-se exigível com o
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trânsito em julgado da sentença condenatória, isto em julho/2017.
Todavia, o pedido de recuperação apresentado pela executada
foi apresentado em 20/06/2016 e deferido em 29/06/2016. Neste
passo, conclui-se que o crédito cobrado neste feito não está sujeito
à recuperação judicial, porque passou a existir após a data do
pedido, sendo de rigor o prosseguimento dos atos processuais
destinado à sua satisfação neste juízo.
3 - Assim, indefiro o pedido de suspensão e intime-se a parte exequente
para acostar novo demonstrativo atualizado do débito, em 5 dias.
Sustenta nas razões recursais que após a aprovação do plano
de recuperação judicial pela assembleia geral de credores
e homologação pelo juízo competente, a prática de atos de
constrição contra o patrimônio das recuperandas é vedada a este
juízo, visto que além do crédito ser pago nos termos do Projeto
de Recuperação Judicial homologado, a competência segue sendo
privativa do juízo da recuperação judicial.
Defende que em razão da concessão da recuperação judicial,
não se pode admitir o prosseguimento das execuções individuais
com atos de constrição pelos mais diversos juízos singulares,
desconsiderando a universalidade do juízo recuperacional.
Consigna que a jurisprudência da Corte Superior é uníssona no
sentido de que, deferido o pedido de processamento do plano de
recuperação judicial, toda e qualquer medida constritiva deve ser
submetida ao juízo empresarial.
Assegura que o juízo prolatador da decisão agravada não detém
competência para determinar a prática de qualquer ato ou medida
constritiva de bens em desfavor da agravante.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no
mérito, pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de que
a decisão seja afastada e o feito extinto, em razão da novação do
crédito, decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial,
o qual será pago nos termos propostos pelas recuperandas e
aprovados por quase a totalidade dos credores do Grupo Oi.
É o relatório.
Examinados, decido.
Na dicção expressa do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo
Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso.
A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento somente
é cabível quando afigurados, in limine, a presença da probabilidade
do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
consoante disposto no art. 300, caput, do Código de Processo Civil.
Na nova sistemática, a probabilidade que autoriza o emprego da
técnica antecipatória para a tutela dos direitos é aquela que surge
da confrontação das alegações e das provas com os elementos
disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior
grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
Em relação à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni
assevera que “A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica
– que é aquela que surge da confrontação das alegações e das
provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a
hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de
refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que
o direito é provável para conceder tutela provisória” (Novo Código
de Processo Civil Comentado, 1ª edição, 2015, Editora RT, p. 312).
No que diz com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, leciona Araken de Assis que “O perigo hábil à concessão
da liminar reside na circunstância que a manutenção do status
quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução)
ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
(Processo Civil Brasileiro, Volume II, Tomo II, 2ª Tiragem, 2015,
Editora RT, p. 417).
No caso dos autos, a agravante pugna pela concessão do efeito
suspensivo ao recurso para que o juízo a quo se abstenha de
promover atos expropriatórios, ao argumento de que o crédito da
parte exequente estaria sujeito à recuperação judicial em trâmite
junto à 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ (autos n. 020371165.2016.8.19.0001).
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Em que pese a argumentação apresentada pela agravante,
tenho que não restaram demonstrados, nesse juízo de cognição
perfunctório, os requisitos necessários para a concessão do efeito
suspensivo, considerando que não há perigo de dano ao agravante.
Assim, indefiro a liminar pleiteada.
Contudo, vale ressaltar que a medida pode ser revista e concedida
em qualquer momento do processo, inclusive com base em provas
colhidas no seu desenvolver, desde que preenchidos os requisitos.
Em atenção ao disposto no artigo 1.019, inc. II, do Código de
Processo Civil, intime-se a agravada para, querendo, oferecer
resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Comunique-se ao juiz da causa.
Após, retornem conclusos.
Publique-se.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Desembargador Kiyochi Mori
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Paulo Kiyochi
0801360-21.2018.8.22.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
ORIGEM: 7009773-53.2017.8.22.0005 - Ji-Paraná/3ª Vara Cível
AGRAVANTE: GILSON MARTINS DOS SANTOS
Advogado: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES (OAB/RO
301-B)
AGRAVADOS: LINERIA DOS SANTOS E OUTRO
Advogada: DAIANE GOMES BEZERRA (OAB/RO 7918)
RELATOR: PAULO KIYOCHI MORI
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/05/2018 17:34:53
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilson Martins
dos Santos contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná, nos autos da ação de reintegração de posse n.
7009773-53.2017.8.22.0005, ajuizada por Valdir Alves da Silva e
Lineria dos Santos, prolatada nos seguintes termos:
[…]
Desta feita, tenho como convincente a alegação de que o Requerente,
teve sua propriedade esbulhada pelo Requerido, pretendendo receber
a dívida, tendo se recusado a desocupá-la, restando evidente a
probabilidade do direito do Requerente, bem como, o perigo de dano
consistente na possibilidade de alienação do imóvel pelo Requerido,
razão porque, defiro o pedido liminar, contudo, primeiramente, oportunizo
ao Requerido, a desocupação voluntária, no prazo de 30(trinta) dias.
[…]
O recurso foi distribuído a esta relatoria em 16/05/2018, e em
17/05/2018 o agravante apresentou petição informando a perda
do objeto do agravo de instrumento, em razão da revogação da
decisão liminar pelo juízo a quo, in verbis:
[…]
Desta feita, revogo a liminar de reintegração de posse deferida
em favor dos requerentes, todavia, determino que o requerido se
abstenha de praticar qualquer aro de alienação do referido imóvel,
até DECISÃO final, sob pena de cominação de multa.
[…]
Nesse contexto, considerando a revogação da liminar de
reintegração de posse, e consequente perda do objeto recursal,
homologo a desistência do recurso de agravo de instrumento
pleiteada na petição de Id n. 3772512.
À luz do exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de
Processo Civil, não conheço do recurso.
Publique-se.
Comunique-se ao juízo da causa.
Procedidas às anotações necessárias, transitado em julgado,
arquive-se.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Desembargador Kiyochi Mori
Relator
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes
0800194-51.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 0102170-20.2007.8.22.0001 - Porto Velho / 2ª Vara Cível
Agravante: Rondonorte Vigilância & Segurança Ltda
Advogado: Vander Carlos Araújo Machado (OAB/RO 2521)
AGRAVADO: Francisco JOsé da Conceição Camilo
Advogado: GUILBER DINIZ BARROS (OAB/RO 3310)
RELATOR: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Redistribuído por Prevenção em 07/02/2018
Despacho
Vistos,
Rondonorte Vigilância e Segurança Ltda. interpõe agravo de
instrumento em face de decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara
Cível da comarca de Porto Velho, nos autos do cumprimento de
sentença em que contende com Francisco José da Conceição
Camilo.
Antes de apreciar a matéria discutida, bem como em obediência ao
conteúdo da certidão de fl. 30 – Id. 3179910, é necessário que a
recorrente adote as providências a seguir determinadas, consoante
preconiza o parágrafo único, do art. 932, do CPC.
Fundamento esta determinação em razão do processo originário
tratar-se de processo físico, e este agravo ser no sistema PJE,
porém, sem a devida indicação, por parte da agravante, acerca
dos documentos obrigatórios (enumerados nos incisos I e II, do art.
1.017, do CPC).
Além disso, como na decisão agravada há menção de que o pedido
indefirido naquela decisão, trata-se de reiteração de pedido anterior
(que teria sido apreciado pelo juízo a quo).
Sendo assim, na forma do disposto no §3º, do art. 1.017 c/c
parágrafo único, do art. 932, ambos do CPC, proceda-se a intimação
da agravante, a fim de que, no prazo de 5 dias, complemente o
recurso com a seguinte documentação exigível:
Contestação;
Petição de fls. 251/256; fls. 194/199 e decisão de fl. 209;
Decisão de fl. 119.
Ressalta-se que essa determinação tem o propósito de permitir a
realização do cotejo entre o que a recorrente alega neste agravo de
instrumento com o inteiro teor da decisão agravada.
I.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
ISAIAS FONSECA MORAES
RELATOR
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 09/05/2018
7056465-59.2016.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7056465-59.2016.8.22.0001 Porto Velho / 6ª Vara Cível
Apelante/Recorrida: Claro S/A
Advogada :Ana Paula Arantes de Freitas (OAB/DF 13166)
Advogado :Rafael Gonçalves Rocha (OAB/RS 41486)
Apelado/Recorrente: Luciano Rosa Santos
Advogado :Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Advogada :Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1073)
Relator :DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 05/02/2018
DECISÃO: RECURSOS NÃO PROVIDOS NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE
EMENTA: Apelação cível. Serviço de telefonia. Cancelamento de
linha. Ausência de contestação. Revelia. Presunção de veracidade
dos fatos. Consumo posterior e inadimplência não comprovados.
Inscrição nos cadastros negativadores de crédito. Dano moral
in re ipsa. Quantum indenizatórios. Critérios de fixação. Ao não
apresentar contestação, a parte requerida deixa de controverter
os fatos afirmados pela parte requerente, fazendo com que
sobre eles pese a presunção de veracidade, nos termos artigo
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344 do Código de Processo Civil. Solicitado o cancelamento do
contrato de prestação de serviço de telefonia e não comprovado o
consumo posterior e nem a inadimplência, é indevida a inscrição
nos cadastros negativadores de crédito, merecendo o consumidor
ser indenizado por dano moral, o qual, nesses casos, é presumido
e dispensa prova de sua ocorrência. O quantum indenizatório do
dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, à
capacidade econômica das partes, cabendo ao julgador orientarse pelos critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, de
modo a não se mostrar excessivo e nem irrisório.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Paulo Kiyochi
0018662-06.2012.8.22.0001 - APELAÇÃO (PJE)
ORIGEM: 0018662-06.2012.8.22.0001 – PORTO VELHO / 2ª
VARA CÍVEL
APELANTE: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S/A
ADVOGADA: MAIRA CELIE MADUREIRA SERRA (OAB/RO 7966)
ADVOGADO: IGOR JUSTINIANO SARCO (OAB/RO 7957)
ADVOGADO: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ (OAB/RO 4389)
ADVOGADA: AMANDA GESSICA DE ARAUJO FARIAS (OAB/RO
5757)
ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI
(OAB/RO 5546)
ADVOGADO: EDSON ANTONIO SOUSA PINTO (OAB/RO 4643)
APELADOS: JEFFERSON DA SILVA STERING, ADILIA DE
FATIMA DE SOUSA STERING
ADVOGADO: CARLOS CORREIA DA SILVA (OAB/RO 3792)
RELATOR: PAULO KIYOCHI MORI
REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO: 08/02/2018 12:30:54
Decisão
Vistos.
EGO – Empresa Geral de Obras S.A apelou da decisão do juízo
a quo, que julgou procedente o pedido formulado na ação de
usucapião ajuizada por Adília de Fátima Sousa Stering e Jeferson
da Silva Stering.
Manifesta-se, agora, informando que desiste do apelo, com
fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil (CPC),
pugnando pela homologação.
Posto isso, com fulcro no art. 485, inc. VIII, homologo a desistência
e, nos termos do art. 932, inc. III, do mesmo Diploma Legal, não
conheço do recurso, por restar prejudicado.
Publique-se.
Após as anotações de praxe, devolva-se à origem.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Desembargador Kiyochi Mori
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes
0800471-67.2018.8.22.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
ORIGEM: 0034449-42.1993.8.22.0001 - Porto Velho - 2ª Vara Cível
AGRAVANTE: FRANCISCO NATANAEL MIRANDA NADYER
Advogado: CRISTIANO PRESTES BRAGA (OAB/RS 61861)
Advogada: CARLA BORGES MOREIRA LOURENCO (OAB/RO
614-A)
Advogado: AMADEU GUILHERME MATZENBACHER MACHADO
(OAB/RO 4-B)
Advogado: JAMIL LOURENCO (OAB/RO 222-A)
Advogado: PEDRO ABIB HECKTHEUER (OAB/RO 6907)
AGRAVADA: GAMA ENGENHARIA LTDA
Advogado: JOSE MARIA DE SOUZA RODRIGUES (OAB/RO
1909)

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

Advogado: ELIO FRANCISCO DE CARVALHO (OAB/RO 268-A)
RELATOR: ISAIAS FONSECA MORAES
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2018 18:46:48
Despacho
Vistos,
Francisco Natanael Miranda Nadyer interpõe agravo de instrumento
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca
de Porto Velho, nos autos nº. 0034449-42.1993.8.22.0001, em que
litiga com Gama Engenharia Ltda.
Contudo, a certidão exarada à fl. 392 – Id. 3263458, atesta que
o presente agravo de instrumento não se encontra instruído com
cópias de todas as peças obrigatórias enumeradas no art. 1.017,
I, do CPC.
Com efeito, intime-se o agravante, nos termos do disposto no
parágrafo único, do art. 932, do CPC, para, no prazo de 5 dias,
apresentar as peças obrigatórias (vez que o processo originário
é físico/de papel) ou indicar neste Processo Judicial Eletrônico
(folhas e ID) onde se encontram tais peças, caso elas tenham sido
juntadas no momento da interposição deste recurso.
Atente-se o agravante, especialmente, em relação à decisão
agravada e a respectiva certidão de intimação desta.
I.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
ISAIAS FONSECA MORAES
RELATOR
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes
PROCESSO Nº: 0801403-55.2018.8.22.0000 CLASSE: AGRAVO
DE INSTRUMENTO (202) ORIGEM: 0001159-86.2014.8.22.0102 Porto Velho/3ª Vara de Família e Sucessões
AGRAVANTE: END ABDOU DOS SANTOS FILHA Advogado:
VINICIUS SILVA LEMOS (OAB/RO 2281) Advogado: WALTER
GUSTAVO DA SILVA LEMOS (OAB/RO 655-A)
AGRAVADA: MARIA NAYARA ARNAUD TAVARES AUGUSTO
DOS SANTOS Advogado: DANIEL MENDONCA LEITE DE SOUZA
(OAB/RO 6115)
TERCEIRA INTERESSADA: IRIS GOBBI DOS SANTOS Advogada:
FLORA MARIA CASTELO BRANCO CORREIA SANTOS (OAB/
RO 391-A)
TERCEIRA INTERESSADO: ESPOLIO DE BENEDITO NELSON
AUGUSTO DOS SANTOS TERCEIRA INTERESSADA: TATIANI
GOBBI DOS SANTOS Advogado: VINICIUS SILVA LEMOS (OAB/
RO 2281) Advogado: WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS
(OAB/RO 655-A)
TERCEIRO INTERESSADO: SIDI GOBBI DOS SANTOS
RELATOR: ISAIAS FONSECA MORAES
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/05/2018 18:07:50 ABERTURA DE
VISTA
Nos termos art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, fica(m)
o(s) agravante(s) intimado(s) para recolher em dobro o valor das
custas do Agravo de Instrumento, considerando-se o valor já
apresentado,
no prazo de 05 dias, sob pena de deserção.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018
Bela. Lorenza da Veiga Lima Darwich Passos
Diretora do 2º DEJUCÍVEL
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Paulo Kiyochi
7002661-42.2017.8.22.0002 Apelação (PJE)
Origem: 7002661-42.2017.8.22.0002 Ariquemes / 3ª Vara Cível
Apelante: Banco do Brasil S/A
Advogado: Rafael Sganzerla Durand (OAB/RO 4872A)
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Apelada: Maria Izabel Bissoli da Silva
Advogado: Rodrigo Dallagassa Gontijo de Oliveira (OAB/RO 5724)
Advogada: Amanda Braz Gomes Peterle (OAB/RO 5238)
Advogada: Larissa Bissoli da Silva Peterle (OAB/RO 7208)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 25/10/2017
Decisão
Vistos.
O Banco do Brasil S.A apelou da decisão do juízo a quo, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na ação declaratória
de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e
morais ajuizada por Maria Izabel Bissoli da Silva.
As partes acostaram petição subscrita por seus patronos,
informando transação extrajudicial e requerendo a homologação.
Homologo o acordo para que surta seus efeitos legais e jurídicos.
Após as anotações de praxe, devolva-se à origem.
Publique-se.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Desembargador Kiyochi Mori
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes
0801407-92.2018.8.22.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE)
ORIGEM: 7019279-31.2018.8.22.0001 - Porto Velho / 5ª Vara Cível
AGRAVANTE: ELIZEU AUGUSTO DE FREITAS
DEFENSOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
RONDÔNIA
AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
RELATOR: ISAIAS FONSECA MORAES
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/05/2018 12:19:34
Decisão
Vistos,
Elizeu Augusto de Freitas interpõe agravo por instrumento com
pedido de tutela de urgência antecipada em face da decisão
prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível da comarca de Porto
Velho, nos autos da ação revisional autuada sob o n. 701927931.2018.8.22.0001, ajuizada em face da Centrais Elétricas de
Rondônia S/A Ceron.
Combate a decisão que rejeitou o pedido de tutela para
restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua
residência.
É o necessário. Decido.
A questão em tela cinge-se, resumidamente, na (im)possibilidade
de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, decorrente
de faturas em atraso.
No caso, em que pese a fundamentada decisão do juízo em
sentido contrário, entendo que o pedido de tutela de urgência
merece prosperar, porquanto visualizo elementos que evidenciam
a probabilidade do direito, além de que prudente uma análise
aprofundada da matéria, pois se por um lado a agravada promoveu
o corte no fornecimento, de outro lado o agravante questiona a
legalidade dos valores cobrados.
Via de consequência, nos termos do art. 300, do CPC, concedo
a tutela de urgência antecipada para que seja imediatamente
restabelecido o fornecimento de energia elétrica na residência do
agravante.
Intime-se a parte contrária para que responda ao recurso,
facultando-lhe juntar a documentação que entenda necessária ao
julgamento, no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/15).
Dê-se ciência ao juízo de origem para que cumpra em plantão.
Expeça-se o necessário.
P. I.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
ISAIAS FONSECA MORAES
RELATOR
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia
Processo: 0801370-65.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento
(PJE)
Origem: 7036766-48.2017.8.22.0001 Porto Velho / 10ª Vara Cível
Agravante: Adivílson Brito das Neves
Advogada: Flávia Fernanda Da Silva Martins (OAB/RO 9550)
Advogado: Robson Vieira Lebkuchen (OAB/RO 4545)
Agravado: Celso Correia Passos
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Prevenção em 16/05/2018
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adivilson Brito
das Neves contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível
desta Comarca, que indeferiu o pedido de concessão dos efeitos
da tutela nos autos da ação declaratória de validade de negócio
jurídico c/c restituição de bem apreendido com pedido de tutela
provisória que move em face de Celso Correia Passos.
Segue transcrição da decisão agravada:
DECISÃO
ADVILSON BRITO DAS NEVES ingressou perante o juízo da
3ª Vara Criminal com pedido de ação de restituição de coisa
apreendida, esclarecendo que fora instaurado o IP nº 110/201703,
onde foi apreendido o veículo marca/modelo: (M5T/CTA/NÃO
APLlC: AMRCA FORD/ECOSPORT XLT 1.6, FLEX, ANO 2009,
MODELO 2009, COR PRATA, PLACA NDX 4538, CHASSI
9BF2E55P698553297, CÓDIGO RENAVAM 163371490), dados
retirados da CRlV original, sob o n” 012979278973, data de
07/07/2017.
[…].
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo (art. 300, NCPC).
Segundo as lições de Humberto Theodoro Júnior, existem
basicamente dois requisitos para alcançar uma providência de
urgência de natureza cautelar ou satisfativa. São eles: a) um dano
potencial, que se configura no risco do processo não ser útil ao
interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora,
e b) a probabilidade do direito substancial invocado, ou seja, o
fumus boni iuris. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito
Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo
de conhecimento e procedimento comum – vol. I. 57. ed. rev., atual.
e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016).
A tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do
direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Estes
pressupostos, todavia, devem ser evidenciados conjuntamente,
pelo que, em via oblíqua, tornar-se-á defesa a concessão da
antecipação de tutela.
No caso dos autos, entendo que não restou evidenciado a
probabilidade do direito uma vez que há inquérito policial para
apuração de crime de estelionato, falsidade ideológica, uso de
documentação falso e provável associação criminosa, onde,
inclusive, é apontada a possível participação do autor da presente
ação, a ser confirmada ou excluída no decorrer das investigações,
conforme se extraí às fls. 15676209 - Pág. 7.
Dessa forma, INDEFIRO o pedido de concessão dos efeitos da
tutela.
[…].
O agravante, informa em síntese, que comprou o veículo FORD/
ECOSPORT, XLT 1.6, Flex, ano 2009/2009, cor prata, placa NDX
4538, de Isaías de Moura Cesário, conforme fez prova por meio do
conjunto probatório juntado aos autos. Contudo, foi surpreendido
no dia 14.07.2017, com a visita em sua empresa pelo ora agravado,
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juntamente com uma equipe da policia civil, momento em que foi
informado que se tratava de busca e apreensão, visto que o antigo
proprietário/agravado, não recebeu o valor da venda.
Informa que interpôs ação de restituição do veículo junto a 3ª Vara
Criminal, tendo este declinado a competência para o juízo cível,
momento em que ingressou com a ação declaratória de validade
de negócio jurídico c/c restituição de bem apreendido com pedido
de tutela provisória pela urgência.
Alega que é comprador de boa-fé e não pode ser prejudicado
pela negligência do agravado que efetuou a venda, transferiu a
propriedade e a posse, e que por suposta inadimplência do terceiro
tenta alcançar o direito do agravante.
Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão dos
efeitos da antecipação de tutela.
Ao final, pugna, pelo deferimento da liminar consistente na
restituição do bem apreendido, e no mérito, pelo provimento do
recurso.
É o relatório. Decido.
De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela,
total ou parcialmente, a pretensão recursal.
Pois bem. O pedido do agravante nestes autos cinge-se na
antecipação de tutela e, por isso, é necessário verificar a existência
dos requisitos legais que autorize sua pretensão, os quais se
encontram enumerados no art. 273 do CPC, que são a existência de
prova inequívoca, apta a revelar o elevado grau de probabilidade da
versão apresentada pelo autor, e a verossimilhança das alegações
para convencimento do juiz. Os documentos juntados ao processo
devem ser capazes de permitir a configuração de elevado grau de
probabilidade de acolhimento da pretensão posta em juízo.
Registro, ainda, que o que se pede em sede de antecipação de
tutela, parcial ou integralmente, é o provimento final deduzido na
ação em trâmite ou seus efeitos. Neste sentido veja-se a doutrina de
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery em comentário
ao artigo 273 do CPC:
Tutela antecipatória dos efeitos da sentença de mérito, espécie do
gênero tutelas de urgência, é providência que tem natureza jurídica
mandamental, que se efetiva mediante execução lato sensu, como
o objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria
pretensão deduzida em juízo ou os seus efeitos. É tutela satisfativa
no plano dos fatos, já que realiza o direito, dando ao requerente
o bem da vida por ele pretendido com a ação de conhecimento.
(In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante,
11ª ed. rev., ampl. e atual., ed. RT, 2010, p. 547).
Desta forma, sua concessão deve ser feita de forma comedida e
apenas naqueles casos em que a análise inicial da pretensão deduzida
pela parte em conjunto com a prova documental, evidenciem, num
juízo de quase certeza, a procedência final do pedido.
Compulsando os autos originário n. 7036766-48.2017.822.0001,
constatei a informação que o ora agravado alegou nos autos de
restituição de coisas apreendidas n. 1009903-15.2017.822.001, ser
o legítimo proprietário do veiculo objeto de litígio e que foi vítima de
fraude, pois a transação de compra e venda do veículo se deu por
meio de depósito bancário falso, o que só veio a ser percebido
depois de ter realizado a transferência do veículo ao terceiro
adquirente. Todavia, em razão da não comprovação alegada, o
pedido do agravado foi indeferido.
Por sua vez, o agravante fez a juntada nos autos supracitados
comprovante de transferência bancária (fl. 48, ID Num.
124828888), procuração pública do suposto vendedor Isaías de
Moura Cesário com plenos poderes ao agravante sobre o veículo
FORD/ECOESPORT (fls. 72/73. ID Num. 12721549) o DUT do
veículo (fl. 76/77, ID Num. 12721610), o que revela que após a
aludida transferência, em julho de 2017, adquiriu o bem móvel de
presumida boa fé.
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Desta feita, apesar das argumentações apresentadas pelo
agravado e as informações constantes nos autos de pedido de
prisão preventiva n. 1011143-39.2017.822.0501, inexistência
qualquer prova da notificação do requerido, ora agravante, para
efetuar a entrega do veículo, bem como qualquer ato comprovativo
de seu envolvimento na alegada fraude.
Dessa feita, o pleito de restituição do veículo ao ora agravante é
medida que se impõe, sob pena de se operar prejuízo ao adquirente
de boa fé.
Assim, entendo estarem presentes os requisitos do periculum in
mora pois o fato do veículo ficar parado no pátio do DETRAN sob as
condições climáticas até o deslinde final da avença, pode ocasionar
danos materiais irreparáveis, razão pela qual concedo a antecipação
de tutela e determino a restituição do automóvel FORD/ECOSPORT,
XLT 1.6, Flex, ano 2009/2009, cor prata, placa NDX 4538 ao agravante.
Todavia, determino a expressa proibição ao agravante de alienar,
vender ou deteriorar o bem móvel até que sobrevenha decisão final
da ação originária.
Ressalto que, durante o trâmite processual, outras provas como
a de oitiva de testemunhas servirão de subsídio para análise do
caso e serão amplas na ocasião da instrução do feito, de forma que
poderá o juízo a quo reavaliar, detalhadamente, a situação.
Em atenção ao disposto no art. 1019, II, do CPC, determino a
intimação da parte agravada para apresentar resposta ao recurso.
Notifique-se o juiz da causa sobre o teor desta decisão e para que
preste as informações que julgar necessárias.
Ultimadas estas providências e decorrido o prazo, tornem os autos
conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho – RO, 18 de maio de 2018.
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Paulo Kiyochi
Processo: 7000482-30.2016.8.22.0016 Apelação (Recurso
Adesivo) (PJE)
Origem: 7000482-30.2016.8.22.0016 Costa Marques / Vara Única
Apelante/Recorrida: Marília Nutrição Animal Ltda - EPP
Advogado: André Luiz Ataíde Moroni (OAB/RO 4667)
Advogada: Fernanda Primo Moroni (OAB/RO 4141)
Advogado: Cléber Queiroz Silva (OAB/RO 3814)
Apelada/Recorrente: Adriana Bezerra Neto
Advogado: Joaquim José da Silva Filho (OAB/RO 3952)
Advogado: Jefferson Willian Dalla Costa (OAB/RO 6074)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 25/04/2017
Despacho
Ao interpor o recurso adesivo, a recorrente deixou de recolher o
preparo, sob as justificativas de que já foi recolhido pelo apelante e
por ser beneficiária da justiça gratuita.
Esses argumentos não merecem prosperar. O primeiro, em
virtude de que cada parte deve pagar essa despesa no momento
da protocolização do recurso. O segundo, porque o pedido de
assistência judiciária gratuita foi indeferido pelo juízo a quo, tendo
recolhido as custas iniciais.
Ademais, esse pleito não foi reiterado.
Posto isso, intime-se para recolher o valor do preparo, em dobro,
no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
Publique-se.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Desembargador Kiyochi Mori
Relator
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1ª CÂMARA ESPECIAL
0801392-26.2018.8.22.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO
Origem: 0008399-80.2010.8.22.0001 Porto Velho/5ª Vara Cível
Agravante: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
Agravado: João Gilberto da Rosa
Advogado: Flávio Henrique Teixeira Orlando (OAB/RO 2003)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Data da Distribuição: 17/05/2018
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto
Nacional de Seguridade Social contra decisão proferida pelo Juízo
do 5ª Vara Cível de Porto Velho que, em sítio de cumprimento de
sentença, impôs ao Procurador Federal multa diária de R$1.000,00
para o caso de não promover, em até quarenta e oito horas, o
reestabelecimento de auxílio-doença acidentário, bem como pagar
valores retroativos à data da cessação, id. 3768970.
Debatendo com a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda
Pública a ser feita com a entrega do processo, remessa ou
meio eletrônico, diz nula a intimação da decisão combatida, pois
realizada, conforme determinação do magistrado de piso, por
mandado judicial.
Dizendo que a não remessa do processo impede o amplo
conhecimento da matéria em debate, afirma ofuscado o contraditório
e ampla defesa, postulando, por isso, seja reconhecida a nulidade
da intimação.
Lado outro, relatando ter sido condenado por esta e. Corte ao
pagamento de auxílio-doença acidentário durante a incapacidade
do agravado, sustenta a possibilidade de, a qualquer tempo,
nos termos dos artigos 71 da lei 8.212/91 e 60, §§10 e 11 da Lei
8.213/91, que se deve rever a imposição de pagamento do benefício
deferido, em sendo constatada a recuperação do segurado.
Ressaltando ter sido o agravado submetido à perícia administrativa
e que nela restou consignada a recuperação da capacidade
laborativa, diz inexistir ilegalidade na cessação do benefício
previdenciário.
De forma subsidiária, dizendo que a determinação de pagamento
imediato dos valores retroativos ofusca o regime legal de
cumprimento das obrigações impostas à Fazenda Pública, afirma
indispensável seja observada a expedição de requisição de
pequeno valor ou precatório.
Noutro turno, salientando que não cabe ao Procurador Federal
cumprir ordens judiciais impostas ao Ente Público, salienta, nos
termos do que dispõe o artigo 38, inciso III da Lei 13.327/16, a
impossibilidade de responsabilização pessoal pelo descumprimento
de determinação judicial.
No mesmo sentido, salienta a disposição do §6º, do artigo 77
do Código de Processo Civil, que isenta os advogados públicos
de multa pelo descumprimento de decisões judicias pelo Ente
representado.
Reforçando a tese, destaca que, no julgamento da ADI nº 26526, decidiu o Supremo Tribunal Federal pela impossibilidade
de aplicação de sanções criminal, civil e processual contra os
advogados públicos em razão do descumprimento, pelo Ente
representado, de decisões judiciais.
Dizendo ter sido diligente na observância das determinações
judiciais, afirma que não pode ser responsabilidade, de forma
pessoal, por eventual atraso de exclusiva responsabilidade do Ente
Público.
Sustentando presentes os requisitos indispensáveis, postula a
reforma da decisão para excluir a imposição de multa
Para fins de prequestionamento, postula manifestação expressa
sobre toda a matéria em debate, id. 3768927.
É o relatório. Decido.
Mister se tenha em conta, no que respeita à postulada antecipação
de tutela, que a sistemática introduzida pelo artigo 1.019 do Código
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de Processo Civil é no sentido de que apenas deverá ser deferida
em situações que evidenciem a probabilidade do direito vindicado
(fumus boni iuris) e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do
processo (periculum in mora).
Nesta análise perfunctória e própria para o momento, é possível
vislumbrar o fumus boni iuris e o periculum in mora, pois, de fato,
há expressa previsão legal no sentido de que, a qualquer tempo,
o segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou
administrativamente, poderá ser convocado para avaliação das
condições que ensejaram sua concessão ou manutenção (art. 60,
§10, da lei 8.213/91).
Ademais, vistosamente desarrazoada a imposição de multa pessoal
ao procurador em razão do descumprimento, pelo Ente Público,
de eventual decisão judicial, mormente considerando a expressa
proibição do artigo 38, inciso III da lei 13.327/16 e do artigo 77, §6º,
do Código de Processo Civil.
Sendo assim, defiro o postulado efeito suspensivo e, como
consequência, suspendo, até o julgamento final deste recurso, os
efeitos da decisão agravada.
Comunique-se o Juiz da causa.
Intime-se os agravados para que apresentem resposta e, após,
que seja o processo encaminhado ao Ministério Público.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
Des. Gilberto Barbosa
Relator
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª Câmara Especial
Distribuido em 17/10/2017
Data do Julgamento : 20/04/2018
Processo: 7000538-91.2015.8.22.0018 Embargos de Declaração
em Apelação (PJe)
Origem: 7000538-91.2015.8.22.0018 - Santa Luzia do Oeste/Vara
Única
Embargante: Rosinete Ribeiro de Oliveira
Advogado: Itamar de Azevedo (OAB/RO 1.898)
Embargado: Município de Alto Alegre dos Parecis
Procurador: Fagner da Costa (OAB/RO 5.740)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
Ementa: Embargos de declaração. Omissão. Ausência. Rediscussão
da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento. 1. Os embargos
de declaração são recurso de fundamentação vinculada e, nos
termos do art. 1.022 do CPC, visa esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir
erro material. 2. Não há omissão a ser sanada em decisão que, de
forma expressa, afasta a ocorrência de nulidade por cerceamento
de defesa em processo administrativo disciplinar ao fundamento de
que, em que pese notificada sobre PAD por abandono de cargo, a
servidora/embargante não se pronunciou a respeito. 3. Consideramse incluídos no acórdão os elementos que o embargante tenha
suscitado para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do art.
1.025 do CPC/2015. Precedentes do STF. Súmula n. 211 do STJ
superada. 4. Embargos não providos.
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª Câmara Especial
Distribuido em 24/10/2017
Data do Julgamento : 26/04/2018
Processo:0800859-04.2017.8.22.0000 Embargos de Declaração
em Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7000721-33.2017.8.22.0010 Ji-Paraná/1ª Vara Cível
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Embargante: Carmerinda Rosa da Silva
Defensor Público: José Oliveira de Andrade (OAB/RO 111-B)
Embargado: Estado de Rondônia
Procuradora: Caroline Mezzomo Barroso Bittencourt (OAB/RO
2267)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
Ementa: Embargos de declaração em agravo. Omissão. Ausência.
Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento. 1.
Não há omissão a ser sanada em decisão que expressamente
afirma que a tutela pleiteada pela embargante esgota in totum o
pedido formalizado na ação de origem. 2. Nega-se provimento a
embargos de declaração que visem tão somente rediscutir matéria
já apreciada. 3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que a embargante tenha suscitado para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados. Inteligência do art. 1.025 do CPC/2015. Precedentes do
STF. Súmula 211 do STJ superada. 4. Embargos não providos.
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª Câmara Especial
Distribuido em 06/02/2018
Data do Julgamento : 26/04/2018
Processo:7044214-72.2017.8.22.0001 Reexame Necessário (PJe)
Origem: 7044214-72.2017.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de
Fazenda Pública
Interessado (Parte Ativa): Maria de Lourdes Novaes
Advogada: Ana Paula Luna Novais (OAB/RO 8507)
Interessado (Parte Passiva): Estado de Rondônia
Procurador: Ítalo Lima de Paula Miranda (OAB/RO 5222)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Decisão:
“NEGOU-SE
PROVIMENTO
AO
REEXAME
NECESSÁRIO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À
UNANIMIDADE.”
Ementa: Reexame necessário. Mandado de segurança.
Fornecimento de medicamentos. 1. Em casos excepcionais, pode
o Judiciário apreciar violação a direito individual de envergadura
constitucional, ainda que revestidos de conteúdo programático, isso
quando os órgãos estatais competentes descuidem da efetivação
da norma constitucional. 2. Impõe seja fornecido medicamento,
quando constante das portarias do Sistema Único de Saúde. 3.
Sentença mantida.
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª Câmara Especial
Distribuido em 19/10/2017
Data do Julgamento : 26/04/2018
Processo: 7003922-45.2017.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7003922-45.2017.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de
Fazenda Pública
Apelante: Ydalim Mendanha Correa da Silva
Advogado: Marlon Leite Rios (OAB/RO 7642)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Cássio Bruno Castro Souza (OAB/RO 7936)
Relator: DES. OUDIVANIL DE MARINS
Decisão: “DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
Ementa: Apelação em mandado de segurança. Segurança
denegada. Reforma da sentença. Obrigação solidária dos entes
federativos. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Os
entes federativos têm obrigação solidária de prestar atendimento à
saúde e cabe a somente um deles ou a todos cumprir a obrigação
de fornecer medicamento mesmo não indicado para determinada
enfermidade pela Portaria do Sistema Único de Saúde. Recurso
provido.
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PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª Câmara Especial
Distribuido em 02/08/2017
Data do Julgamento : 26/04/2018
Processo:7003565-90.2016.8.22.0004 Reexame Necessário (PJe)
Origem: 7003565-90.2016.8.22.000 Ouro Preto do Oeste/2ª Vara Cível
Interessado (Parte Ativa): Adriana Oliveira Fernandes Chagas
Advogado: Antônio Zenildo Tavares Lopes (OAB/RO 7056)
Advogada: Lenine Apolinário de Alencar (OAB/RO 2219)
Advogada: Janaína Fonseca (OAB/RO 3296)
Interessado (Parte Passiva): Município de Vale do Paraíso/RO
Procurador: Procuradoria Geral do Município de Vale do Paraíso/RO
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
Ementa: Reexame necessário. Mandado de segurança. Concurso
público. Candidato aprovado fora do número de cargos previstos no
edital. Desistência de candidato melhor classificado ainda na vigência
do concurso. Direito à nomeação e posse. 1. A desistência de candidato
melhor classificado ainda na vigência de validade do concurso público
gera, na ordem de classificação, direito subjetivo à nomeação. 2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os candidatos
classificados em concurso público fora do número de vagas previsto
no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, apenas
adquirindo esse direito, caso haja comprovação do surgimento de novas
vagas durante o prazo de validade do concurso público. 3. Expirado o
prazo de validade, converte-se em direito líquido e certo à nomeação
e posse a expectativa de direito do candidato aprovado em concurso
público que se classifica dentro do número das vagas ofertadas. 4.
Sentença mantida.
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª Câmara Especial
Distribuido em 16/08/2017
Data do Julgamento : 26/04/2018
Processo:7000031-89.2017.8.22.0009 Reexame Necessário (PJe)
Origem: 7000031-89.2017.8.22.0009 Pimenta Bueno/2ª Vara Cível
Interessado (Parte Ativa): Luzia Vanuza Gonçalves Silva
Advogado: Gabriel Almeida Meurer (OAB/RO 7274)
Advogado: Léliton Luciano Lopes da Costa (OAB/RO 2237)
Interessado (PartePassiva): Município de Pimenta Bueno/RO
Procurador: Emanuelle Urizzi Bernardi
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Decisão: “JULGOU-SE EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO
DE MÉRITO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À
UNANIMIDADE.”
Ementa: Reexame necessário. Administrativo. Servidora pública. Cargo
em comissão. Livre nomeação e exoneração. Gestante. Indenização.
Perda do objeto. Extinção da ação. 1. Servidora pública gestante,
independentemente do regime jurídico de trabalho, tem direito à
licença maternidade e à estabilidade provisória desde a confirmação
da gravidez até cinco meses após o parto. 2. Ocupante de cargo
em comissão não possui direito à permanência no cargo, podendo
ser exonerada a qualquer momento, de acordo com os critérios de
conveniência e oportunidade da Administração, fazendo jus, entretanto,
a receber indenização até o quinto mês após o parto. 3. Verificado
que a servidora foi reintegrada por força do cumprimento de liminar e
que recebeu gratificação íntegra no período de estabilidade provisória,
imperioso reconhecer a perda do objeto. 4. Perda do objeto. MS extinto.
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª Câmara Especial
Distribuido em 10/07/2017
Data do Julgamento : 26/04/2018
Processo:0801809-13.2017.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
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Origem: 7000737-48.2017.8.22.0017 Alta Floresta do Oeste/Vara Única
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Eliabes Neves (OAB/RO 4074)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Decisão: “DEU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
Ementa: Agravo de Instrumento. Antecipação de tutela. Provimento
satisfativo. 1. Pelo imperativo do §3º, do art. 1º da Lei 8.437/92 é vedada
a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o
objeto da ação. 2. É defeso o deferimento de tutela antecipada quando
se faz presente o periculum in mora inverso e, portanto, risco à efetiva
prestação jurisdicional em razão da possibilidade de prejuízo aos cofres
públicos se, ao final, for negada a demanda. 3. Agravo provido.
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª Câmara Especial
Distribuido em 17/10/2017
Data do Julgamento : 26/04/2018
Processo:7023625-93.2016.8.22.0001 Embargos de Declaração
em Apelação (PJe)
Origem: 7023625-93.2016.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da
Fazenda
Embargante: Adilson de Almeida Júnior
Advogado: Renan Gomes Maldonado de Jesus (OAB/RO 5769)
Embargado: Estado de Rondônia
Procurador: Fábio José Gobbi Duran (OAB/RO 632)Relator: DES.
GILBERTO BARBOSA
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
Ementa: Embargos de Declaração. Omissão. Contradição. Ausência.
Rediscussão de matéria. Impossibilidade. Prequestionamento.
1. Nega-se provimento a embargos de declaração que visem tão
somente rediscutir matéria já apreciada. 2. Não há falar em omissão
de decisão colegiada que expressamente reconhece a ocorrência
de coisa julgada material e afasta a possibilidade de cobrança
dos valores retroativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento
da ação declaratória. 3. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante tenha suscitado para fins de préquestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do art. 1.025 do CPC/2015.
Precedentes do STF. Súmula 211 do STJ superada. 4. Embargos
não providos.
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª Câmara Especial
Distribuido em 26/02/2018
Data do Julgamento : 26/04/2018
Processo:7043221-63.2016.8.22.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7043221-63.2016.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de
Fazenda Pública
Apelante: Paulo Roberto Carvalho da Silva
Advogado: William Fernandes Moraes de Souza (OAB/RO 5698)
Apelado: Município de Porto Velho/RO
Procurador: Carlos Alberto de Souza Mesquita (OAB/RO 805)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
Ementa: Recurso de apelação. Mandado de segurança. Gratificação
de produtividade. Servidor do município de Porto Velho lotado em
secretaria distinta da originária. 1. Não faz jus à gratificação de
produtividade técnico em segurança do trabalho que não esteja
lotado na Secretaria de Administração, notadamente na Divisão de
Segurança e Medicina do Trabalho. 2. Recurso não provido.
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2ª CÂMARA ESPECIAL
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Hiram Souza Marques
Processo: 0803476-34.2017.8.22.0000 Mandado de Segurança
(PJe)
Impetrante: Jean Carlos Lopes de Carvalho
Advogada: Ana Paula Ribeiro (OAB/RO 9088)
Impetrado: Secretário Adjunto de Estado de Justiça
Interessado (Parte Passiva): Estado de Rondônia
Procurador: Thiago Araújo Madureira de Oliveira (OAB/RO 7410)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Redistribuído em 14/12/2017
Julgado em 08/05/2018
Decisão: “SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA, POR
UNANIMIDADE”.
EMENTA: Mandado de segurança. Concurso público. Servidor
estadual. Afastamento para participar de curso de formação para Polícia
Civil. Autorização. Concessão parcial da ordem.
1. Por analogia ao que prevê a Lei n. 76/93, é assegurado ao servidor
estadual a frequência em curso de formação.
2. O servidor pode optar entre a remuneração do cargo efetivo ou a
Bolsa Especial sendo vedado a cumulação.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Renato Martins Mimessi
Processo: 0802456-08.2017.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7002868-81.2017.8.22.0021 Buritis / 2ª Vara Genérica
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Evanir Antônio de Borba (OAB/RO 776)
Agravada: Alice Gotardode Nadai
Advogado: Aparecido Segura (OAB/RO 2994)
Relator: DES. RENATO MARTINS MIMESSI
Distribuído em 11/09/2017
Julgado em 08/05/2018
DECISÃO: “RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR
UNANIMIDADE”.
EMENTA: Agravo de instrumento. Saúde. Medicamentos. Receituário
médico firmado por médico particular. Inadequação.
Pretendendo o usuário tratamento do Sistema Único de Saúde deve
sujeitar-se a suas regras. Logo, para beneficiar-se dos bens e serviços
do SUS, é imprescindível a apresentação de laudo ou atestado médico
a especificá-los, emitido por profissional da rede pública de saúde.
Não cumprida a ordem judicial de fornecimento de medicação
após o decurso de adequado prazo fixado para tanto, nada obsta
que o magistrado substitua a multa estabelecida como astreinte
pelo sequestro da verba necessária, caso este se mostre mais
adequado para a efetividade e concretude da decisão.

CÂMARAS ESPECIAIS REUNIDAS
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Câmaras Especiais Reunidas / Gabinete Des. Roosevelt Queiroz
Conflito de Competência n. 0801201-78.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7014854-89.2017.8.22.0002 1° Juizado Especial da
Fazenda Pública de Ariquemes
Suscitante: Juiz de Direito do 1° Juizado Especial da Fazenda
Pública de Ariquemes
Suscitado: Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes
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Relator: Des. Roosevelt Queiroz Costa
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de conflito de competência entre o Juizado Especial da
Fazenda Pública e a 3ª Vara Cível, ambos da comarca de Ariquemes/
RO para processar e julgar a ação declaratória c/c restituição de
valores pagos, proposta por Alzira Kalk Benazzi em face do Estado
de Rondônia para excluir cobrança indevida do tributo ICMS incidente
sobre consumo de energia elétrica, sendo o processo distribuído sob
o nº 7014854-89.2017.8.22.0002.
Os autos foram distribuídos à 3ª Vara Cível, que entendeu não ser
competente para julgamento da ação, tendo em vista a competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública, de natureza absoluta, nas
causas de até 60 salários-mínimos, nos moldes do art. 2º da Lei n.
12.153/09, tendo então enviado os autos àquele Juizado.
Ao receber os autos, o juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública,
sob o argumento de que seria necessária a realização de cálculos pelo
contador judicial, prejudicando a celeridade e a expectativa de rápida
finalização da prestação jurisdicional, rito incompatível com o sistema
dos Juizados Especiais, declarou-se incompetente, suscitando o
presente conflito.
É o breve relatório.
Decido.
Presentes os pressupostos legais, admito do conflito de competência.
Inicialmente, esclareço que não foram solicitadas informações aos
juízos envolvidos, na forma prevista no art. 954 do NCPC, por constar
nos autos as razões pelas quais ambos declinaram a competência.
De igual modo, ressalto que, por se cuidar de interesse meramente
patrimonial, está dispensada a intimação do Ministério Público por
força do artigo 951, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Trata-se de conflito jurisdição suscitado pelo juízo do Juizado Especial
da Fazenda Pública, que declinou de sua competência em razão de
entender impossível a continuidade do feito na justiça especial, em
razão da necessária realização de cálculos pelo contador judicial.
E, da análise dos autos, verifico que a razão está com o juízo suscitado.
Explico.
A questão principal deste conflito limita-se a identificar a extensão da
competência conferida aos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
prevista na Lei n. 12.153/09.
Convém anotar, desde logo, que no art. 2º da referida Lei, aponta a
sua competência e que em seu § 4º, declara taxativamente que onde
ele estiver instalado a sua competência é absoluta, vejamos:
Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados,
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários-mínimos.
§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda
Pública, a sua competência é absoluta.
O legislador instituiu um juízo especializado para processar e julgar
as causas que tenham interesses dos entes públicos, na intenção de
facilitar ao cidadão o acesso à justiça nas ações ajuizadas contra a
Fazenda Pública, com valor inferior ao montante correspondente a 60
salários-mínimos.
No presente caso, o juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública
entendeu ser incompetente para o processamento e julgamento do
processo sob a alegação de que, em razão de suposta perícia contábil
por cálculos do contador judicial, a ação teria rito incompatível com o
sistema dos Juizados Especiais.
Contudo, tal fundamentação não vinga, posto que as causas nas
quais resta incompetente o Juizado Especial da Fazenda Pública
estão elencadas na própria legislação, verbis:
§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses
difusos e coletivos;
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II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena
de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
Deste modo, tratando-se de competência absoluta, não é possível
declinação de competência sob argumento de complexidade da
causa, pois taxativas tais hipóteses, de tal modo que o valor da
causa, de regra, é o elemento definidor da competência da vara
especializada.
À guisa de ilustração, julgado do eg. STJ:
PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO COMO LITISCONSORTES
PASSIVOS. PRINCÍPIO FEDERATIVO E DA ESPECIALIDADE.
VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
[…]
3. Se o valor da ação ordinária é inferior ao limite de sessenta
salários mínimos previstos no artigo 3º da Lei 10.259⁄2001, aliado à
circunstância de a demanda não se encontrar no rol das exceções
a essa regra, deve ser reconhecida a competência absoluta
do Juizado Especial Federal, sendo desinfluente o grau de
complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização
de perícia técnica. (RESP 1.205.956 / SC, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, Julgado em 23/11/2010)”
Este Tribunal, em casos semelhantes, já fixou a competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar
ações em que, ainda que necessária a realização de perícia, desde
que o valor da causa seja de até 60 (sessenta) salários-mínimos,
não importa a complexidade da causa ou da perícia, porquanto
a legislação específica, taxativamente, enumera as hipóteses de
exclusão e nelas o juizado não foi excluído, de modo que preserva
a competência absoluta do referido juizado, consoante art. 2º, § 1º
e § 4º já citado e conforme precedentes desta Corte e do e. STJ.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
COBRANÇA. PEDIDO ILÍQUIDO. PERÍCIA DE PROFISSIONAL
MÉDICO.
PROVEITO
ECONÔMICO
SEM
POTENCIAL
DE ULTRAPASSAR O VALOR DE ALÇADA. PEDIDO DE
ARBITRAMENTO E DISPENSA DE LIQUIDAÇÃO POR
ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE E DEVER. JUSTIÇA
FORMAL E INFORMAL. VEDAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA
FAZENDA PÚBLICA.
A ação de cobrança ilíquida proposta contra o Estado deve ser
julgada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública quando for
nítido, pela análise da pretensão, que o proveito econômico não tem
potencial de superar o valor de alçada, ao contrário, perceptível ser
a pretensão de valor módico, aquém do limite legal; ainda porque
o valor atribuído à causa, exclusivamente, não é apto a declinar
a competência para os juizados, máxime se o demandante pede
expressamente arbitramento e não liquidação por arbitramento,
mas ainda que fosse o caso de liquidação, o que não é, a própria
lei da Justiça Formal autoriza a sua dispensa, facultando às partes
a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos para o
juiz decidir de plano (CPC 510), quanto mais na Justiça Informal,
sem falar também que é regra processual, em caso de pedido
genérico, o juiz definirá desde logo a extensão do dano (CPC 491),
e no juizado é categórico em não admitir sentença condenatória
ilíquida, e que é ineficaz a sentença que exceder a alçada (LJE
38 parágrafo único e 39). Portanto, inafastável a competência
absoluta do Juizado da Fazenda Pública. Precedente, dentre outros
julgados no dia 19/4/2017, o de n° 0800196-55.2017.822.0000.
(Conflito de Competência n. 0803611-80.2016.8.22.0000, Relator
Desembargador Roosevelt Queiroz Costa, julgado em 09/06/2017).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE ICMS. ENERGIA
ELÉTRICA. JUÍZOS DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA E

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

42

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA. PERÍCIA NO JUIZADO. DESINFLUENTE O GRAU
DE COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
é absoluta, de modo que não é possível sua declinação sob
argumento de complexidade da causa, pois taxativas as hipóteses
de exclusão, nas quais não se encontra o juizado, além da legislação
específica trazer como elemento definidor o valor da causa.
Mesmo que necessária a realização de perícia técnica, complexa (ou
não), perfeitamente possível no âmbito dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública (art. 10 da Lei 12.153/09), porquanto precedentes
do STJ é no sentido de que tal perícia não influi na definição da
competência do juizado fazendário ((AgRg no AREsp 753444 / RJ,
Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, Julgado em 13/10/2015).
Nada obstante, na espécie pode ocorrer a hipótese de dispensa de
perícia, pois “cálculo do contador judicial” não significa liquidação,
porquanto por “cálculo do contador” não mais existe no ordenamento
processual, devendo a própria parte apresentar a memória de cálculo
(CPC 798), ou “valer-se de contabilista do juízo” (CPC 524 § 2º).
Enfim, a controvérsia deve ser julgada no juizado fazendário. (TJRO
- Conflito de Competência n. 0800561-12.2017.8.22.0000, Relator:
Desembargador Roosevelt Queiroz Costa, j. 10/11/2017).
Outrossim, mesmo em caso de ser imprescindível a prova pericial,
não vislumbraria maiores dificuldades na elaboração da referida
prova, pois não haverá dispêndio de tempo, técnicas, aparelhagem ou
corpo de peritos exorbitantes para se atender aos cálculos apontados
pela autora na ação originaria.
Ademais, de acordo com o art. 10, da Lei n. 12.153/2009, nos Juizados
da Fazenda Pública está expressamente prevista a possibilidade de
realização de perícia e não importa de complexa ou não, in verbis:
Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou
ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que
apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.
Enfim, a jurisprudência consolidada no e. STJ é no sentido de
que no Juizado Fazendário a necessidade de produção de prova
pericial complexa não influi na definição da competência.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE
PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A
60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e
matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor
complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública.
2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi
na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda
Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC,
Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009;
RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, DJe 28.04.2010. não provido. (AgRg no AREsp 753444
/ RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em
13/10/2015).
Por derradeiro deve ser lembrado o que preconiza o mesmo Codex
em exame, cristalino ao acentuar que o juiz para “a verificação dos
cálculos... poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo
máximo de 30 dias para efetuá-la” (CPC, 524, § 2°). Portanto, a
prevalência da competência do juizado é de rigor.
Em face do exposto, com arrimo em precedente do STJ e desta
Corte, e considerando as disposições legais em comento, e
mesmo que haja necessidade de perícia, complexa ou não, hei
por bem acolher o presente conflito para declarar competente para
processar e julgar o feito o 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
da comarca de Ariquemes/RO.
Intimem-se, publicando.
Porto Velho, 16 de maio de 2018.
Desembargador Roosevelt Queiroz Costa
Relator

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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DESPACHOS
PRESIDÊNCIA
Presidência
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0009743-65.2011.8.22.0000
Processo de Origem : 0007740-07.2002.8.22.0016
Requerente: Amedas Silveira Carvalho
Advogado: Amedas Silveira Carvalho(OAB/RO 376B)
Requerido: Município de São Francisco do Guaporé - RO
Procuradora: Procuradora Geral do Município de São Francisco do
Guaporé( )
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Chamo o feito à ordem e revogo a decisão de fl. 149 que homologou a
cessão de crédito em favor de ENDRIKA DOS SANTOS SILVEIRA.
No presente caso, verifica-se que houve erro procedimental acerca
da pretensa habilitação de cessão de crédito entabulada entre
AMEDAS SILVEIRA CARVALHO e ENDRIKA DOS SANTOS
SILVEIRA, o que a torna irregular por não haver obedecido aos
requisitos do art. 129, § 9º, da Lei n.º 6.015/73, art. 288, do Código
Civil e art. 10, 14º, da CF/88.
Em verdade, salvo melhor Juízo, o procedimento adequado
para a quitação do débito relacionado à execução promovida
por ENDRIKA DOS SANTOS SILVEIRA junto ao Juízo da vara
de família e sucessões da comarca de Umuarama/PR seria o de
penhora no rosto deste precatório ou cessão de crédito conforme
requisitos expressos na Lei.
Considerando, por fim, que o valor do crédito devido, em tese, à
ENDRIKA DOS SANTOS SILVEIRA já se encontrava disponível
apenas aguardando a apresentado dos dados bancários da parte
credora, a qual se quedou completamente inerte em fornecê-los,
embora intimada por várias ocasiões, determino a expedição de
resposta ao ofício de fls. 135/148 comunicando-se quanto aos
termos desta decisão.
O presente aguardará manifestação do Juízo solicitante por 30
(trinta) dias após a confirmação do recebimento do expediente,
o que deverá ser certificado nos autos. Ausente qualquer
determinação do Juízo da comarca de Umuarama/PR o valor será,
mediante requerimento expresso, liberado ao credor originário deste
precatório tendo em vista a existência de saldo para liquidação, o
que apenas não fora concluído em razão desta circunstância, não
podendo o setor de precatórios desta e. Corte aguardar de maneira
indefinida a manifestação das partes e/ou do Juízo solicitante.
Frisa-se, por fim, que a Magistrada auxiliar desta Presidência entrou
em contato com a unidade judiciária do Paraná e conversou com o
sr. Diretor de Secretaria do Juízo solicitante, que se comprometeu
a repassar a situação à Magistrada titular, porém, não houve
resposta até o presente momento.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 18 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0008436-37.2015.8.22.0000
Processo de Origem : 0004294-83.2012.8.22.0003
Requerente: Viação São Sebastião Ltda
Advogado: Josué Leite(OAB/RO 625A)
Requerido: Município de Governador Jorge Teixeira - RO
Procurador: Max Miliano Prenszler Costa(OAB/RO 5723)
Procurador: Everton Campos de Queiroz(OAB/RO 2982)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Há informação da COGESP indicando a existência de saldo
suficiente para quitação integral do presente precatório.
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Posto isso, manifestem-se as partes quanto aos cálculos de
liquidação no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, a começar pela
parte credora. No mesmo prazo, deverão ser indicados os dados
bancários em nome do credor para efetivação do pagamento (art.
10º, § 2º, Resolução n.º 006/2017-PR-TJRO).
Após as providências de praxe para liquidação do feito, cumpra-se
o art.11 da Resolução n.º 006/2017-PR/TJRO e arquive-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 17 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0003315-91.2016.8.22.0000
Processo de Origem : 0023638-56.2012.8.22.0001
Requerente: Raimundo Soares de Moura
Advogada: Rita de Kassia Figueiredo Neto Cangussu(OAB/AC 1572)
Advogado: Karla de Sousa Máximo Gonçalves(OAB/DF 28507)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Joel de Oliveira(OAB/RO 147B)
Procuradora: Ellen Cristine Alves de Melo(OAB/RO 5985)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Verifica-se dos autos que o laudo médico apresentado não se
amolda em nenhuma das hipóteses previstas no art. 13º, da
Resolução n.º 115/2010-CNJ, razão pela qual indefiro o pedido de
antecipação de pagamento.
Ciência à parte interessada.
No mais, apenas aguarde-se a quitação do precatório nos termos
do § 2º do art. 100 da CF.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,18 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE Precatório
Número do Processo :0001490-78.2017.8.22.0000
Processo de Origem : 0000781-70.2013.8.22.0004
Requerente: Marcos Vinicius Alves e Silva Filho
Advogado: Dilney Eduardo Barrionuevo Alves(OAB/RO 301B)
Advogada: Eurianne de Souza Passos Barrionuevo Alves(OAB/RO 3894)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Willame Soares Lima(OAB/RO 949)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
A parte credora MARCOS VINICIUS ALVES E SILVA FILHO
postulou a antecipação de pagamento a título humanitário, na
condição de pessoa portadora de doença grave.
Instado a se manifestar, o Estado de Rondônia se opôs ao pedido
sob o fundamento de que o laudo apresentado pela parte requerente
não se amolda à Resolução n.º 115/2010 do CNJ.
É a síntese do necessário.
Decido.
Quanto ao argumento ventilado pelo Estado de Rondônia, salienta-se
que o laudo apresentado especificou a moléstia que acomete a parte
requerente, decorrente do exercício de atividade laborativa, sendo tal
hipótese expressamente prevista pela Resolução n.º 115/2010-CNJ.
Assim, considerando que a parte credora MARCOS VINICIUS
ALVES E SILVA FILHO comprovou sua condição de pessoa
portadora de doença considerada grave, sob o amparo do art. 13º,
alínea “k”, da Resolução n.º 115/2010-CNJ, defiro o pedido de
antecipação de pagamento.
Inclua-se a parte credora na listagem apropriada, promovendo-se
o depósito se existente disponibilidade financeira, observando-se
os descontos pertinentes, o limite constitucional e a legislação local
que disciplina o valor da RPV.
Aguarde-se o pagamento do saldo remanescente nos termos do §
2º do art. 100 da CF.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 18 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Despacho DO PRESIDENTE
Pedido de Antecipação de Pagamento - Nrº: 309
Número do Processo :0006439-92.2010.8.22.0000
Processo de Origem : 0100155-59.1999.8.22.0001
Requerente: Sintero - Sindicato dos Trabalhadores em Educação
no Estado de Rondônia
Advogado: Hélio Vieira da Costa(OAB/RO 640)
Advogada: Zênia Luciana Cernov de Oliveira(OAB/RO 641)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Nilton Djalma dos Santos Silva(OAB/RO 608)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Com razão a Nobre Coordenadoria pois a parte credora MARIA
DARLENE LOPES FEITOSA não regularizou a pendência indicada às
fls. 61/63, não havendo o que se falar em pagamento a ser efetuado.
Cumpridas as formalidades de estilo, arquive-se o incidente.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, .
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Pedido de Antecipação de Pagamento - Nrº: 317
Número do Processo :0006439-92.2010.8.22.0000
Processo de Origem : 0100155-59.1999.8.22.0001
Requerente: Sintero - Sindicato dos Trabalhadores em Educação
no Estado de Rondônia
Advogado: Hélio Vieira da Costa(OAB/RO 640)
Advogada: Zênia Luciana Cernov de Oliveira(OAB/RO 641)
Requerente: Arlete Olinda Zerbato Mafra
Advogada: Ana Cláudia Sabino da Rocha Pereira(OAB/RO 5431)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Nilton Djalma dos Santos Silva(OAB/RO 608)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Conforme § 2º do art. 10º da Resolução do Tribunal de Justiça
de Rondônia n.º 006/2017 e também por orientação do Conselho
Nacional da Justiça – CNJ, o pagamento de precatórios deverá ser
realizado mediante depósito em conta corrente do titular do crédito.
Assim, concedo prazo de 10 (dez) dias para que seja apresentada
a conta corrente em nome da parte credora (ARLETE OLINDA
ZERBATO MAFRA).
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 18 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Pedido de Antecipação de Pagamento - Nrº: 323
Número do Processo :0006439-92.2010.8.22.0000
Processo de Origem : 0100155-59.1999.8.22.0001
Requerente: Sintero - Sindicato dos Trabalhadores em Educação
no Estado de Rondônia
Advogado: Hélio Vieira da Costa(OAB/RO 640)
Advogada: Zênia Luciana Cernov de Oliveira(OAB/RO 641)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Nilton Djalma dos Santos Silva(OAB/RO 608)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Nada a reconsiderar quanto à decisão de fls. 41/42, a qual
mantenho por seus próprios fundamentos.
Cumpridas as formalidades de estilo, arquive-se o incidente.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 18 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Pedido de Providências
Número do Processo :0000264-04.2018.8.22.0000
Requerente: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia
Requerida: Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho
EMDUR
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Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Conforme informação da COGESP/TJ/RO à fl. 26, o valor depositado
pela entidade devedora não fora suficiente para quitação do
precatório considerando-se o valor atualizado da dívida, devendo,
portanto, ser complementado o depósito para pagamento do saldo
remanescente no prazo de 30 (trinta) dias.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 18 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002024-85.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7002178-49.2017.8.22.0022
Requerente: Marcelo Cardoso
Advogada: Neide Skalecki de Jesus Gonçalves(OAB/RO 283B)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia( )
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art.3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de Justiça
aquela registrada às fls. 31/v, conforme disposto no §1º do art. 4º
da Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 17 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002253-45.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7000467-77.2015.8.22.0022
Requerente: Liosete Francisca de Oliveira Paula
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Eliabes Neves(OAB/RO 4074)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002301-04.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7006248-57.2017.8.22.0007
Requerente: Cirilo Shoiti Tsuno
Advogado: Dilney Eduardo Barrionuevo Alves(OAB/RO 301B)
Advogada: Eurianne de Souza Passos Barrionuevo Alves(OAB/RO
3894)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Valério Cesar Milani e Silva(OAB/RO 3934)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002303-71.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7006235-58.2017.8.22.0007
Requerente: Luiz Gonzaga Maciel Neto
Advogado: Dilney Eduardo Barrionuevo Alves(OAB/RO 301B)
Advogada: Eurianne de Souza Passos Barrionuevo Alves(OAB/RO
3894)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Valério Cesar Milani e Silva(OAB/RO 3934)
Procurador: Lucio Junior Bueno Alves(OAB/RO 6454)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002304-56.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7011885-23.2016.8.22.0007
Requerente: Flávia da Silva Lelis
Advogada: Greyce Kellen Romio Soares Cabral(OAB/RO 3839)
Advogada: Luciana de Oliveira(OAB/RO 5804)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Lucio Junior Bueno Alves(OAB/RO 6454)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002305-41.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7003150-96.2015.8.22.0601
Requerente: Luiz Carlos de Azevedo
Advogado: Gilber Rocha Mercês(OAB/RO 5797)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Glaucio Puig de Mello Filho(OAB/RO 6382)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002306-26.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7001295-21.2015.8.22.0007
Requerente: Evelin Barbosa Lopes
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Advogado: Darci José Rockenbach(OAB/RO 3054)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Lucio Junior Bueno Alves(OAB/RO 6454)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002309-78.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7003498-82.2017.8.22.0007
Requerente: Luiz Aparecido de Souza
Advogado: José Edilson da Silva(OAB/RO 1554)
Advogada: Maria Gabriela de Assis Souza(OAB/RO 3981)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Valério Cesar Milani e Silva(OAB/RO 3934)
Procurador: Lucio Junior Bueno Alves(OAB/RO 6454)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002313-18.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7011433-94.2017.8.22.0001
Requerente: Rutinéa Silva dos Santos
Advogado: Juarez Paulo Bearzi(OAB/RO 752)
Advogada: Maria da Conceição Ambrósio dos Reis(OAB/RO 674)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Glaucio Puig de Mello Filho(OAB/SP 201024)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002339-16.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7014506-74.2017.8.22.0001
Requerente: Neuza Trevizane Dellarmelina
Advogado: Juarez Paulo Bearzi(OAB/RO 752)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Glaucio Puig de Mello Filho(OAB/RO 6382)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002343-53.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7015200-43.2017.8.22.0001
Requerente: Deusdete Pereira dos Santos
Advogado: Raduan Moraes Brito(OAB/RO 7069)
Advogado: Dalman Cândido Pereira(OAB/RO 7121)
Requerido: Estado de Rondônia
Procuradora: Regina Coeli Soares de Maria Franco(OAB/RO 430)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002346-08.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0007886-73.2010.8.22.0014
Requerente: Robson Martinowski Costa
Advogado: Evander Dias(OAB/RO 2530)
Advogada: Viviane Mizue Dias Previato(OAB/RO 3259)
Advogada: Vivian Bacaro Nunes Soares(OAB/RO 2386)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Seiti Roberto Mori(OAB/RO 215B)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002417-10.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7004282-68.2017.8.22.0004
Requerente: Aristoteles Onassis Pinto Teixeira
Advogado: Dilney Eduardo Barrionuevo Alves(OAB/RO 301B)
Advogada: Eurianne de Souza Passos Barrionuevo Alves(OAB/RO
3894)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia( )
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
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Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002419-77.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7000436-75.2015.8.22.0016
Requerente: Omerio de Souza Carvalho
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Eliabes Neves(OAB/RO 4074)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002421-47.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7000288-66.2016.8.22.0004
Requerente: Edinaide Rita Santos de Araújo Martins Serra
Advogada: Lucinei Ferreira de Castro(OAB/RO 967)
Advogado: Marcos Donizetti Zani(OAB/RO 613)
Requerido: Município de Nova União - RO
Procuradora: Edinara Regina Colla(OAB/RO 1123)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002424-02.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7000276-50.2015.8.22.0016
Requerente: Irenita Maria do Carmo
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia( )
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002426-69.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7000456-48.2015.8.22.0022
Requerente: Lauricelia do Nascimento Felber
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia( )
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002427-54.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7000279-96.2015.8.22.0018
Requerente: Suellen Rios Kuryama de Oliveira
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394)
Advogado: Joilson Santos de Almeida(OAB/RO 3505)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia( )
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002428-39.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7000505-31.2015.8.22.0009
Requerente: Antenor Manoel Cusinato
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394)
Advogado: Almeida e Felizardo Advogados Associados( )
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Lucio Junior Bueno Alves(OAB/RO 6454)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002431-91.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7000165-32.2016.8.22.0016
Requerente: Anderson Morante Silva
Advogado: Nilton Pinto de Almeida(OAB/RO 4031)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia( )
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
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Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002432-76.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7002952-55.2016.8.22.0009
Requerente: Eva Maria dos Santos
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394)
Advogado: Almeida e Felizardo Advogados Associados( )
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Lucio Junior Bueno Alves(OAB/RO 6454)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002433-61.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7000586-38.2015.8.22.0022
Requerente: Maria Regina Alves da Silva
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia( )
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002434-46.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7000448-89.2015.8.22.0016
Requerente: Elzani da Silva
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia( )
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002435-31.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7000229-09.2015.8.22.0006
Requerente: Luiz Carlos Dantas
Advogada: Eurianne de Souza Passos Barrionuevo Alves(OAB/RO
3894)
Requerido: Estado de Rondônia
Procuradora: Caroline Mezzomo Barroso Bittencourt(OAB/RO 2267)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002436-16.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7000663-59.2015.8.22.0018
Requerente: Euzimar Bragança Silva
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394)
Advogado: Joilson Santos de Almeida(OAB/RO 3505)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia( )
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002438-83.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7000659-22.2015.8.22.0018
Requerente: Mirlânda Mores
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394)
Advogado: Joilson Santos de Almeida(OAB/RO 3505)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia( )
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002439-68.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7000373-50.2015.8.22.0016
Requerente: Otavio Pereira Pinheiro
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia( )
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
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Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002440-53.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7001670-63.2017.8.22.0003
Requerente: Eva Bartoski Josefi
Requerido: Município de Jaru - RO
Procurador: Procuradoria Geral do Município de Jaru RO( )
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002442-23.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0005336-22.2012.8.22.0601
Requerente: Lélis Augustinho da Costa
Advogada: Aline Daros Ferreira(OAB/RO 3353)
Requerido: Estado de Rondônia
Procuradora: Lívia Renata de Oliveira Silva(OAB/RO 1673)
Procuradora: Marcella Sanguinetti Soares Mendes(OAB/RO 5727)
Procurador: Glaucio Puig de Mello Filho(OAB/RO 6382)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002443-08.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0005336-22.2012.8.22.0601
Requerente: José Horacio Alves Lopes
Advogada: Aline Daros Ferreira(OAB/RO 3353)
Requerido: Estado de Rondônia
Procuradora: Lívia Renata de Oliveira Silva(OAB/RO 1673)
Procuradora: Marcella Sanguinetti Soares Mendes(OAB/RO 5727)
Procurador: Glaucio Puig de Mello Filho(OAB/RO 6382)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002444-90.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7000418-54.2015.8.22.0016
Requerente: Maria Ferreira Soares
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394)

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia( )
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002447-45.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7000244-39.2015.8.22.0018
Requerente: Lindaura Paixão da Costa
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394)
Advogado: Joilson Santos de Almeida(OAB/RO 3505)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia( )
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002453-52.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7003206-86.2015.8.22.0001
Requerente: Marcos Teixeira dos Santos
Advogada: Bruna Giselle Ramos(OAB/RO 4706)
Advogada: Graziela Pereira Danilucci(OAB/RO 4805)
Advogada: Ludmila Moretto Sbarzi Guedes(OAB/RO 4546)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia( )
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002454-37.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7008019-39.2014.8.22.0601
Requerente: Gisele Soni Antônio
Advogada: Graziela Pereira Danilucci(OAB/RO 4805)
Advogada: Ludmila Moretto Sbarzi Guedes(OAB/RO 4546)
Advogada: Bruna Giselle Ramos(OAB/RO 4706)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Pedro Henrique Moreira Simões(OAB/RO 5491)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
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Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002457-89.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7024219-73.2017.8.22.0001
Requerente: Iarla Alves de Sousa Pereira
Advogado: Diego Alexis dos Santos Arenas(OAB/RO 5188)
Advogado: Miguel Angel Arenas Rubio Filho(OAB/RO 5380)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Tomás José Medeiros Lima(OAB/RO 6389)
Procuradora: Maria Rejane Sampaio dos Santos(OAB/RO 638)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002461-29.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7030982-90.2017.8.22.0001
Requerente: Alcides Camelo da Silva Junior
Advogada: Bruna Giselle Ramos(OAB/RO 4706)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Glaucio Puig de Mello Filho(OAB/RO 6382)
Procuradora: Lívia Renata de Oliveira Silva(OAB/RO 1673)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Presidência
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0003913-55.2010.8.22.0000
Processo de Origem : 0026416-32.2008.8.22.0003
Requerente: Petronilia Alves de Almeida
Advogada: Emilze Maria Almeida Silva(OAB/RO 2868)
Requerente: Patrícia Alves de Almeida
Advogada: Emilze Maria Almeida Silva(OAB/RO 2868)
Requerido: Município de Jaru - RO
Procurador: Mário Roberto Pereira de Souza(OAB/RO 1765)
Procurador: Merquizedks Moreira(OAB/RO 501)
Procurador: Gilson Soares Raslan(OAB/RO 648A)
Procurador: Everton Campos de Queiroz(OAB/RO 2982)
Procurador: José Pereira Tavares(OAB/RO 441)
Procuradora: Eunice Braga Leme(OAB/RO 1172)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
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Considerando as informações de fl. 59, homologo os cálculos
apresentados pela Nobre Contadoria da COGESP e determino o
prosseguimento do feito.
Após as providências de praxe para liquidação do feito, cumpra-se
o art.11 da Resolução n.º 006/2017-PR/TJRO e arquive-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 15 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0012364-30.2014.8.22.0000
Processo de Origem : 0014667-53.2010.8.22.0001
Requerente: A. L. Pinheiro ME
Advogada: Daniele Meira Couto(OAB/RO 2400)
Advogado: Marcelo Estebanez Martins(OAB/RO 3208)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: João Ricardo Valle Machado(OAB/RO 204A)
Procurador: Manuel Jasmim Correia Barros(OAB/RO 5229)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Anote-se a penhora no rosto dos autos referente ao processo de n.º
0005657-82.2010.8.22.0001, conforme informações de fls. 30/35.
Após, aguarde-se a quitação do precatório conforme a ordem
cronológica de apresentação.
À COGESP para as providências necessárias.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0007388-43.2015.8.22.0000
Processo de Origem : 7000052-36.2015.8.22.0009
Requerente: Artur Wagner Gusmão
Advogado: Hevandro Scarcelli Severino(OAB/RO 3065)
Advogado: Sammuel Valentim Borges(OAB/RO 4356)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Henry Anderson Corso Henrique(OAB/RO 922)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
A parte credora ARTUR WAGNER GUSMÃO postulou a
antecipação de pagamento a título humanitário, na condição de
pessoa idosa.
Instado a se manifestar, o Estado de Rondônia não se opôs ao
pedido.
É a síntese do necessário.
Decido.
Quanto ao assunto, a norma Constitucional assim dispõe:
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal,
Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária,
far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação
dos precatórios
[…].
§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários
ou por sucessão hereditária tenham 60 (sessenta) anos de idade
ou mais na data da expedição do precatório, ou sejam portadores
de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na
forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais
débitos […]. (destaquei)
Destaca-se nesse particular a novidade trazida pela Emenda
Constitucional n.º 99/2017, disposta no § 2º do art. 102 do ADCT,
quanto à forma de pagamento:
Na vigência do regime especial previsto no art.101 deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas
à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o
valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins disposto no
§3º do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento
para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica
de apresentação do precatório.” (destaquei)
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E, ainda, a Resolução n.º 115/2010-CNJ, alterada pela Resolução
n.º 123, com o intuito de regulamentar aspectos procedimentais
para o caso, igualmente dispõe:
Art. 12. Serão considerados idosos os credores originários de
qualquer espécie de precatório, que contarem com 60 (sessenta)
anos de idade ou mais na data da expedição do precatório em 9
de dezembro de 2009, data da promulgação da EC 62/2009, sendo
também considerados idosos, após tal data, os credores originários
de precatórios alimentares que contarem com 60(sessenta) anos
de idade ou mais, na data do requerimento expresso de sua
condição, e que tenham requerido o benefício.
Assim, considerando que a parte credora ARTUR WAGNER
GUSMÃO comprovou sua condição de pessoa idosa, nos termos
da lei, defiro o pedido de antecipação de pagamento.
Inclua-se a parte credora na listagem apropriada, promovendo-se
o depósito se existente disponibilidade financeira, observando-se
os descontos pertinentes, o limite constitucional e a legislação local
que disciplina o valor da RPV.
Aguarde-se o pagamento do saldo remanescente nos termos do §
2º do art. 100 da CF.
Ultimadas as providências, arquive-se o incidente.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0000118-31.2016.8.22.0000
Processo de Origem : 0001976-30.2012.8.22.0003
Requerente: Darci Gambarini
Advogado: Mário Roberto Pereira de Souza(OAB/RO 1765)
Requerido: Município de Theobroma RO
Procurador: Procuradoria Geral do Município de Theobroma RO( )
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Conforme § 2º do art. 10º da Resolução do Tribunal de Justiça
de Rondônia n.º 006/2017 e também por orientação do Conselho
Nacional da Justiça – CNJ, o pagamento de precatórios deverá ser
realizado mediante depósito em conta corrente do titular do crédito.
Assim, concedo prazo de 10 (dez) dias para que seja apresentada
a conta corrente em nome do credor.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0000216-16.2016.8.22.0000
Processo de Origem : 0001880-87.2009.8.22.0013
Requerente: José Carlos Silva
Advogado: José Luiz de Lemos(OAB/RO 3601)
Requerido: Município de Cerejeiras RO
Procurador: Eber Coloni Meira da Silva(OAB/RO 4046)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Considerando as informações de fl. 113, homologo os cálculos
apresentados pela Nobre Contadoria da COGESP e determino o
prosseguimento do feito.
Após as providências de praxe para liquidação do feito, cumpra-se
o art.11 da Resolução n.º 006/2017-PR/TJRO e arquive-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 15 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0001271-02.2016.8.22.0000
Requerente: Eziel Aparecido de Morais
Advogado: Mário Roberto Pereira de Souza(OAB/RO 1765)
Requerido: Município de Theobroma - RO
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Procurador: Procuradoria Geral do Município de Theobroma RO( )
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Conforme § 2º do art. 10º da Resolução do Tribunal de Justiça
de Rondônia n.º 006/2017 e também por orientação do Conselho
Nacional da Justiça – CNJ, o pagamento de precatórios deverá ser
realizado mediante depósito em conta corrente do titular do crédito.
Assim, concedo prazo de 10 (dez) dias para que seja apresentada
a conta corrente em nome do credor.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0001972-60.2016.8.22.0000
Processo de Origem : 0002087-43.2014.8.22.0003
Requerente: Wilson Arteaga Filho
Advogado: José Fernando Roge(OAB RO 5427)
Advogado: Thiago Roberto da Silva Pinto(OAB/RO 5476)
Requerido: Município de Governador Jorge Teixeira - RO
Procurador: Max Miliano Prenszler Costa(OAB/RO 5723)
Procurador: Everton Campos de Queiroz(OAB/RO 2982)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Há informação da COGESP indicando a existência de saldo
suficiente para quitação integral do presente precatório.
Posto isso, manifestem-se as partes quanto aos cálculos de
liquidação no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, a começar pela
parte credora. No mesmo prazo, deverão ser indicados os dados
bancários em nome do credor para efetivação do pagamento (art.
10º, § 2º, Resolução n.º 006/2017-PR-TJRO).
Após as providências de praxe para liquidação do feito, cumpra-se
o art.11 da Resolução n.º 006/2017-PR/TJRO e arquive-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002823-02.2016.8.22.0000
Processo de Origem : 7000935-64.2016.8.22.0003
Requerente: Jorceni de Azevedo Barbosa
Advogada: Marta de Assis Nogueira Calixto(OAB/RO 498A)
Requerido: Município de Governador Jorge Teixeira - RO
Procurador: Procuradoria Geral do Município de Governador Jorge
Teixeira - RO( )
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Há informação da COGESP indicando a existência de saldo
suficiente para quitação integral do presente precatório.
Posto isso, manifestem-se as partes quanto aos cálculos de
liquidação no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, a começar pela
parte credora. No mesmo prazo, deverão ser indicados os dados
bancários em nome do credor para efetivação do pagamento (art.
10º, § 2º, Resolução n.º 006/2017-PR-TJRO).
Após as providências de praxe para liquidação do feito, cumpra-se
o art.11 da Resolução n.º 006/2017-PR/TJRO e arquive-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002987-64.2016.8.22.0000
Processo de Origem : 7000425-85.2015.8.22.0003
Requerente: Luzinéia Alves de Oliveira
Advogado: Mário Roberto Pereira de Souza(OAB/RO 1765)
Requerido: Município de Theobroma - RO
Procurador: Procuradoria Geral do Município de Theobroma RO( )
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
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Conforme § 2º do art. 10º da Resolução do Tribunal de Justiça
de Rondônia n.º 006/2017 e também por orientação do Conselho
Nacional da Justiça – CNJ, o pagamento de precatórios deverá ser
realizado mediante depósito em conta corrente do titular do crédito.
Assim, concedo prazo de 10 (dez) dias para que seja apresentada
a conta corrente em nome do credor.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE Precatório
Número do Processo :0005512-19.2016.8.22.0000
Processo de Origem : 7012884-91.2016.8.22.0001
Requerente: Clovis Henrique da Silva
Advogado: Renan Gomes Maldonado de Jesus(OAB/RO 5769)
Advogado: Paulo Fernando Lérias(OAB/RO 3747)
Advogado: Paulo Roberto da Silva Maciel(OAB/RO 4132)
Requerido: Estado de Rondônia
Procuradora: Alciléa Pinheiro Medeiros(OAB/RO 500)
Procuradora: Ellen Cristine Alves de Melo(OAB/RO 5985)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
A parte credora CLOVIS HENRIQUE DA SILVA postulou a
antecipação de pagamento a título humanitário, na condição de
pessoa portadora de doença grave.
Instado a se manifestar, o Estado de Rondônia se opôs ao pedido
sob o fundamento de que o laudo apresentado pela parte requerente
não se amolda à Resolução n.º 115/2010 do CNJ.
É a síntese do necessário.
Decido.
Quanto ao argumento ventilado pelo Estado de Rondônia, salienta-se
que o laudo apresentado especificou a moléstia que acomete a parte
requerente, decorrente do exercício de atividade laborativa, sendo tal
hipótese expressamente prevista pela Resolução n.º 115/2010-CNJ.
Assim, considerando que a parte credora CLOVIS HENRIQUE
DA SILVA comprovou sua condição de pessoa portadora de
doença considerada grave, sob o amparo do art. 13º, alínea “k”,
da Resolução n.º 115/2010-CNJ, defiro o pedido de antecipação
de pagamento.
Inclua-se a parte credora na listagem apropriada, promovendo-se
o depósito se existente disponibilidade financeira, observando-se
os descontos pertinentes, o limite constitucional e a legislação local
que disciplina o valor da RPV.
Aguarde-se o pagamento do saldo remanescente nos termos do §
2º do art. 100 da CF.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0004896-10.2017.8.22.0000
Processo de Origem : 0003250-04.2014.8.22.0021
Requerente: Andreia Frez de Jesus Novais
Advogada: Dorihana Borges Borille(OAB/RO 6597)
Requerido: Município de Buritis - RO
Procurador: Procuradoria Geral do Município de Buritis - RO( )
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Observa-se que valor do precatório requisitado pelo Juízo de origem
ultrapassa apenas R$ 3,33 (três reais e trinta e três centavos) do
valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) estipulada pelo Estado
de Rondônia, o que, salvo Juízo, inviabiliza o processamento deste
precatório.
Assim, manifeste-se a credora no prazo de 15 (quinze) quanto
à eventual renúncia do saldo excedente para processamento da
RPV.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
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Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0005396-76.2017.8.22.0000
Processo de Origem : 7000336-23.2015.8.22.0016
Requerente: Inacio Vasques Anes
Advogado: Pedro Felizardo da Silva(OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Eliabes Neves(OAB/RO 4074)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
A parte credora INACIO VASQUES ANES postulou a antecipação
de pagamento a título humanitário, na condição de pessoa idosa.
Instado a se manifestar, o Estado de Rondônia não se opôs ao pedido.
É a síntese do necessário.
Decido.
Quanto ao assunto, a norma Constitucional assim dispõe:
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal,
Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária,
far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação
dos precatórios
[…].
§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários
ou por sucessão hereditária tenham 60 (sessenta) anos de idade
ou mais na data da expedição do precatório, ou sejam portadores
de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na
forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais
débitos […]. (destaquei)
Destaca-se nesse particular a novidade trazida pela Emenda
Constitucional n.º 99/2017, disposta no § 2º do art. 102 do ADCT,
quanto à forma de pagamento:
Na vigência do regime especial previsto no art.101 deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas
à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o
valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins disposto no
§3º do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento
para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica
de apresentação do precatório.” (destaquei)
E, ainda, a Resolução n.º 115/2010-CNJ, alterada pela Resolução
n.º 123, com o intuito de regulamentar aspectos procedimentais
para o caso, igualmente dispõe:
Art. 12. Serão considerados idosos os credores originários de
qualquer espécie de precatório, que contarem com 60 (sessenta)
anos de idade ou mais na data da expedição do precatório em 9
de dezembro de 2009, data da promulgação da EC 62/2009, sendo
também considerados idosos, após tal data, os credores originários
de precatórios alimentares que contarem com 60(sessenta) anos
de idade ou mais, na data do requerimento expresso de sua
condição, e que tenham requerido o benefício.
Assim, considerando que a parte credora INACIO VASQUES ANES
comprovou sua condição de pessoa idosa, nos termos da lei, defiro
o pedido de antecipação de pagamento.
Inclua-se a parte credora na listagem apropriada, promovendo-se
o depósito se existente disponibilidade financeira, observando-se
os descontos pertinentes, o limite constitucional e a legislação local
que disciplina o valor da RPV.
Aguarde-se o pagamento do saldo remanescente nos termos do §
2º do art. 100 da CF.
Ultimadas as providências, arquive-se o incidente.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0000485-84.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0012721-67.2015.8.22.0002
Requerente: Conselho Regional de Farmácia dos Estados de
Rondônia e Acre
Advogada: Silvana Laura de Souza Andrade(OAB/DF 33627)
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Requerido: Município de Cujubim - RO
Procurador: Renan Carlos Rambo(OAB/RO 7053)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art.3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de Justiça
aquela registrada às fls. 40/v, conforme disposto no §1º do art. 4º
da Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 17 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE Precatório
Número do Processo :0001148-33.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7028318-23.2016.8.22.0001
Requerente: Mário Jorge Pinto Sobrinho
Advogada: Ludmila Moretto Sbarzi Guedes(OAB/RO 4546)
Advogada: Bruna Giselle Ramos(OAB/RO 4706)
Advogada: Graziela Pereira Danilucci(OAB/RO 4805)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Glaucio Puig de Mello Filho(OAB/SP 201024)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
A parte credora MÁRIO JORGE PINTO SOBRINHO postulou a
antecipação de pagamento a título humanitário, na condição de
pessoa portadora de doença grave.
Instado a se manifestar, o Estado de Rondônia se opôs ao pedido
sob o fundamento de que o laudo apresentado pela parte requerente
não se amolda à Resolução n.º 115/2010 do CNJ.
É a síntese do necessário.
Decido.
Quanto ao argumento ventilado pelo Estado de Rondônia, salienta-se
que o laudo apresentado especificou a moléstia que acomete a parte
requerente, decorrente do exercício de atividade laborativa, sendo tal
hipótese expressamente prevista pela Resolução n.º 115/2010-CNJ.
Assim, considerando que a parte credora MÁRIO JORGE PINTO
SOBRINHO comprovou sua condição de pessoa portadora de
doença considerada grave, sob o amparo do art. 13º, alínea “k”,
da Resolução n.º 115/2010-CNJ, defiro o pedido de antecipação
de pagamento.
Inclua-se a parte credora na listagem apropriada, promovendo-se
o depósito se existente disponibilidade financeira, observando-se
os descontos pertinentes, o limite constitucional e a legislação local
que disciplina o valor da RPV.
Aguarde-se o pagamento do saldo remanescente nos termos do §
2º do art. 100 da CF.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 17 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0001416-87.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7043890-19.2016.8.22.0001
Requerente: Hospfar Ind. e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Advogado: Antônio Augusto Rosa Gilberti(OAB/GO 11.703)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Luis Eduardo Mendes Serra(OAB/RO 6674)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art.3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de Justiça
aquela registrada às fls. 27, conforme disposto no §1º do art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 17 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
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Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002169-44.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7009435-08.2015.8.22.0601
Requerente: Rafael Mesquita Bastos Cruz
Advogada: Graziela Pereira Danilucci(OAB/RO 4805)
Advogada: Ludmila Moretto Sbarzi Guedes(OAB/RO 4546)
Advogada: Bruna Giselle Ramos(OAB/RO 4706)
Advogada: Juliane dos Santos Silva(OAB/RO 4631)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Luis Eduardo Mendes Serra(OAB/RO 6674)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art.3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de Justiça
aquela registrada às fls. 44, conforme disposto no §1º do art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 17 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Pedido de Antecipação de Pagamento - Nrº: 209
Número do Processo :2003714-67.2008.8.22.0000
Processo de Origem : 0011358-97.2005.8.22.0001
Requerente: Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de
Rondônia Sinsepol
Advogado: Carlos Ricardo Rodrigues da Costa(OAB/RO 2643)
Advogada: Suzana Lopes de Oliveira Costa(OAB/RO 2757)
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos(OAB/RO 2013)
Advogado: MARCIO MELO NOGUEIRA(OAB 2827)
Requerido: Estado de Rondônia
Procuradora: Jane Rodrigues Maynhone(OAB/RO 185)
Procuradora: Ivanilda Maria Ferraz Gomes(OAB/RO 219)
Procurador: Luiz Cláudio Vasconcelos Xavier de Carvalho(OAB/
RO 1143)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Há informação da zelosa Coordenadoria indicando que a parte
credora VICENTE DE PAULA BATISTA RODRIGUES já fora
beneficiada com a antecipação humanitária pelo mesmo motivo
requisitado nos presentes autos, qual seja, pessoa idosa, razão
pela qual indefiro o pedido.
Ultimadas as providências, arquive-se o incidente.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002480-35.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7003714-75.2015.8.22.0601
Requerente: Sebastião Hélio Lopes
Advogada: Vanessa Fernanda Carnelose(OAB/RO 6280)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Glaucio Puig de Mello Filho(OAB/RO 6382)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 17 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
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Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002481-20.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7016734-90.2015.8.22.0001
Requerente: Auricélia Rodrigues de Deus
Advogado: Gilber Rocha Mercês(OAB/RO 5797)
Advogado: Uílian Honorato Tressmann(OAB/RO 6805)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Glaucio Puig de Mello Filho(OAB/SP 201024)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 17 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002482-05.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7004077-62.2015.8.22.0601
Requerente: Marilia de Sousa Aragão
Advogado: José Roberto de Castro(OAB/RO 2350)
Advogado: Edir Espirito Santo Sena(OAB/RO 7124)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Glaucio Puig de Mello Filho(OAB/SP 201024)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002483-87.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7000057-93.2017.8.22.0007
Requerente: Marcos Eduardo Fernandes
Advogada: Maria Gabriela de Assis Souza(OAB/RO 3981)
Advogado: José Edilson da Silva(OAB/RO 1554)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Henry Anderson Corso Henrique(OAB/RO 922)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002484-72.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7002157-87.2014.8.22.0601
Requerente: Júlio Cézar Joaquim e Silva
Advogada: Vanessa Fernanda Carnelose(OAB/RO 6280)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Luis Eduardo Mendes Serra(OAB/RO 6674)
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Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica, considerando
como data de apresentação neste Tribunal de Justiça aquela registrada
às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002488-12.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7013218-62.2015.8.22.0001
Requerente: Noelle Caroline Xavier Ribas Leite
Advogada: Graziela Pereira Danilucci(OAB/RO 4805)
Advogada: Ludmila Moretto Sbarzi Guedes(OAB/RO 4546)
Advogada: Bruna Giselle Ramos(OAB/RO 4706)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Igor Almeida da Silva Marinho(OAB/RO 6153)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002489-94.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7051205-98.2016.8.22.0001
Requerente: Jozeila Rodrigues do Nascimento
Advogada: Bruna Giselle Ramos(OAB/RO 4706)
Advogada: Graziela Pereira Danilucci(OAB/RO 4805)
Advogada: Ludmila Moretto Sbarzi Guedes(OAB/RO 4546)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Luis Eduardo Mendes Serra(OAB/RO 6674)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica, considerando
como data de apresentação neste Tribunal de Justiça aquela registrada
às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002491-64.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7000284-06.2015.8.22.0023
Agravante: Neusa Aparecida Vieira Carvalho
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia( )
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica, considerando
como data de apresentação neste Tribunal de Justiça aquela registrada
às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
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Presidência
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002494-19.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7004417-06.2015.8.22.0601
Requerente: Otavio Almeida de Azevedo
Advogado: José Roberto de Castro(OAB/RO 2350)
Advogado: Edir Espirito Santo Sena(OAB/RO 7124)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Luis Eduardo Mendes Serra(OAB/RO 6674)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002501-11.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0009775-28.2015.8.22.0001
Requerente: Paulo Fernando Sturmer
Advogado: Fábio Henrique dos Santos Leão(OAB/RO 4402)
Requerido: Estado de Rondônia
Procuradora: Ellen Cristine Alves de Melo(OAB/RO 5985)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Presidência
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :2008230-96.2009.8.22.0000
Processo de Origem : 1000775-07.2003.8.22.0001
Requerente: Sindicato dos Peritos Criminalísticos do Estado de
Rondônia - SINPEC
Advogada: Zênia Luciana Cernov de Oliveira(OAB/RO 641)
Advogado: Hélio Vieira da Costa(OAB/RO 640)
Interessado (Parte Ativa): Nilo Corbari
Advogado: Caio Vinicius Corbari(OAB/RO 8121)
Advogado: Dimas Filho Florêncio Lima(OAB/RO 7845)
Requerido: Estado de Rondônia
Procuradora: Jane Rodrigues Maynhone(OAB/RO 185)
Procuradora: Mônica Navarro Nogueira de Oliveira(OAB/RO 77B)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Proceda-se com as anotações referentes ao cessionário/requerente
indicado às fls. 270/283.
À Coordenadoria para as anotações pertinentes.
Quanto ao cessionário/requerente indicado às fls. 285/294 (Caio
Vinícius Corbari), o negócio jurídico não atendeu aos requisitos
exigidos pelo art. 129, § 9º, da Lei n.º 6.015/73 e art. 288, do
Código Civil, razão pela qual concedo o prazo de 10 (dez) dias para
regularização, sob pena de indeferimento do pedido.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 18 de maio de 2018.
Euma Mendonça Tourinho
Juíza Auxiliar da Presidência
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TRIBUNAL PLENO
Tribunal Pleno
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0004629-82.2010.8.22.0000
Processo de Origem : 0030087-79.2002.8.22.0001
Requerente: Sindicato dos Trabalhadores em Autarquia de
Construção, Pavimentações e Recuperação de Estradas de
Rodagem e Fiscal de Trânsito no Estado de Rondônia - SINDER
Advogada: Zênia Luciana Cernov de Oliveira(OAB/RO 641)
Advogado: Hélio Vieira da Costa(OAB/RO 640)
Requerido: Estado de Rondônia
Procuradora: Ivanilda Maria Ferraz Gomes(OAB/RO 219)
Procurador: Renato Condeli(OAB/RO 370)
Procurador: Lerí Antônio Souza e Silva(OAB/RO 269A)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
O negócio jurídico indicado às fls. 1335/1343 (CEDENTE: JESUS
ALMEIDA DA SILVA) não atendeu aos requisitos exigidos pelo art.
129, § 9º, da Lei n.º 6.015/73, art. 288, do Código Civil e art. 10, 14º,
da CF/88, razão pela qual concedo o prazo de 10 (dez) dias para
regularização, sob pena de indeferimento do pedido.
Relação de documentos exigidos para homologação da cessão
de crédito: 1) cessão de crédito firmada mediante escritura pública
(original ou cópia autenticada); 2) comprovante da comunicação
da cessão ao devedor; 3) cópias autenticadas dos documentos
pessoais dos interessados.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
Tribunal Pleno
Despacho DO RELATOR
Ação Penal - Procedimento Ordinário
Número do Processo :2000215-90.1999.8.22.0000
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: Marcos Antônio Donadon
Advogada: Érica Caroline Ferreira Vairich(OAB/RO 3893)
Advogado: Edmundo Santiago Chagas(OAB/RO 491A)
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos(OAB/RO 2013)
Advogado: Bruno Rodrigues(OAB/DF 2042A)
Advogado: Júlia Rebonato de Souza(OAB/RO 8167)
Advogado: Manoel Veríssimo Ferreira Neto(OAB/RO 3766)
Advogado: Francisco Ramon Pereira Barros(OAB/RO 8173)
Relator: Walter Waltenberg Silva Junior
Vistos.
Considerando o cálculo da multa apresentado às fls. 2.715,
bem como o desatendimento do réu quanto à notificação para
pagamento, conforme certidão de fls. 2.719, remetam-se os autos
ao Departamento Judiciário Pleno para as providências relativas
ao protesto e inscrição em dívida ativa, nos termos do artigos 35
a 38 da Lei n. 3.896/2016 (que dispõe sobre a cobrança de custas
dos serviços forenses no âmbito do Poder Judiciário do Estado de
Rondônia).
Publique-se. Intima-se Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, maio de 2018.
(e-sig.) Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

1ª CÂMARA ESPECIAL
1ª Câmara Especial
Despacho DO RELATOR
Embargos de Declaração - Nrº: 3
Número do Processo :0029968-97.2007.8.22.0501
Processo de Origem : 0029968-97.2007.8.22.0501
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Embargante: Haroldo Augusto Filho
Advogada: Maracélia Lima de Oliveira(OAB/RO 2549)
Advogada: Nayara Simeas Pereira Rodrigues Martins(OAB/RO
1692)
Advogada: Beatriz Wadih Ferreira(OAB/RO 2564)
Embargante: Luciane Maciel da Silva Oliveira
Advogada: Maracélia Lima de Oliveira(OAB/RO 2549)
Advogada: Nayara Simeas Pereira Rodrigues Martins(OAB/RO
1692)
Apelante: José Carlos de Oliveira
Advogado: José Eduvirge Alves Mariano(OAB/RO 324A)
Advogado: Bruno Rodrigues(OAB/DF 2042A)
Apelante: Terezinha Esterlita Grandi Marsaro
Advogado: David Pinto Castiel(OAB/RO 1363)
Advogada: Diana Caroline Aguiar Juchem(OAB/RO 5722)
Advogado: Hiran Saldanha de Macedo Castiel(OAB/RO 4235)
Apelante: Moisés José Ribeiro de Oliveira
Defensora Pública: Liliana dos Santos Torres Amaral(OAB/RO
58B)
Apelante: Paulo Silva Vieira
Advogado: Leonardo Costa Bandeira(OAB/MG 70056)
Advogado: Vitor Moreira Pfeilsticker(OAB/MG 144562)
Advogado: Ernani Pedro do Couto(OAB/MG 108138)
Advogado: Sânzio Baioneta Nogueira(OAB/MG 83092)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Eurico Montenegro
Vistos.
HAROLDO AUGUSTO FILHO, qualificado nos autos, requer
o adiamento do julgamento da Apelação Criminal n. 002996897.2007.8.22.0501, pautada para 07/6/2018, sob a justificativa de
que a defesa oral será feita pela ilustre advogada que subscreve
o requerimento, que estará impossibilitada de comparecer à
audiência em razão de estar com viagem marcada para o período
de 6 a 9/6/2018.
Esta é a síntese do pedido. Decido.
Desde já, esclareço que o julgamento pautado é dos embargos de
declaração opostos pelo requerente e outros, em face do acórdão
proferido no julgamento de apelação criminal em questão.
Tratando-se de embargos de declaração, não cabe a realização de
sustentação oral (art. 272, I, RITJ/RO).
Igualmente, não é hipótese de aplicação do art. 265, § 1º do CPP,
que se refere às audiências e não às sessões de julgamentos dos
Tribunais.
Pelo exposto, indefiro o pedido de adiamento do julgamento.
Publique-se. Intime-se.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Desembargador EURICO MONTENEGRO JÚNIOR
Relator

2ª CÂMARA ESPECIAL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
2ª Câmara Especial
0006105-82.2015.8.22.0000 - Apelação
Origem: 0001243-97.2013.8.22.0013 Cerejeiras / 1ª Vara
Apelante: Maycon Júnior Ritter Moreno
Advogado: Eber Coloni Meira da Silva (OAB/RO 4046)
Advogado: Veronica Vilas Boas de Araújo (OAB/RO 6515)
Apelado: Município de Pimenteiras do Oeste RO
Procurador: Procuradoria Geral do Município de Pimenteiras do
Oeste RO
Apelada: Instituto Exatus Ltda ME
Relator(a) : Desembargador Roosevelt Queiroz Costa
Revisor(a) : Desembargador Hiram Souza Marques
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Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Maycon Júnior
Ritter Moreno contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da
Comarca de Cerejeiras, que nos autos de ação anulatória julgou
improcedente o pedido inicial para negar a anulação da questão
nº 26 da prova objetiva do concurso público para técnico em
enfermagem – nível médio (Edital nº 006/2012) (fls. 278/279).
Irresignado, o apelante apresentou suas razões sustentando, em
síntese, que houve flagrante violação do direito do candidato, pois
o gabarito divulgado da questão estaria em total desconformidade
com o conhecimento científico da área de enfermagem, de modo
que a alteração do gabarito seria medida de rigor. Pugnou pelo
conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu provimento (fls.
284/289).
Transcorreu in albis o prazo para oferta de contrarrazões (fl. 293).
É o relatório.
Da leitura completa dos autos, verifiquei que o Des. Renato Martins
Mimessi anulou a primeira sentença proferida no feito e determinou
a remessa destes autos ao juízo de primeiro grau para realização
de instrução (vide decisão monocrática de fls. 212/215), sendo este
recurso de apelação, em verdade, o segundo e contra a segunda
sentença proferida pelo juízo primevo.
Assim, o cenário atrai a incidência do art. 142 do RITJRO e que
preceitua:
Art. 142. O desembargador que primeiro conhecer de uma causa
ou de qualquer incidente, inclusive de mandado de segurança ou
habeas corpus contra decisão de juiz de 1º (primeiro) grau, terá
competência preventa para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, conexa
ou continente, e nos processos de execução das respectivas
sentenças.
Em face do exposto, nos termos dos artigos 142, caput e § 2º,
do RITJRO, e 43 do CPC/2015, determino a remessa dos autos
à Vice-Presidência para, caso entenda adequado, proceder a
redistribuição por prevenção à relatoria devida.
Publique-se. Intimem-se.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Desembargador Roosevelt Queiroz Costa
Relator

1ª CÂMARA CRIMINAL
1ª Câmara Criminal
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002493-34.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7000244-24.2015.8.22.0023
Requerente: Amelia Cariaga Monge de Amorim
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia( )
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução
006/2017-PR-TJRO.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica,
considerando como data de apresentação neste Tribunal de
Justiça aquela registrada às fl. 02, conforme disposto no art. 4º da
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 16 de maio de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente
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1ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0002063-82.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 1004147-67.2017.8.22.0002
Paciente: Silvanira Lopes da Silva
Impetrante(Advogado): Mário Jorge da Costa Sarkis(OAB/RO 7241)
Impetrante(Advogado): Alex Souza de Moraes Sarkis(OAB/RO 1423)
Impetrado: Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Ariquemes RO
Relator:Juiz José Antonio Robles
RELATÓRIO.
Trata-se de ação de habeas corpus com pedido liminar impetrado
pelo advogado Mário Jorge da Costa Sarkis (OAB/RO 7241) em
favor de Silvanira Lopes da Silva, presa preventivamente no dia
26/12/2017, pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Ariquemes/RO, por
ter, em tese, praticado delito tipificado no art. 288, parágrafo único
do CP.
Em 08/11/2017, a paciente associada a outra acusada foram
denunciadas como incursas nas penas do art. 288, parágrafo único,
CP (associação criminosa) e outras sete pessoas denunciadas
como incursas nos arts. 157, caput c/c §3º, parte final, art. 14, II, e
artigo 288, parágrafo único, todos do CP.
Sustenta o impetrante, em síntese, que a paciente encontra-se
sofrendo constrangimento ilegal vez que, ultrapassados mais de
06 meses da decretação da prisão, não mais subsistem os motivos
ensejadores da prisão preventiva, haja vista que todos os supostos
autores do delito estão presos, impossibilitando a paciente de
praticar qualquer ato ilegal.
Assevera que a investigação policial já foi concluída, os suspeitos
indiciados, presos e denunciados pelo Ministério Público, e ainda,
que a audiência de instrução e julgamento foi agendada para o dia
14/05/2017, o que, por si só, já caracterizaria o periculum in mora.
Sustenta, ainda, que não mais se encontram presentes os requisitos
do art. 312 do CPP, tampouco existe prova de que caso a paciente
seja colocada em liberdade, voltará a delinquir.
Da mesma forma, afirma que a paciente é pessoa de bem com
princípios religiosos, possui endereço fixo, ocupação lícita
trabalhando no lar e vendendo roupas, ostentando assim, as
condições pessoais favoráveis.
Requer, assim, que seja revogada a prisão preventiva com a
expedição de alvará de soltura em favor da paciente.
Houve indeferimento ao pedido de liminar (fls. 49/50).
A autoridade coatora prestou informações (fl. 53).
O d. Procurador de Justiça, Abdiel Ramos Figueira, em parecer,
opina pela denegação da ordem. (fls. 63/67).
É o relatório.
Decido.
O pedido formulado no presente writ restou prejudicado ante a
perda superveniente do objeto, incumbindo a este relator assim,
declará-lo, conforme artigo 659 do CPP.
Verifico, por meio do sistema SAP, que em Audiência de Instrução
e Julgamento realizada em 14/05/2018, presidida pelo juízo da 3ª
Vara Criminal de Ariquemes/RO, foi revogada a prisão preventiva
da paciente, servindo a ata como o devido alvará de soltura.
Instrução e Julgamento em 14/05/2018 às 09:15 ATA DE
AUDIÊNCIA
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito,
às 9h15min, nesta cidade e Comarca de Ariquemes, Estado de
Rondônia, na Sala de Audiências deste Juízo, onde presente se
encontrava o MM. Juiz Substituto da 3ª Vara Criminal Muhammad
Hijazi Zaglout, acompanhado da secretária Rosemeire Leme
Mollero Brustolon, ao final assinado, ao final assinado. Realizado o
pregão, constatou-se a presença do(a) Representante do Ministério
Público Edilberto Tabalipa, do Defensor Público Eder Maifrede
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Campanha, patrocinando a defesa de NELSON OLIVEIRA DOS
SANTOS, ALEX SOARES DE OLIVEIRA LOPES e LUCAS
FERNANDES LOPES; do advogado Luiz Eduardo Fogaça, OAB/
RO 876, patrocinando a defesa de EDVAN DA SILVA ARAÚJO;
da advogada Advarci Guerreiro de Paula Rosa, OAB/RO 7927,
patrocinando a defesa de ELSON LIMA DA SILVA; do advogado
Mário Jorge da Costa Sarkis, OAB/RO 7241, patrocinando a defesa
de SILVANIRA LOPES DA SILVA. Ausentes os réus revéis (fls. 423)
ALEXANDRA FERNANDES LOPES e ALISSON NASCIMENTO
PAULO, citados por edital.
INICIADOS OS TRABALHOS, foi(ram) ouvida(s) a(s) testemunha(s)
Claudinei Garcia, Suely Matos de Oliveira, APC Cleber Silva
do Nascimento, Naiara Ricarda Alves, Tatiana Lapuch Viana e
Eliana Conceição da Silva, bem como interrogado(s) o(s) réu(s)
NELSON OLIVEIRA DOS SANTOS, ALEX SOARES DE OLIVEIRA
LOPES, EDVAN DA SILVA ARAÚJO, ELSON LIMA DA SILVA e
SILVANIRA LOPES DA SILVA, qualificado(s), conforme termo(s)
de interrogatório abaixo e mídia anexa. O Ministério Público desistiu
da oitiva da(s) testemunha(s) APC Patrício Franco Pontes, com
anuência das defesas, sendo homologado pelo Juízo. As defesas
desistiram da oitiva das testemunhas Hamilton Souza Rezende e
Rosa Rodrigues de Oliveira, sendo homologado pelo Juízo. Serve
a presente audiência de antecipação probatória relativamente
aos réus ALEXANDRA FERNANDES LOPES e ALISSON
NASCIMENTO PAULO. As partes não requereram diligências. A
Defensoria Pública nesta oportunidade requereu a juntada de cópia
da carteira de trabalho de Alex Soares de Oliveira Lopes, sendo
deferido pelo Juízo. As defesas de EDVAN DA SILVA ARAÚJO,
ELSON LIMA DA SILVA e SILVANIRA LOPES DA SILVA pediram
a palavra e apresentaram requerimento oral, acerca da liberdade
provisória destes. Assim, pela ordem, o Ministério Público também
se manifestou oralmente, tudo conforme mídia anexa.
A presente audiência foi realizada através de sistema de gravação
audiovisual implantado pelo TJRO (DRS Audiências), conforme
Provimento Conjunto n. 001/2012-PR-CG, publicado no DJE
193/2012. Este sistema se destina única e exclusivamente para
a instrução processual, como forma de obter maior fidelidade
das informações, sendo vedada expressamente a utilização ou
divulgação por qualquer meio (art. 13, II, do referido provimento) e
não há necessidade de transcrição (Art. 405, §§ 1º e 2º, CPP; art. 91,
§§ DGJ do TJRO; Resolução n. 105, de 06-04-2010, do CNJ), cujos
depoimentos foram gravados em mídia digital, juntada aos autos.
O Ministério Público concorda com o pedido formulado pela defesa
de Edvan à fl. 376, pugnando também pela requisição do laudo de
exame em local de crime.
Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: ¿Vistos. 1)
Trata-se de ação penal em que são imputados aos denunciados os
delitos de latrocínio tentado e organização criminosa. O feito está
em fase avançada de instrução, restando para seu encerramento
apenas a juntada das cartas precatórias expedidas para oitiva
de três testemunhas, bem como interrogar o denunciado Lucas.
Emerge dos autos a presença de elementos suficientes para a
decretação da custódia cautelar, pois demonstrada a materialidade
dos delitos, bem como os indícios de autoria que recaem sobre
os denunciados. A análise mais aprofundada a respeito do mérito
da causa há de ser realizada por ocasião das alegações finais e
sentença. Além disso, inexiste alteração substancial no cenário
fático capaz de justificar a revogação das prisões preventivas
neste momento, ao passo em que a manutenção das custódias
se mostra ainda necessária para a garantia da ordem pública e
por conveniência da instrução criminal, especialmente diante dos
fortes indícios de que acusados estariam buscando o silêncio das
vítimas, como manifestado pelo APC ouvido durante a instrução.
Assim, INDEFIRO o pedido e mantenho a prisão dos denunciados
Nelson Oliveira dos Santos, Alex Soares de Oliveira Lopes, Lucas
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Fernandes Lopes, Edvan da Silva Araújo e Elson Lima da Silva,
bem como dos revéis Alexandra Fernandes Lopes e Alisson do
Nascimento, estes últimos que devem ser incluídos no BNMP2.
Quanto à denunciada Silvanira, entendo que razão assiste ao
órgão Ministerial, sem adentrar ao mérito do fato imputado a ela,
mas apesar de já haver sido condenada pela prática de tráfico
de drogas, que inclusive consta de sua ficha de antecedentes
criminais, a pena imputada ao delito que ela ora responde vai de
1 a 3 anos, enquanto a jurisprudência admite a fixação de regime
menos gravoso, na hipótese de réu reincidente, tal como enunciado
n. 269 da súmula do STJ. Assim, por entender que a prisão de
Silvanira não mais se justifica, acolho o pedido da defesa para
revogar sua custódia cautelar. Serve a presente de ALVARÁ DE
SOLTURA em favor de SILVANIRA LOPES DA SILVA, brasileira,
amasiada, filha de Maria Lopes da Silva e de Vladir Lopes da Silva,
natural de Ecoporanga-ES, nascida em 23-09-1976, inscrita sob
CPF. 626.803.582-87, residente na Linha 80, zona rural de Alto
Paraiso-RO, nesta Comarca, se por outro motivo não estiver presa,
o que deverá ser previamente certificado pelo Cartório. 2) Defiro
a produção da prova requerida pela defesa de Edvan à fl. 376,
consistente no exame de balística, determinando ao cartório a
adoção das medidas necessárias à sua realização. 3) Requisitese o laudo de exame em local de crime informado pelo MP. 4)
Com a juntada das cartas precatórias expedidas, dê-se vistas às
partes para manifestação e dos laudos aludidos nos itens 2 e 3
desta decisão. Em nada sendo requerido, venham as alegações
finais, por memoriais, no prazo legal. 5) Após, atualizados os
antecedentes criminais, façam os autos conclusos para sentença.
Saem os presentes intimados.¿ Nada mais. Eu, Rosemeire Leme
Mollero Brustolon, digitei e subscrevi. (grifei).
Nesse passo, restou evidenciada a perda do objeto, razão pela qual
julgo o presente feito prejudicado, com base no art. 659 do Código
de Processo Penal e art.123, V, do Regimento Interno desta Corte.
Publique-se.
Comunique-se.
Cumpridas as formalidades pertinentes, arquive-se.
Porto Velho – RO, 18 de maio de 2018.
Juiz convocado José Antonio Robles
Relator
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0002298-49.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0006089-75.2018.8.22.0501
Paciente: Velcir Horst
Impetrante(Advogado): Juscelio Angelo Ruffo(OAB/RO 8133)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da
Comarca de Porto Velho - RO
Relator:Juiz José Antônio Robles
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
Juscelio Angelo Ruffo (OAB/RO n.º 8133), em favor de Velcir Horst.
O juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Velho
– RO, decretou a prisão preventiva do paciente, sendo cumprida no
dia 10/04/2018. A defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva
perante a autoridade coatora, restando o pleito indeferido.
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente está sendo tratado
como se condenado fosse, afrontando diretamente o princípio da
presunção da inocência, bem como o devido processo legal.
Sustenta que o paciente jamais concorreu em qualquer ilícito
penal, sendo primário, de bons antecedentes, possui labor lícito,
residência fixa e 04 (quatro) dependentes em sua residência.
Assevera que a esposa do paciente, além de não possuir profissão
que garanta renda para si e para suas filhas, ainda está grávida e
doente, sendo a gravidez de extremo risco.
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Dessa forma, afirma que os motivos que ensejaram a decretação
da prisão preventiva não existem, não havendo justo motivo para
persistir a coação da liberdade do paciente.
Requer, assim, que seja expedido alvará de soltura em favor
da paciente, e caso entenda conveniente, que sejam aplicadas
medidas cautelares diversas da prisão.
A liminar foi indeferida (fls. 18/19).
O douto Procurador de Justiça Ladner Martins Lopes, manifestouse pelo não conhecimento do presente writ (fls. 26/28).
É o relatório. Decido.
Pela análise dos autos, tenho que a presente ordem não deve ser
conhecida. Explico.
O Impetrante têm o ônus de colacionar provas das afirmações
feitas na exordial do habeas corpus, mormente cópia da decisão
impugnada, auto da prisão em flagrante, depoimentos prestados na
fase policial, documentos do paciente indicando residência fixa, trabalho
lícito, laudos preliminares e demais documentos que viabilizem a análise
da ordem impetrada.
É sabido que o habeas corpus destaca-se por ser uma ação de rito
abreviado e de cognição sumária, devendo ser instruído com as peças
necessárias à compreensão da controvérsia, capazes de comprovar a
existência de ilegalidade praticada contra a liberdade de ir e vir.
Com efeito, por força da natureza jurídica que fundamenta o writ , deve-se
ter por afastada a possibilidade de dilação probatória, considerando que a
petição, ao ser ajuizada, deve vir acompanhada de prova pré-constituída.
Visto isso, in casu, a impetrante deixou de juntar a prova pré-constituída
ao qual fundamenta os motivos ensejadores da segregação cautelar do
paciente, bem como os documentos aptos a demonstrar os fatos aduzidos
na inicial, inviabilizando a análise dos supostos constrangimentos a serem
suportados.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE.
NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em homenagem aos princípios
da economia processual, da celeridade processual e da fungibilidade
recursal, a petição é recebida como agravo regimental. 2. Cabe ao
impetrante o escorreito aparelhamento do habeas corpus, indicando,
por meio de prova pré-constituída, o constrangimento ilegal alegado.
3. Ausentes documentos comprobatórios da irresignação defensiva,
inviável a análise da questão por este Superior Tribunal de Justiça. 4.
Petição recebida como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(STJ, HC 441580/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018)
Ante exposto, não conheço da ordem impetrada.
Intime-se.
Cumpra-se.
Publique-se.
Porto Velho-RO, 18 de maio de 2018.
Juiz Convocado José Antonio Robles
Relator
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0002617-17.2018.8.22.0000
Paciente: Bruno dos Santos Sousa
Impetrante(Advogado): Elvis Dias Pinto(OAB/RO 3447)
Impetrado: Juiz de Direito da Audiência de Custódia da Comarca
de Porto Velho - RO
Relator:Juiz José Antonio Robles
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Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado Elvis Dias Pinto (OAB/RO 3447), em favor de Bruno
dos Santos Sousa, preso em flagrante no dia 21/04/2018 pela suposta
prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Em Audiência de Custódia ocorrida em 24/04/2018, foi ratificada
a conversão de prisão em flagrante para preventiva decretada
pelo juízo plantonista, por estarem presentes os pressupostos
necessários da custódia cautelar, como a materialidade do crime,
indícios de autoria, laudo de exame preliminar da substância
apreendida, denúncias recebidas pelos policiais e as circunstâncias
em que ocorreu a prisão.
Sustenta o impetrante que não estão presentes os pressupostos e
requisitos do art. 312 do CPP.
Afirma que o paciente faz jus à liberdade provisória, pois trata-se de
paciente possuidor de condições favoráveis, como sendo primário,
sem qualquer antecedente criminal, não se dedica a atividades
criminosas, não integra organização criminosa, possui residência
fixa e trabalho lícito, e ainda, que não existem indícios de que solto
dificultará a garantia da ordem pública, tampouco da instrução
criminal e da aplicação da lei penal.
Aduz que em eventual condenação, deverá ser beneficiado com a
aplicação da diminuição de pena do §4º do art. 33, da Lei de Tóxicos.
Requer, assim, liminarmente e com a confirmação no mérito, a
revogação da prisão preventiva do paciente, aplicando-se medidas
cautelares diversas da prisão, para que possa responder o processo
em liberdade até seu trânsito em julgado.
É a síntese do necessário.
Decido sobre o pedido liminar.
A concessão de medida liminar em habeas corpus se dá de forma
excepcional, reservada para as situações em que a ilegalidade ou
abuso de poder, após cognição sumária, restem inequivocamente
evidenciados.
Pela análise dos autos, em sede de cognição sumária, não verifico a
presença de elementos suficientes que demonstrem a existência de
constrangimento ilegal a justificar o deferimento da medida liminar de
urgência, bem como, por ter natureza satisfativa, merece minucioso
exame e juízo valorativo, o que não é cabível neste momento
preliminar.
Com essas considerações, indefiro a medida liminar.
Remetam-se os autos ao Departamento de Distribuição para nova
autuação, afim de constar os dados do processo de origem.
Solicitem-se as informações ao Juízo impetrado para prestá-las em
48 horas.
Após, com as informações do juízo impetrado, ou, em caso de
ausência destas, com as devidas certificações, encaminhem-se os
autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Publique-se.
Porto Velho, 16 de maio de 2018.
Juiz convocado José Antonio Robles
Relator

ABERTURA DE VISTAS
1ª Câmara Criminal
ABERTURA DE VISTA
Apelação nrº 0004676-95.2016.8.22.0501
Apelante: M. C. dos S.
Advogado: Giuliano de Toledo Viecili (OAB/RO 2396)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Juiz José Antonio Robles
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“Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001, abro
vista ao advogado do apelante para apresentar as razões ao
recurso interposto.”
Porto Velho, 21 de maio de 2018
(a) Belª Maria das Graças Couto Muniz
Diretora do 1DEJUCRI

2ª CÂMARA CRIMINAL
2ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0002739-30.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0001635-94.2018.8.22.0002
Paciente: Quele Barboza dos Santos
Impetrante(Advogada): Taviana Moura Cavalcanti(OAB/RO 5334)
Advogado: Alfredo José Cassemiro(OAB/RO 5601)
Advogada: Elonete Loiola Cassemiro(OAB/RO 5583)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Ariquemes - RO
Relator:Des. Miguel Monico Neto
Vistos.
A advogada Taviana Moura Cavalcanti (OAB/RO 5334) impetra
habeas corpus com pedido de liminar, em favor da paciente Quele
Barboza dos Santos, presa em flagrante, no dia 22/04/2018,
acusada de ter praticado o delito descrito no art. 121, caput c/c art.
14, II ambos do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1ª Vara Criminal de Ariquemes.
Sustenta que não há fundamentos para a manutenção da prisão
cautelar da paciente, pois inexistentes os pressupostos do art. 312
do CPP.
Alega ter agido em legítima defesa própria, uma vez que a vítima a
teria provocado, e as ações decorrentes de sua ação foram apenas
resposta defensiva à atitude impetuosa da vítima.
Prossegue afirmando que a gravidade em abstrato do delito, por
si só, não autoriza a prisão preventiva, além de destacar que a
paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao
processo em liberdade.
Requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição, in
limine, de alvará de soltura.
É o breve relatório. Decido.
Como cediço, a concessão de liminar em sede de habeas corpus
é medida excepcional, que exige a constatação inequívoca de
manifesta ilegalidade, vedada a análise acurada de provas,
consoante assentado solidamente pela jurisprudência (STF HC
103142).
Na hipótese, não observo presente, de forma satisfatória,
informações suficientes para a concessão da liminar pleiteada, ou
seja, não visualizo, a princípio, a flagrante ilegalidade da custódia,
devendo-se aguardar a instrução do writ, daí porque indefiro a
liminar pretendida.
Requisitem-se informações à autoridade dita coatora, facultando
prestá-las pelo e-mail, dejucri2@tjro.jus.br, com solicitação de
confirmação de recebimento, sem necessidade do envio por
malote, por questão de celeridade e economia processual.
Ato contínuo, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça
para emissão de parecer.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Desembargador Miguel Monico Neto
Relator
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PAUTA DE JULGAMENTO
1ª CÂMARA CÍVEL
Poder Judiciário do Estado de Rondônia
1ª Câmara Cível
Pauta de Julgamento
Sessão 1.816
Pauta elaborada nos termos do artigo 246 e seguintes do Regimento
Interno deste Tribunal, relativa aos processos abaixo relacionados,
bem como aqueles adiados de pautas já publicadas, que serão
julgados em sessão que se realizará no 1º Plenário deste Tribunal,
aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às
08h30.
Obs.:Para a sustentação oral, conforme previsto no artigo 57 caput
e parágrafo 1º do referido Regimento, os senhores advogados
deverão inscrever-se, previamente, junto ao 1º Departamento
Cível, ou verbalmente, até o início da Sessão, observando-se, o
disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 271 da mesma norma.
01. Apelação n. 0002688-89.2013.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0002688-89.2013.8.22.0001 – Porto Velho/ 8ª Vara Cível
Apelante: Lins dos Santos Muricy
Advogado: Paulo Delmar Leismann (OAB/RO 172-B)
Apelado: Rodrigo Cardoso Rodrigues
Advogado: Flaézio Lima de Souza (OAB/RO 3.636)
Interessado (Parte Ativa): Maria do Perpetuo Socorro Oliveira
Cavalcante
Curador Especial (Defensoria Pública): Rafael de Castro Magalhães
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de cobrança. Contrato de locação. Inadimplemento.
Distribuído por sorteio em 2/6/2015
Pedido de vista: Desembargador Raduan Miguel Filho em 15/5/2018
Decisão parcial: “APÓS O VOTO DO RELATOR NEGANDO
PROVIMENTO AO RECURSO, NO QUE FOI ACOMPANHADO
PELO DESEMBARGADOR SANSÃO SALDANHA, PEDIU VISTA
O DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO.”
02. Apelação (Recurso Adesivo) n. 0009756-09.2012.8.22.0007
(SDSG)
Origem: 0009756-09.2012.8.22.0007 – Cacoal/ 1ª Vara Cível
Apelantes/Recorridos: Center Plástica Clínica de Cirurgia Ltda. e
Luiz Carlos de Oliveira
Advogados: Paulo César de Oliveira (OAB/RO 685), Ellen Corso
Henrique de Oliveira (RO 782), José de Almeida Júnior (OAB/RO
1.370) e Denir Borges Tomio (OAB/RO 3.983)
Apelante/Recorrido: Wilfredo Emanoel Wenzel
Advogados: Cândido Ocampo Fernandes (OAB/RO 780) e Magnum
Jorge Oliveira da Silva (OAB/RO 3.204)
Apelada/Recorrente: Michelly Andrea Lorena de Oliveira
Advogado: Vilson Kemper Júnior (OAB/RO 6.444)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação de indenização por danos morais. Contrato de
prestação de serviços médico-hospitalares. Procedimento cirúrgico
estético e colocação de método contraceptivo. Paciente grávida.
Ausência de solicitação de pedidos laboratoriais.
Distribuído por sorteio em 8/6/2015
Pedido de vista: Desembargador Raduan Miguel Filho em 15/5/2018
Decisão parcial: “APÓS O VOTO DO RELATOR REJEITANDO
A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PEDIU
VISTA O DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO. O
DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA AGUARDA.”
Observação: Proferiu sustentação oral o advogado José de Almeida
Júnior (OAB/RO 1.370) em favor dos apelantes/recorridos Center
Plástica Clínica de Cirurgia Ltda. e Luiz Carlos de Oliveira.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

03. Apelação n. 0011662-81.2014.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0011662-81.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 7ª Vara Cível
Apelante: Octávia Jane Lédo Silva
Advogado: Raimisson Miranda de Souza (OAB/RO 5.565)
Apelados: Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda., Bruno Arthur
Bravin da Silva e Talissa Arthur Bravin da Silva
Advogados: Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2.827), Diego de
Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2.013), Cássio Esteves Jaques Vidal
(OAB/RO 5.649) e Indiele de Moura (OAB/RO 6.747)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação de despejo c/c cobrança de aluguéis. Purgação da
mora. Complementação dos valores. Honorários advocatícios.
Distribuído por sorteio em 3/7/2016
Pedido de vista: Desembargador Raduan Miguel Filho em 15/5/2018
Decisão parcial: “APÓS O VOTO DO RELATOR NEGANDO
PROVIMENTO AO RECURSO PEDIU VISTA O DESEMBARGADOR
RADUAN MIGUEL FILHO. O DESEMBARGADOR ROWILSON
TEIXEIRA AGUARDA.”
04. Agravo de Instrumento n. 0801473-09.2017.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7022257-15.2017.8.22.0001 – Porto Velho/ 10ª Vara Cível
Agravante: Wanderson Modesto de Brito
Advogado: Wanderson Modesto de Brito (OAB/RO 4.909)
Agravada: Liriane Souza Cezar
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de cobrança de honorários advocatícios.
Distribuído por sorteio em 1/6/2017
05. Agravo de Instrumento n. 0803520-53.2017.8.22.0000 (PJe)
Origem: 0012529-08.2013.8.22.0002 – Ariquemes/ 4ª Vara Cível
Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ariquemes
Ltda. – CREDISIS CREDIARI
Advogados: Valdomiro Jacintho Rodrigues (OAB/RO 2.368) e
William Alves Jacintho Rodrigues (OAB/RO 3.272)
Agravados: Ivo de Oliveira Alves e Ivone Ribeiro de Abreu Alves
Advogados: Luís Cláudio Gerhardt Steglich (OAB/RS 59.579),
Renato Augusto Platz Guimarães Júnior (OAB/SP 142.953), Aline
Ângela Duarte (OAB/RO 2.095), Marcos Rodrigues Cassetari Júnior
(OAB/RO 1.880), Dênio Franco Silva (OAB/RO 4.212) e outros
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de execução de título extrajudicial.. Contrato de
empréstimo. Expedição de alvará para levantamento de valores.
Distribuído por sorteio em 18/12/2017
06. Agravo de Instrumento n. 0803509-24.2017.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7011516-10.2017.8.22.0002 – Ariquemes/ 3ª Vara Cível
Agravante: Francisca Valdineide Pereira
Advogado: Corina Fernandes Pereira (OAB/RO 2.074)
Agravado: Rogério da Conceição Teles
Advogado: Márcio Juliano Borges Costa (OAB/RO 2.347)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Cumprimento de sentença. Ação de reconhecimento
e dissolução de união estável c/c partilha de bens, guarda e
alimentos. Expedição de alvará para levantamento de valores.
Distribuído por sorteio em 15/12/2017
07. Agravo de Instrumento n. 0803051-07.2017.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7036580-59.2016.8.22.0001 – Porto Velho/ 8ª Vara Cível
Agravante: Santo Antônio Energia S/A
Advogados: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3.861), Juliana
Savenhago Pereira (OAB/RO 7.681), Everson Aparecido Barbosa
(OAB/RO 2.803), Luciana Sales Nascimento (OAB/SP 156.820),
Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21.026) e outros
Agravados: José Osmarino Martins Leão, Cristiane Santana de
Lima, Otaciano Ribeiro Temes de Lima, Graciliano Postigo Lima
e outros
Advogada: Cíntia Bárbara Paganotto Rodrigues (OAB/RO 3.798)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
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Assunto: Ação de indenização por danos morais e ambientais.
Construção de Usina Hidrelétrica no Rio Madeira. Inversão do ônus
da prova. Princípio da precaução.
Distribuído por sorteio em 6/11/2017
08. Agravo de Instrumento n. 0800413-64.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7021266-39.2017.8.22.0001 – Porto Velho/1ª Vara Cível
Agravante: Santo Antônio Energia S/A
Advogados: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3.861), Inaiara
Gabriela Penha Santos (OAB/RO 5.594), Thaline Angélica de Lima
(OAB/RO 7.196), Beatriz Souza Silva (OAB/RO 7.089) e Yanara
Oliveira de Vasconcelos (OAB/RO 5.989) e outros
Agravado: José Farias dos Santos Filho
Advogados: Clair Borges dos Santos (OAB/RO 7.688), Cyanira de
Fátima Sousa Oliveira Maciel (OAB/RO 5.449), Paulo Fernando
Lerias (OAB/RO 3.747) e Paulo Roberto da Silva Maciel (OAB/RO
4.132)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de desapropriação indireta c/c indenização por
danos morais e ambientais. Construção de Usina Hidrelétrica no
Rio Madeira. Prescrição. Inversão do ônus da prova.
Distribuído por sorteio em 20/2/2018
09. Agravo de Instrumento n. 0800498-50.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7019187-58.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 7ª Vara Cível
Agravante: Santo Antônio Energia S/A
Advogados: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3.861), Rafaela
Pithon Ribeiro (OAB/BA 21.026), Julia Peres Capobianco (OAB/SP
350.981) Felipe Braga Pereira Furtado (OAB/RO 9.230), Luciana
Sales Nascimento (OAB/PB 17.625), Everson Aparecido Barbosa
(OAB/RO 2.803) e outros
Agravado: Juracy Moreira da Silva
Advogados: Jeanne Leite Oliveira (OAB/RO 1.068), Antônio de
Castro Alves Júnior (OAB/RO 2.811)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
materiais e morais. Construção de Usina Hidrelétrica no Rio
Madeira. Inversão do ônus da prova. Princípio da precaução.
Distribuído por sorteio em 27/02/2018
10. Agravo de Instrumento n. 0803116-02.2017.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7001537-61.2016.8.22.0001 – Porto Velho/ 1ª Vara Cível
Agravante: Santo Antônio Energia S/A
Advogados: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3.861), Marcelo
Ferreira Campos (OAB/RO 3.250), Juliana Savenhago Pereira
(OAB/RO 7.681), Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2.803),
Luciana Sales Nascimento (OAB/SP 156.820) e outros
Agravados: Raimunda do Nascimento Benjamim e Eulino Dias
Machado
Advogados: Cyanira de Fátima Sousa Oliveira Maciel (OAB/RO
5.449), Clair Borges dos Santos (OAB/RO 8.430), Paulo Roberto
da Silva Maciel (OAB/RO 4.132) e Paulo Fernando Lerias (OAB/
RO 3.747)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de indenização por danos ambientais. Construção
de Usina Hidrelétrica no Rio Madeira. Inversão do ônus da prova.
Princípio da precaução.
Distribuído por sorteio em 10/11/2017
11. Agravo de Instrumento n. 0803397-55.2017.8.22.0000 (PJe)
Origem: 0000809-08.2013.8.22.0014 – Vilhena/ 4ª Vara Cível
Agravantes: Arthur Frozoni e Carolina Torres Frozoni
Advogados: Dariano José Secco (OAB/SP 164.619-A), Márcio
Mello Casado (OAB/RO 6.647-A) e Joaquim Ernesto Palhares
(OAB/SP 129.815-A)
Agravado: Banco da Amazônia S/A
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Advogados: Monamares Gomes Grossi (OAB/RO 903), Daniele
Gurgel do Amaral (OAB/RO 1.221), Gilberto Silva Bonfim (OAB/RO
1.727), Marcelo Longo de Oliveira (OAB/RO 1.096), Lauro Lúcio
Lacerda (OAB/RO 3.919) e outros
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Cumprimento de sentença. Ação de execução. Honorários
advocatícios. Penhora on line de valores.
Redistribuído por prevenção em 11/12/2017
12. Agravo de Instrumento n. 0800284-59.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7010663-89.2017.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 3 ª Vara Cível
Agravante: UNIMED Francisco Beltrão – Cooperativa de Trabalho Médico
Advogado: Liliane Gruhn (OAB/PR 20.217), Silvano Ghisi (OAB/PR
40.970), Maicon Jean Mendonça Schreiner (OAB/PR 50.822), Ciro
Alberto Piasecki (OAB/PR 11.383) e Rodrigo Alberto Crippa (OAB/
PR 18.213)
Agravada: Suênia Abreu Avila
Advogada: Andréia Alves da Silva Bolson (OAB/RO 4.608)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Suspeito: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais. Plano de saúde. Reativação. Efeito suspensivo concedido.
Redistribuído por sorteio em 23/4/2018
13. Agravo de Instrumento n. 0803487-63.2017.8.22.0000(PJe)
Origem: 7007403-04.2017.8.22.0005 – Ji-Paraná/3 ª Vara Cível
Agravante: UNIMED Ji-Paraná Cooperativa de Trabalho Médico
Advogados: Christian Fernandes Rabelo (OAB/RO 3.330) e Yuri
Robert Rabelo Antunes (OAB/RO 4.584)
Agravada: Márcia Fátima Dalla Vecchia
Advogado: Eliana Aparecida Francisca de Abreu (OAB/RO 7.917)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Suspeito: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Cobertura
de tratamento de fisioterapia e enfermagem. Home care. Multa.
Efeito suspensivo concedido.
Redistribuído por sorteio em 20/12/2017
14. Agravo de Instrumento n. 0800355-61.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7000650-19.2017.8.22.0009 – Pimenta Bueno/ 1ª Vara Cível
Agravante: J. J. S.
Advogada: Ana Paula Veloso (OAB/RO 7.984)
Agravada: L. S. F. representada por sua avó paterna T. V. de F.
Advogado: Rouscelino Passos Borges (OAB/RO 1.205)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Cumprimento de sentença. Ação de indenização. Acidente
de trânsito. Impugnação à penhora on line. Desconto de valores em
folha de pagamento. Desbloqueio de valores. Tutela antecipada
parcialmente concedida.
Distribuído por sorteio em 15/2/2018
15. Agravo de Instrumento n. 0800347-84.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7041967-55.2016.8.22.0001 – Porto Velho/ 5ª Vara Cível
Agravante: Santo Antônio Energia S/A
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3.861), Luciana Sales
Nascimento (OAB/RO 5.082), Everson Aparecido Barbosa (OAB/
RO 2.803), Priscila Raiana Gomes de Freitas Matos (OAB/RO
8.352), Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 15.983) e outros
Agravados: Antônio Sérgio Sevalho Ferreira, Valnice Rodrigues
Leite, Carlos Daniel Rodrigues Leite e outros
Advogados: Paulo Fernando Lerias (OAB/RO 3.747), Paulo
Roberto da Silva Maciel (OAB/RO 4.132) e Clair Borges dos Santos
(OAB/RO 7.688)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de indenização por danos morais e ambientais.
Usina Hidrelétrica do Rio Madeira. Honorários periciais. Inversão
do ônus da prova. Princípio da precaução. Efeito suspensivo
concedido.
Distribuído por sorteio em 15/2/2018
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16. Agravo de Instrumento n. 0800499-35.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7044669-71.2016.8.22.0001 – Porto Velho/7ª Vara Cível
Agravante: Santo Antônio Energia S/A
Advogados: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861), Julia Peres
Capobianco (OAB/SP 350.981), Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21.026),
Felipe Braga Pereira Furtado (OAB/RO 9.230), Luciana Sales Nascimento
(OAB/PB 17.625), Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2.803) e outros
Agravados: Anazelia Mateus da Silva e Valderi Temes da Silva
Advogados: Mateus Baleeiro Alves (OAB/RO 4.707) e Robson
Araújo Leite (OAB/RO 5.196)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de indenização por danos ambientais em decorrência
da construção da barragem da Usina de Santo Antônio. Honorários
periciais. Inversão do ônus da prova. Princípio da precaução. Efeito
suspensivo concedido.
Distribuído por sorteio em 27/2/2018
17. Agravo de Instrumento n. 0800426-63.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7021409-28.2017.8.22.0001 – Porto Velho/ 1ª Vara Cível
Agravante: Santo Antônio Energia S/A
Advogados: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3.861), Luciana
Mascarenhas Vasconcellos (OAB/SP 315.618), Rafaela Pithon
Ribeiro (OAB/BA 21.026), Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO
3.250), Luciana Sales Nascimento (OAB/PB 17.625), Everson
Aparecido Barbosa (OAB/RO 2.803) e outros
Agravada: Maria Aparecida Ferreira
Advogados: Paulo Fernando Lerias (OAB/RO 3.747), Paulo
Roberto da Silva Maciel (OAB/RO 4.132) e Clair Borges dos Santos
(OAB/RO 7.688)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de desapropriação indireta c/c indenização por
danos morais e ambientais. Usina Hidrelétrica do Rio Madeira.
Prescrição. Honorários periciais. Inversão do ônus da prova.
Princípio da precaução. Efeito suspensivo concedido.
Distribuído por sorteio em 21/2/2018
18. Agravo de Instrumento n. 0800285-44.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7000429-23.2018.8.22.0002 – Ariquemes/ 1ª Vara Cível
Agravante: Banco do Brasil S/A
Advogados: José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB/RO 6.676) e
Sérvio Túlio de Barcelos (OAB/RO 6.673)
Agravada: Sandra Ferreira
Advogado: Sidnei Ribeiro de Campos (OAB/RO 5.355)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos
morais. Seguro de vida. Desconto de valores indevidos em contacorrente. Multa.
Distribuído por sorteio em 9/2/2018
19. Agravo de Instrumento n. 0802618-03.2017.8.22.0000 (PJe)
Origem: 0024973-91.2000.8.22.0014 – Vilhena/ 3ª Vara Cível
Agravante: Nauro Soares de Lima
Advogados: Rodrigo Tosta Giroldo (OAB/RO 4.503) e Marcos
Rogério Schmidt (OAB/RO 4.032)
Agravados: HB Participações Ltda. e Otávio Scalcon
Advogados: Estevan Soletti (OAB/RO 3.702) e Gilson Ely Chaves
De Matos (OAB/RO 1.733)
Agravada: Cooperativa dos Produtos de Hortifrutigranjeiros Brasil
Norte Ltda. – COOPERNORTE
Advogado: Fábio Leandro Aquino Maia (OAB/RO 1.878)
Agravado: Banco da Amazônia S/A
Advogados: Gilberto Silva Bomfim (OAB/RO 1.727), Daniele Gurgel
do Amaral (OAB/RO 1.221), Marcelo Longo de Oliveira (OAB/RO
1.096), Monamares Gomes Grossi (OAB/RO 903), Paulo Eduardo
da Silva Nascimento (OAB/RO 2.537) e outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de execução. Avalista. Remissão de dívida. Efeito
suspensivo concedido.
Redistribuído por prevenção em 16/2/2018
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20. Agravo de Instrumento n. 0800926-32.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7010687-95.2018.8.22.0001 – Porto Velho/ 6ª Vara Cível
Agravante: Banco Itaucard S/A
Advogados: Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB/RO 4.778),
Veridiana Prudencio Rafael (OAB/PA 18.694), Gilberto Borges da
Silva (OAB/PR 58.647), Flaviano Bellinati Garcia Perez (OAB/PR
24.102), Ricardo Alexandre Peresi (OAB/SP 235.156) e outros
Agravado: Antônio Marcos Campos Pereira
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de busca e apreensão. Veículo. Alienação fiduciária.
Proibição de remoção do veículo da comarca. Multa.
Distribuído por sorteio em 6/4/2018
21. Agravo de Instrumento n. 0800753-08.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7000962-43.2018.8.22.0014 – Vilhena/ 2ª Vara Cível
Agravante: Antônio José Gemelli
Advogados: Silvane Secagno (OAB/PR 46.733), Sandro Ricardo
Salonski Martins (OAB/RO 1.084), Luiza Rebelatto Moresco (OAB/
RO 6.828), Eliane Gonçalves Facinni Lemos (OAB/RO 1.135),
Renato Avelino de Oliveira Neto (OAB/RO 3.249) e outro
Agravado: Rogger Luiz Strinta Eireli – ME
Advogado: Willian Fróes Pereira Nascimento (OAB/RO 6.618)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação cautelar antecedente. Arresto. Crédito. Efeito
suspensivo concedido.
Distribuído por sorteio em 20/3/2018
22. Agravo de Instrumento n. 0802961-96.2017.8.22.0000 (PJe)
Origem: 0013635-43.2002.8.22.0017 – Alta Floresta do Oeste/
Vara Única
Agravante: Centrais Elétricas de Rondônia S/A – CERON
Advogados: Décio Flávio Gonçalves Torres Freire (OAB/RO
6.540), Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1.818), Clara Sabry
Azar Marques (OAB/RO 4.681)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Cumprimento de sentença. Ação civil pública. Fixação de
astreintes. Litigância de má-fé.
Redistribuído por prevenção em 31/10/2017
Interesse do Ministério Público
23. Agravo de Instrumento n. 0800795-57.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7000632-76.2018.822.0004 – Ouro Preto do Oeste/ 2ª
Vara Cível
Agravante: D. M. do N.
Advogados: Lusimar Bernardes da Silva (OAB/RO 2.662), Lafaiete
Bernardes Viana (OAB/RO 7.776)
Agravada: L. P. do N.
Advogado: Danna Segóbia (OAB/RO 7.337)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de guarda.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: pugna pelo provimento
do agravo de instrumento.
Distribuído por sorteio em 26/3/2018
Interesse do Ministério Público
24. Agravo de Instrumento n. 0800352-09.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7044997-64.2017.8.22.0001 – Porto Velho/ 8ª Vara Cível
Agravante: Santo Antônio Energia S/A
Advogados: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3.861), Luciana
Mascarenhas Vasconcellos (OAB/SP 315.618), Marcelo Ferreira
Campos (OAB/RO 3.250), Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO
2.803), Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5.082) e outros
Agravados: Antônio Inácio Pereira Mendes, Ana Dalva Braga
Mendes, Dailson Braga Mendes e outros
Advogado: Robson Araújo Leite (OAB/RO 5.196)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
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Assunto: Ação de indenização por danos morais e ambientais.
Construção de Usina Hidrelétrica no Rio Madeira. Inversão do ônus
da prova. Princípio da precaução.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: pugna pelo improvimento
do agravo de instrumento.
Distribuído por sorteio em 15/2/2018
Interesse do Ministério Público
25. Agravo de Instrumento n. 0803186-19.2017.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7028449-32.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 7ª Vara Cível
Agravante: Santo Antônio Energia S/A
Advogados: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3.861), Luciana
Sales Nascimento (OAB/SP 156.820), Ariane Diniz da Costa (OAB/
MG 131.774), Bruna Rebeca Pereira da Silva (OAB/RO 4.982),
Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2.803) e outros
Agravados: Eduardo José Santana, Irleane Roberta Ferreira,
Eduarda Eloana Ferreira Santana e outros
Advogados: Antônio de Castro Alves Júnior (OAB/RO 2.811) e
Jeanne Leite Oliveira (OAB/RO 1.068)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
materiais e morais. Construção de Usina Hidrelétrica no Rio
Madeira. Inversão do ônus da prova. Princípio da precaução.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: pugna pelo não
provimento do agravo de instrumento.
Distribuído por sorteio em 20/11/2017
Interesse do Ministério Público
26. Agravo de Instrumento n. 0803108-25.2017.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7031809-04.2017.8.22.0001 – Porto Velho / 8ª Vara Cível
Agravante: Santo Antônio Energia S/A
Advogados: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3.861), Everson
Aparecido Barbosa (OAB/RO 2.803), Luciana Sales Nascimento
(OAB/SP 15.682), Maria Cauana dos Santos (OAB/RO 8.671)
Agravados: Amauri Nogueira Soares, Wanilce Siqueira Campos,
Anderson Soares Campos e Henrique Soares Campos
Advogados: Débora Pantoja Bastos (OAB/RO 7.217), Valnei
Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2.479)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
materiais e morais. Construção de Usina Hidrelétrica no Rio
Madeira. Inversão do ônus da prova. Princípio da precaução.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: pugna pelo improvimento
do agravo de instrumento.
Distribuído por sorteio em 10/11/2017
Interesse do Ministério Público
27. Agravo de Instrumento n. 0803088-34.2017.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7063632-30.2016.8.22.0001 – Porto Velho / 1ª vara Cível
Agravante: Santo Antônio Energia S/A
Advogados: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3.861), Everson
Aparecido Barbosa (OAB/RO 2.803), Luciana Sales Nascimento
(OAB/SP 156.820), Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3.250),
Juliana Savenhago Pereira (OAB/RO 7.681) e outros
Agravado: Francisca Rufino da Silva, Carlos Omar Lopes da Silva,
Francisca Justino da Silva e outros
Advogados: Paulo Fernando Lerias (OAB/RO 3.747), Paulo
Roberto da Silva Maciel (OAB/RO 4.132), Clair Borges dos Santos
(OAB/RO 8.430), Cyanira de Fátima Sousa Oliveira Maciel (OAB/
RO 5.449)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de indenização por danos materiais e morais.
Construção de Usina Hidrelétrica no Rio Madeira. Inversão do ônus
da prova. Princípio da precaução.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: pugna pelo improvimento
do agravo de instrumento.
Distribuído por sorteio em 8/11/2017
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Interesse do Ministério Público
28. Apelação n. 0017742-95.2013.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0017742-95.2013.8.22.0001 – Porto Velho/ 1ª Vara Cível
Apelantes: Ailton Tavares Claro, Ramon Tavares Claro, Adrielle
Cristina Tavares Claro e outros
Advogadas: Ana Lídia da Silva (OAB/RO 4.153), Daniella Tomaz
Sidrim (OAB/RO 4.417), Eric George Tomaz Sidrim (OAB/RO 2.968)
Apelada: American Life Companhia de Seguros
Advogados: Maria Helena Gurgel Prado (OAB/SP 75.401),
Daniele Meira Couto (OAB/RO 2.400), Marcelo Tancredi (OAB/SP
167.221), Christian de Freitas (OAB/SP 166.386), Thyago Santo
Suosso Klemp (OAB/SP 222.673) e outros
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação ordinária de cobrança. Contrato de seguro de vida.
Falecimento do segurado após o termo final da apólice. Cláusula
de renovação tácita.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: pugna do provimento
do apelo.
Distribuído por sorteio em 22/9/2015
Interesse do Ministério Público
29. Apelação n. 0004117-57.2010.8.22.0014 (SDSG)
Origem: 0004117-57.2010.8.22.0014 – Vilhena/ 3ª Vara Cível
Apelantes/Apelados: Francisco Aclaildo de Souza, A. A. M. de S. e
R. V. M. de S. representados por seu pai F. A. de S.
Advogados: Danielle Rosas Garcez Bonifácio de Melo Dias (OAB/
RO 2.353) e Roberto Berttoni Cidade (OAB/RO 4.178)
Apelada/Apelante: Itaú Seguros Soluções Corporativas S/A
Advogados: Klinger Nogueira da Rocha (OAB/RO 3.724), Victor
José Petraroli Neto (OAB/SP 31.464), Ana Rita dos Reis Petraroli
(OAB/SP 130.291), Fernando Cesar Volpini (OAB/RO 610-A),
Rozana Farto Rotta (OAB/SP 190.494) e outros
Apelado/Apelante: Porto Velho Shopping S/A
Advogados: Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB/RO 635), Marcelo
Lessa Pereira (OAB/RO 1.501), Renato da Costa Cavalcante Júnior
(OAB/RO 2.390), Jaime Pedrosa dos Santos Neto (OAB/RO 4.315),
Elaine Saad Abdulnur (OAB/SP 179.393) e outros
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de indenização por danos morais. Acidente nas
dependências de shopping. Desprendimento de placas de gesso. Lesões.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: pugna pelo não
provimento de todos os apelos.
Distribuído por prevenção em 10/7/2015
Interesse do Ministério Público
30. Apelação (Recurso Adesivo) n. 0157749-50.2007.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0157749-50.2007.8.22.0001 – Porto Velho/ 6ª Vara Cível,
Falências e Recuperações Judiciais
Apelante/Recorrida: EUCATUR – Empresa União Cascavel de
Transportes e Turismo Ltda.
Advogados: André Luiz Delgado (OAB/RO 1.825) e Gilberto Piselo
do Nascimento (OAB/RO 78-B)
Interessada (Parte Ativa): Nobre Seguradora do Brasil S/A
Advogados: Maria Emília Gonçalves de Rueda (OAB/PE 23.748),
Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda (OAB/PE 16.983), Lili de
Souza Suassuna (OAB/PE 29.966), Guilherme Marcel Jaquini
(OAB/RO 4.953), Juliana de Almeida e Silva (PE 21.098), Cláudia
Vigínia Carvalho Pereira de Melo (OAB/PE 20.670) e outros
Apelados/Recorrentes: Maria de Lourdes Coutinho Gaspar,
Jefferson Rosa Gaspar e J. V. G. representado por seu pai J. R. G.
Advogados: Ayrton Barbosa de Carvalho (OAB/RO 861), Eliane
de Fátima Alves Antunes (OAB/RO 3.151), Max Guedes Marques
(OAB/RO 3.209) e Manoel Rivaldo de Araújo (OAB/RO 315-B)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de indenização por danos materiais e morais. Vítima
de acidente de trânsito. Passageiro de ônibus.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: pugna pelo não provimento
da apelação e pelo provimento parcial do recurso adesivo.
Distribuído por sorteio em 23/6/2016
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31. Embargos de Declaração em Apelação n. 001061776.2013.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0010617-76.2013.8.22.0001 – Porto Velho/ 9ª Vara Cível
Embargante/Embargado: Banco Santander Brasil S/A
Advogados: Marco André Honda Flores (OAB/MT 9.708-A),
Celso Marcon (OAB/RO 3.700), Carla Passos Melhado (OAB/SP
187.329), Diogo Morais da Silva (OAB/RO 3.830), Thiago Noronha
Benito (OAB/MS 11.127), Gabriel da Costa Alexandre (OAB/RO
4.986) e outros
Embargada/Embargante: Érica Mendes de Oliveira
Advogado: Rodrigo Augusto Barboza Pinheiro (OAB/RO 5.706)
Apelado: Banco Cruzeiro do Sul S/A – em Liquidação Extrajudicial
Advogados: Carla da Prato Campos (OAB/SP 156.844), Carlos
Eduardo Pereira Teixeira (OAB/SP 327.026), Daniel Penha de
Oliveira (OAB/RO 3.434), Gabriela de Lima Torres (OAB/RO
5.714), Tamara Valadares Borges de Oliveira (OAB/RO 3.565) e
outros
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Omissão. Decisão colegiada não conheceu do Agravo
Retido e, no mérito, deu provimento a apelação. Ação revisional
de contrato. Empréstimo bancário consignado. Desconto em folha
de pagamento em percentual superior a 30% dos vencimentos.
Limitação. Honorários advocatícios.
Opostos em 30/4/2018 e 4/5/2018
32. Embargos de Declaração em Apelação n. 002234665.2014.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0022346-65.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 2ª Vara Cível
Embargante/Embargada: Vânia da Silva Teodoro
Advogados: José Carlos Lino Costa (OAB/RO 1.163) e Maria
Idalina Monteiro
Rezende Costa (OAB/RO 3.194)
Embargado/Embargante: Banco do Brasil S/A
Advogados: Sérvio Túlio de Barcelos (OAB/RO 6.673) e José
Arnaldo Janssen
Nogueira (OAB/RO 6.676)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Omissão. Prequestionamento. Decisão colegiada rejeitou
a preliminar suscitada e, no mérito, deu parcial provimento à
apelação. Ação ordinária. Contrato de empréstimo consignado.
Reserva de margem consignável.
Opostos em 4/5/2018 e 9/5/2018
33. Apelação n. 0000017-50.2014.8.22.0004 (SDSG)
Origem: 0000017-50.2014.8.22.0004 – Ouro Preto do Oeste/ 1ª
Vara Cível
Apelante: M. H. S. de S.
Advogados: Rosimeire de Oliveira Lima Daudt de Araújo (OAB/RO
1.390) e Francisco Antônio de Souza (OAB/RO 2.935)
Apelada: M. F. da R.
Defensores Públicos: Rafael de Castro Magalhães, Roberson
Bertone de Jesus e Silmara Borghelot
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de reconhecimento e dissolução de união estável
c/c com partilha de bens.
Distribuído por sorteio em 11/3/2015
34. Apelação n. 0001065-79.2012.8.22.0015 (SDSG)
Origem: 0001065-79.2012.8.22.0015 – Guajará-Mirim/ 1ª Vara
Cível
Apelante: Francisco Soares Ferreira
Advogados: Gilvane Veloso Marinho (OAB/RO 2.139) e José
Soares Ferreira (OAB/RO 745-E)
Apelado: Carlos Chaves Martins
Advogado: Samir Mussa Bouchabki (OAB/RO 2.570)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação ordinária de nulidade de ato jurídico. Imóvel urbano.
Alienação. Ausência de outorga uxória.
Distribuído por sorteio em 27/7/2015
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35. Apelação n. 0014150-25.2013.8.22.0007 (SDSG)
Origem: 0014150-25.2013.8.22.0007 – Cacoal/ 4ª Vara Cível
Apelante: Falcão Agência Prestadora de Serviços Ltda. – ME
Advogado: Evaldo Inácio Delgado (OAB/RO 3.742)
Apelado: Antônio Dorgival Moreira
Advogada: Juliana Carvalho da Silva (OAB/RO 5.511)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de imissão de posse.
Distribuído por sorteio em 24/3/2015
36. Apelação n. 0014382-60.2010.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0014382-60.2010.8.22.0001 – Porto Velho/ 8ª Vara Cível
Apelantes: Alberto Mendes Monteiro Rezende e Maria Izabel
Monteiro Rezende Alencar de Oliveira
Advogados: Josimar Oliveira Muniz (OAB/RO 912) e Welys Araújo
de Assis (OAB/RO 3.804)
Apelantes: Angélica Gomes Rezende e Daniel Mendes Monteiro
Rezende
Advogados: Marcelo Estebanez Martins (OAB/RO 3.208) e Ketllen
Keity Gois Pettenon (OAB/RO 6.028)
Apelado: Reinaldo de Tal
Curador (Defensor Público): Kelsen Henrique Rolim dos Santos
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de reintegração de posse. Imóvel rural. Esbulho.
Distribuído por sorteio em 4/12/2014
37. Apelação n. 0000823-73.2014.8.22.0008 (SDSG)
Origem: 0000823-73.2014.8.22.0008 – Espigão do Oeste/ 1ª Vara
Apelante: Paulo dos Santos
Advogado: Jucimaro Bispo Rodrigues (OAB/RO 4.959)
Apelado: Gercino Tomé de Souza
Advogada: Gilvani Vaz Raizer Bordinhão (OAB/RO 5.339)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de adjudicação compulsória. Imóvel urbano. Cessão
de direito. Extinto o feito sem resolução de mérito. Ilegitimidade do
autor.
Distribuído por sorteio em 23/9/2015
38. Apelação n. 0009163-78.2015.8.22.0005 (SDSG)
Origem: 0009163-78.2015.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 1ª Vara Cível,
Reg. Púb. e Correg. dos Cart. Extra
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369),
Claudete Solange Ferreira (OAB/RO 972), Florindo Silvestre
Poersch (OAB/AC 800) e Leonardo Costa (OAB/AC 3.584)
Apelada: Gilvane Jose de Freitas
Advogados: Abel Nunes Teixeira (OAB/RO 7.230) e Karine
Mezzaroba (OAB/RO 6.054)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Acidente
de trânsito. Pedido administrativo indeferido. Perícia não realizada.
Ausência de depósito do pagamento dos honorários do perito.
Distribuído por sorteio em 30/9/2016
39. Apelação n. 0008938-04.2014.8.22.0002 (SDSG)
Origem: 0008938-04.2014.8.22.0002 – Ariquemes/ 4ª Vara Cível
Apelante/Apelada: UNIMED de Ariquemes Cooperativa de Trabalho
Médico
Advogado: José Roberto Reguelin (OAB/RO 6.463)
Apelado/Apelante: Marco Túlio Couto Souza
Advogados: Fabiano Camilo Borges (OAB/MG 88.948), Ciro
Antônio do Couto Filho (OAB/MG 143.002), Bruno César de Melo
Couto (OAB/MG 97.522) e Fabiano Ferreira Silva (OAB/RO 388-B)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de indenização por danos materiais e morais.
Contrato de prestação de serviços de assistência médicohospitalar. Acidente. Transporte aeromédico para transferência
inter-hospitalar negado.
Distribuído por sorteio em 13/5/2015
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40. Apelação n. 0012483-19.2013.8.22.0002 (SDSG)
Origem: 0012483-19.2013.8.22.0002 – Ariquemes/ 2ª Vara Cível
Apelante: Claro S/A
Advogados: Felipe Gazola Vieira Marques (OAB/MG 76.696),
Israel Augusto Alves Freitas da Cunha (OAB/RO 2.913), Ana Paula
Arantes de Freitas Linhares (OAB/DF 13.166), Eliara Vieira Brant
(OAB/MG 125.391), Ana Flávia Pereira Guimarães (OAB/MG
105.287), Amauri Luiz de Souza (OAB/RO 1.301) e outros
Apelado: Boné Distribuidora de Ferramentas e Abrasivos Ltda.
Advogados: Débora Aparecida Marques (OAB/RO 4.988),
Francilene Araújo da Silva Ramos (OAB/RO 4.989) e Valdelice da
Silva Vilarino (OAB/RO 5.089)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de reparação por danos morais. Telefonia. Plano
empresarial. Cancelamento parcial do contrato. Solicitação não
atendida. Suspensão dos serviços. Cobranças indevidas.
Distribuído por sorteio em 6/3/2015
41. Apelação (Agravo Retido e Recurso Adesivo) n. 001117553.2010.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0011175-53.2010.8.22.0001 – Porto Velho/ 8ª Vara Cível
Apelante/Agravante/Recorrida: Claro S/A
Advogados: Rodrigo Badaró Almeida de Castro (OAB/DF 2.221-A),
Israel Augusto Alves Freitas da Cunha (OAB/RO 2.913), Tatiana Maria
Mello de Lima (OAB/DF 15.118), Flávia Pias de Oliveira Ramos (OAB/
DF 31.673), Ana Paula Arantes de Freitas Linhares (OAB/DF 13.166),
Jonathas Coelho Baptista de Mello (OAB/RO 3.011) e outros
Apelados/Agravados/Recorrente: M. de M. Vieira – ME, Marthos de
Melo Vieira e Adriano de Melo Vieira
Advogados: Roberto Jarbas Moura de Souza (OAB/RO 1.246),
Manuela Gsellmann da Costa (OAB/RO 3.511), Meire Andréa Gomes
Lima (OAB/RO 1.857), Valkiria Maia Alves Almeida (OAB/RO 3.178)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de indenização por danos materiais e morais c/c
perdas e danos. Lucros cessantes. Contrato de distribuição de
cartões pré-pagos e de créditos virtuais. Rescisão contratual
unilateral.
Distribuído por prevenção em 15/4/2015
42. Apelação n. 0006416-07.2014.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0006416-07.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 2ª Vara Cível
Apelante: Jarmuth Vieira Pereira
Advogadas: Neidy Jane dos Reis (OAB/RO 1.268) e Valeska Bader
de Souza (OAB/RO 2.905)
Apelada: Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A
Advogados: Rafael Micheletti de Souza (OAB/SP 186.496),
Maria Heloísa Bisca Bernardi (OAB/RO 5.758), Marcos Ricardo
Dallaneze e Silva (OAB/SP 85.824), André Nassif Gimenez (OAB/
SP 142.106), Luiz Frederico Penachioni (OAB/SP 217.347) e outros
Apelado: Enesa Engenharia Ltda.
Advogados: Ricardo de Carvalho Aprigliano (OAB/SP 142.260),
Christiane Meneghini Silva de Siqueira (OAB/SP 183.651), Camila
Chaul Aidar Pereira (OAB/RO 5.777), Ricardo Oliveira Godoi (OAB/
SP 143.250), Maria Aparecida Gonçalves Rodrigues (OAB/SP
210.087) e outros
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de indenização por danos morais e materiais. Falsa
acusação. Ofensa à integridade física e moral. Demissão.
Distribuído por sorteio em 4/5/2015
43. Apelação (Recurso Adesivo) n. 0015101-34.2013.8.22.0002
(SDSG)
Origem: 0015101-34.2013.8.22.0002 – Ariquemes/ 1ª Vara Cível
Apelante/Recorrido: Banco Bradesco S/A
Advogados: Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4.937), Anne
Botelho Cordeiro (OAB/RO 4.370), Ildo de Assis Macedo (OAB/MT
3.541), Saionara Mari (OAB/MT 5.225), Eulinda Quintino Fernanda
Ferreira (OAB/RO 5.569) E David Alexander Carvalho Gomes
(OAB/RO 6.011)
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Apelado/Recorrente: João Antônio de Oliveira
Advogada: Dorihana Borges Borille (OAB/RO 6.597)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de indenização por danos materiais e morais.
Serviços bancários. Transferência de valores a terceiros não
autorizada pelo titular.
Distribuído por prevenção em 31/7/2015
44. Apelação n. 0006103-28.2014.8.22.0007 (SDSG)
Origem: 0006103-28.2014.8.22.0007 – Cacoal/ 4ª Vara Cível
Apelante: Luiz Santos da Silva
Advogado: Luís Ferreira Cavalcante (OAB/RO 2.790)
Apelado: Comprev – União Previdenciária Cometa do Brasil
Advogados: Iracema Souza de Góis (OAB/RO 662-A), Carlos
Alexandre Chaves da Silva (OAB/RJ 173.517) e Jobetiane Ribeiro
Gomes (OAB/RJ 148.105)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização
por danos morais. Contrato de empréstimo consignado. Cobranças
indevidas.
Distribuído por sorteio em 24/3/2015
45. Apelação (Recurso Adesivo) n. 0005496-30.2014.8.22.0002 (SDSG)
Origem: 0005496-30.2014.8.22.0002 – Ariquemes/ 3ª Vara Cível
Apelante/Recorrido: Banco BMG S/A
Advogados: Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/MG 63.440), Flávia
Almeida Moura Di Latella (OAB/MG 109.730), Paulo Roberto Vigna
(OAB/SP 173.477), Jaime Pedrosa dos Santos Neto (OAB/RO 4.315),
Aldo Guilherme Souza (OAB/RO 6.848) e outros
Apelado/Recorrente: Almir Rodrigues da Silva
Advogados: Thiago Gonçalves dos Santos (OAB/RO 5.471) e Corina
Fernandes Pereira (OAB/RO 2.074)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização
por danos morais e materiais c/c repetição de indébito. Contrato de
empréstimo. Desconto em contracheque. Ausência de relação jurídica.
Distribuído por sorteio em 8/10/2015
46. Apelação n. 0001075-88.2014.8.22.0004 (SDSG)
Origem: 0001075-88.2014.8.22.0004 – Ouro Preto do Oeste / 2ª
Vara Cível
Apelante: Banco do Brasil S/A
Advogados: José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB/RO 6.676) e
Sérvio Túlio de Barcelos (OAB/RO 6.673)
Apelada: Joana Mateus Vicente
Advogados: Éder Miguel Caram (OAB/RO 5.368) e Karima Faccioli
Caram (OAB/RO 3.460)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização
por danos morais. Ausência de relação jurídica. Inscrição do nome
no cadastro restritivo de crédito.
Distribuído por sorteio em 28/1/2016
47. Apelação n. 0003497-84.2015.8.22.0009 (SDSG)
Origem: 0003497-84.2015.8.22.0009 – Pimenta Bueno/ 2ª Vara Cível
Apelante: Ribeiro & Moura Indústria e Comércio de Confecções
Ltda. – ME
Advogados: José Ângelo de Almeida (OAB/RO 309) e Daniele
Pontes Almeida (OAB/RO 2.567)
Apelada: Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD
Advogados: Ana Paula de Carvalho Vedana (OAB/RO 6.926), Ingrid
Rodrigues de Menezes Dorner (OAB/RO 1.460), Maricélia Santos
Ferreira de Araújo (OAB/RO 324-B), Márcio Nobre do Nascimento
(OAB/RO 2.852), Patrícia Ferreira Rolim (OAB/RO 783) e outros
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação
de danos morais. Manutenção do nome no cadastro restritivo de
crédito. Dívida paga.
Distribuído por sorteio em 7/6/2016
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48. Apelação n. 0023172-91.2014.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0023172-91.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 5ª Vara Cível
Apelante: Ronieli Leite Santos
Defensores Públicos: Sergio Muniz Neves, André Vilas Boas
Gonçalves, Rafael de Castro Magalhães e Constantino Garayeb Neto
Apelada: Centrais Elétricas de Rondônia S/A – CERON
Advogados: Uérlei Magalhães de Morais (OAB/RO 3.822), Alex
Cavalcante de Souza (OAB/RO 1.818), Silvia de Oliveira (OAB/RO
1.285), Francianny Aires da Silva Ozias (OAB/RO 1.190), Daniel
Penha de Oliveira (OAB/RO 3.434) e outros
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação declaratória de inexistência de dívida c/c reparação
de danos morais. Suspensão no fornecimento de energia elétrica.
Recuperação de faturamento. Extinto o feito sem resolução de
mérito. Inépcia da inicial.
Distribuído por sorteio em 18/11/2015
49. Apelação n. 0015993-77.2012.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0015993-77.2012.8.22.0001 – Porto Velho/ 4ª Vara Cível
Apelante: Raquel Plácido dos Santos
Advogado: Fausto Schumaher Ale (OAB/RO 4.165)
Apelada: Centrais Elétricas de Rondônia S/A – CERON
Advogados: Fábio Antônio Moreira (OAB/RO 1.553), Ubirajara
Rodrigues Nogueira de Rezende (OAB/RO 1.571), César Henrique
Longuini (OAB/RO 5.217), Silvia de Oliveira (OAB/RO 1.285), Alex
Cavalcante de Souza (OAB/RO 1.818) e outros
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação revisional de débito c/c obrigação de não fazer e
indenização por danos morais. Energia elétrica. Faturas com
valores exorbitantes.
Distribuído por sorteio em 2/9/2014
50. Apelação n. 0007309-83.2014.8.22.0005 (SDSG)
Origem: 0007309-83.2014.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 5ª Vara Cível
Apelante: Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A
Advogados: Manoel Archanjo Dama Filho (OAB/RO 4.658),
Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5.714), Daniel Penha de Oliveira
(OAB/RO 3.434), Alex Fabiano Giovanelli (OAB/SP 287.303),
Marcelo Brasil Saliba (OAB/RO 5.258) e outros
Apelada: Soja Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
Advogados: Eronaldo Fernandes Nobre (OAB/RO 1.041) e José
Roberto Pereira (OAB/RO 2.123)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de revisão de financiamento c/c repetição de
indébito. Contrato de arrendamento mercantil. Capitalização de
juros. Cobrança de taxas.
Distribuído por sorteio em 15/9/2015
51. Apelação n. 0013459-92.2014.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0013459-92.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 6ª Vara Cível,
Falências e Recuperações Judiciais
Apelante: Edith Schultz Batista
Advogados: Osmidio Brigido (OAB/CE 5.091), Davi Everton Vieira
de Almeida (OAB/CE 26.150) e Francisco Osmidio Brigido Bezerra
Lima (OAB/CE 5.091)
Apelado: Banco Volkswagen S/A
Advogados: Manoel Archanjo Dama Filho (OAB/RO 5.658), Marcelo
Brasil Saliba (OAB/RO 5.258), Gabriela de Lima Torres (OAB/RO
5.714), Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3.434), Eduardo de
Azevedo Barros (OAB/SP 32.731) e outros
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de nulidade de cláusulas contratuais abusivas.
Comissão permanente. Juros remuneratórios.
Distribuído por sorteio em 30/9/2015
52. Apelação n. 0017569-34.2014.8.22.0002 (SDSG)
Origem: 0017569-34.2014.8.22.0002 – Ariquemes/ 4ª Vara Cível
Apelante: Banco Bradesco S/A
Advogados: Wilson Sales Belchior (OAB/CE 17.314), Gabriela de
Lima Torres (OAB/RO 5.714), Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO
3.434), Anastácio Jorge Matos de Sousa (OAB/CE 8.502), Deborah
Sales Belchior (OAB/CE 9.687) e outros
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Apelante: Universo Online S/A – UOL
Advogados: Lídia Francisca Paula Padilha Rossendy (OAB/RO
6.139), Richard Leignel Carneiro (OAB/RN 9.555), Humberto Chiesi
Filho (OAB/SP 173.160), Juliana Sanchez (OAB/SP 185.274),
Silvana Ferreira (OAB/RO 6.695) e outros
Apelado: Jorciléia Martins da Silva
Advogadas: Dorihana Borges Borille (RO 6.597) e Larissa Aléssio
Carati (OAB/RO 6.613)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos
morais. Ausência de relação jurídica. Desconto de valores em
conta-corrente.
Distribuído por sorteio em 6/7/2015
53. Apelação n. 0021772-76.2013.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0021772-76.2013.8.22.0001 – Porto Velho/ 2ª Vara Cível
Apelante: Juliana Bisconsin
Advogados: José Carlos Lino Costa (OAB/RO 1.163) e Maria
Idalina Monteiro Rezende (OAB/RO 3.194)
Apelada: Seabra Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Advogados: Manuela Gsellamnn da Costa (OAB/RO 3.511),
Roberto Jarbas Moura de Souza (OAB/RO 1.246), José Arthur de
Carvalho Pereira Filho (OAB/MG 42.785), Robledo Oliveira Castro
(OAB/MG 53.795), Marcelo Arantes Komel (OAB/MG 45.366-B) e
outros
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação ordinária de rescisão contratual c/c perdas e danos.
Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na
obra. Comissão de corretagem.
Distribuído por sorteio em 8/4/2015
54. Apelação (Recurso Adesivo) n. 0025197-48.2012.8.22.0001
(SDSD)
Origem: 0025197-48.2012.8.22.0001 – Porto Velho/ 7ª Vara Cível
Apelante/Recorrida: Saga Amazônia Comércio de Veículos Ltda.
Advogados: Magda Zacarias Matos de Marque (OAB/RO 8.004),
José Alexandre Casagrande (OAB/RO 379-B), Ruy Augustus
Rocha (OAB/GO 21.476), Rutiane Lemos de Oliveira (OAB/GO
36.080), André Luiz da Silva Pereira (OAB/GO 36.921)
Apelante/Recorrida: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos
Automotores Ltda.
Advogados: Ana Carolina Remígio de Oliveira (OAB/MG 86.844),
Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/MG 63.440), José Girão
Machado Neto (OAB/RO 2.664), Rafael Maia Correa (OAB/RO
4.721), Dayanne dos Santos Cavalcante Frigo (OAB/RO 1.410) e
outros
Apelado/Recorrente: Jecione Silva Alves
Advogados: Marcelo Estebanez Martins (OAB/RO 3.208), Daniele
Meira Couto (OAB/RO 2.400), Albino Melo Souza Júnior (OAB/RO
4.464) e Beatriz Veiga Cidin (OAB/RO 2.674)
Apelada/Recorrida: BV Financeira S/A
Advogados: Celso Marcon (OAB/RO 3.700), Gabriel da Costa
Alexandre (OAB/RO 4.986), Daguimar Lustosa Nogueira
Cavalcante (OAB/RO 4.120), Patrícia Pazos Vilas Boas da Silva
(OAB/SP 124.899), Carlos Pelyppe Tavres Pereira (OAB/ES 9.512)
e outros
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores c/c
indenização por danos morais. Contrato de compra e venda de
veículo seminovo. Defeito.
Distribuído por sorteio em 22/1/2015
55. Apelação n. 0005001-86.2014.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0005001-86.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 7ª Vara Cível
Apelante: Pilar Engenharia Ltda. – ME
Advogada: Carolina Gioscia Leal de Melo (OAB/RO 2.592)
Apelado: Paulo Laerton Vidal Ferreira
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Advogados: Marcelo Estebanez Martins (OAB/RO 3.208), Albino
Melo Souza Júnior (OAB/RO 4.464), Vanessa de Souza Camargo
Fernandes (OAB/RO 5.651), Daniele Meira Couto (OAB/RO 2.400),
Beatriz Veiga Cidin (OAB/RO 2.674) e outros
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de cobrança de lucros cessantes c/c indenização
por danos morais. Contrato particular de promessa de compra e
venda de imóvel. Atraso na obra. Descumprimento contratual.
Distribuído por sorteio em 14/8/2015
56. Apelação n. 0086681-57.2009.8.22.0005 (SDSG)
Origem: 0086681-57.2009.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 1ª Vara Cível,
Reg. Púb. e
Correg. dos Cart. Extra
Apelante: Leia Pinheiro da Silva Heesch
Advogados: Ananias Pinheiro da Silva (OAB/RO 1.382), Valdemir
Rodrigues Martins (OAB/RO 1.651) e Maria Marlene de Almeida
Silva (OAB/RO 4.142)
Apelado: Banco Bradesco S/A
Advogados: Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4.937), Anne
Botelho Cordeiro (OAB/RO 4.370), Elias Malek Hanna (OAB/RO
356.B), Ildo de Assis Macedo (OAB/MT 3.541), Saionara Mari
(OAB/MT 5.225) e outros
Apelado: Mais Frio Comércio de Ar Condicionado Ltda.
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação monitória. Avalista. Inadimplemento.
Distribuído por sorteio em 5/10/2015
57. Embargos de Declaração em Apelação n. 001378756.2013.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0013787-56.2013.8.22.0001 – Porto Velho/ 5ª Vara Cível
Embargante: Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da
Fundação Nacional de Saúde – CAPESESP
Advogados: Rafael Salek Ruiz (OAB/RJ 94.228), Francisco de
Assis Forte de Oliveira (OAB/RO 3.661), Leila Lahr Moura Gomes
(OAB/RJ 98.888), Daniela Ribeiro Lambertini (OAB/RJ 1.751),
Mariana Reis Gulla Mercadante (OAB/RJ 152.693) e outros
Embargado: Raimundo Nonato Barros
Advogados: Francisco Ricardo Vieira Oliveira (OAB/RO 1.959), João
Bosco Vieira de Oliveira (OAB/RO 2.213), Risolene Eliane Gomes
da Silva Pereira (OAB/RO 3.963), Cornélio Luiz Recktenvald (OAB/
RO 2.497), Hosanilson Brito da Silva (OAB/RO 1.665) e outros
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Obscuridade. Omissão. Decisão colegiada deu
provimento a apelação. Ação de obrigação de fazer. Manutenção
de plano de saúde. Rescisão contratual unilateral. Desconto em
folha de pagamento.
Opostos em 4/4/2018
58. Embargos de Declaração em Apelação n. 000018973.2011.8.22.0011 (SDSG)
Origem: 0000189-73.2011.8.22.0011 – Alvorada do Oeste/ 1ª Vara Cível
Embargante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogados: Lucimar Cristina Gimenez Cano (OAB/RO 5.017),
Paulo Vinícius Porto de Aquino (OAB/RO 2.723), Rodrigo Mari
Salvi (OAB/RO 4.428), Luciana Veríssimo Gonçalves (OAB/MS
8.270), Matheus Evaristo Sant’Ana (OAB/RO 3.230) e outros
Embargada: Elza Fracalossi Scalzer
Advogados: Márcia Regina Barbisan de Souza (OAB/RO 2.031),
Eric George Tomaz Sidrim (OAB/RO 2.968), Nadylson Marcelino
Brandão Rodrigues Filho (OAB/RO 4.435), Ana Lídia da Silva
(OAB/RO 4.153), Pompílio Mendonça (OAB/RO 769) e outros
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Omissão. Prequestionamento. Decisão colegiada rejeitou
as preliminares suscitadas e, no mérito, deu parcial provimento à
apelação. Ação de cobrança. Seguro Obrigatório. DPVAT. Acidente
de trânsito. Pedido administrativo indeferido.
Opostos em 11/4/2018
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59. Embargos de Declaração em Apelação n. 017340751.2006.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0173407-51.2006.8.22.0001 – Porto Velho/ 4ª Vara Cível
Embargantes: Paulo Perez Moreno, Elias Perez, Eliseu Perez e
outros
Advogados: Erivaldo Monte da Silva (SSP/RO 1.247) e Carlene
Teodoro da Rocha Oliveira (OAB/RO 6.922)
Embargado: Banco do Brasil S/A
Advogados: Rafael Sganzerla Durand (OAB/RO 4.872-A), Gustavo
Amato Pissini (OAB/RO 4.567), Carolina Gioscia Leal de Melo
(OAB/RO 2.592), Sandro Pissini Espíndola (OAB/SP 198.040),
Jacimar Pereira Rigolon (OAB/RO 1.740) e outros
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Contradição. Omissão. Erro material. Decisão colegiada
rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, negou provimento aos
recursos. Ação declaratória c/c indenização por danos materiais e
morais c/c restituição de depósito judicial. Cadernetas remuneradas.
Prescrição.
Opostos em 17/4/2018
60. Embargos de Declaração em Apelação n. 000169915.2015.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0001699-15.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 1ª Vara Cível
Embargante: Miguel dos Santos Moraes
Advogados: Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1.073) e
Carlos Alberto
Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Embargada: Centrais Elétricas de Rondônia S/A – CERON
Advogados: Érica Cristina Claudino de Assunção (OAB/RO 6.207),
Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1.818), Jonathas Coelho
Baptista de Mello (OAB/RO 3.011), Marcelo Rodrigues Xavier
(OAB/RO 2.391), Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3.434) e
outros
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Contradição. Prequestionamento. Decisão colegiada
negou provimento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c reparação por danos morais. Inscrição do nome no cadastro
restritivo de crédito. Faturas de energias elétricas. Inadimplência.
Cancelamento do serviço.
Opostos em 27/4/2018
61. Apelação n. 0003399-60.2010.8.22.0014 (SDSG)
Origem: 0003399-60.2010.8.22.0014 – Vilhena/ 3ª Vara Cível
Apelante: Banco do Brasil S/A
Advogados: Antônio Manoel Araújo de Souza (OAB/RO 1.375),
Donizeti Elias de Souza (OAB/RO 266-B), Vera Mônica Queiroz
Fernandes Aguiar (OAB/RO 2.358), João Otávio de Noronha (OAB/
MG 35.179), Paola Ferreira da Silva Longhi (OAB/RO 605-E) e
outros
Apelados: Madeireira Florença Ltda., Vilson dos Santos e Maristela
dos Santos
Advogados: Estevan Soletti (OAB/RO 3.702) e Gilson Ely Chaves
de Matos (OAB/RO 1.733)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Assunto: Ação revisional c/c declaratória de nulidade de cláusulas
contratuais. Cédula de crédito industrial. Cláusulas abusivas.
Distribuído por prevenção em 17/4/2012
62. Embargos de Declaração em Apelação n. 000177280.2012.8.22.0004 (SDSG)
Origem: 0001772-80.2012.8.22.0004 – Ouro Preto do Oeste/ 1ª
Vara Cível
Embargante/Embargada: Norte Brasil Transmissora de Energia
S/A
Advogados: Paulo Vinícius Silva Goraib (OAB/SP 158.029), Paula
Haubert Manteli (OAB/RO 5.276), Murilo de Oliveira Filho (OAB/
SP 284.261 e OAB/RO 6.668), Sylvio Clemente Carloni (OAB/SP
228.252), Sérgio Abrahão Elias (OAB/RO 1.223) e outros
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Embargados/Embargantes: João Nunes de Queiroz, Ruth Luiza da
Conceição, Genaldo de Souza Nunes e outros
Advogado: Gilson Sydnei Daniel (OAB/RO 2.903)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Contradição. Omissão. Erro material. Prequestionamento.
Decisão colegiada deu parcial provimento ao recurso. Ação de
constituição de servidão administrativa. Linha de transmissão de
energia elétrica.
Opostos em 26/3/2018 e 27/3/2018
63. Embargos de Declaração em Apelação n. 000247341.2012.8.22.0004 (SDSG)
Origem: 0002473-41.2012.8.22.0004 – Ouro Preto do Oeste / 1ª
Vara Cível
Embargantes: Paladino Caetano de Souza e Maria José de Souza Cabral
Advogadas: Veralice Gonçalves de Souza Veris (OAB/RO 170-B) e
Naira da Rocha Freitas (OAB/RO 5.202)
Embargados: Jacqueline Caetano dos Reis Andrade e Elizangela
Caetano dos Reis Fernandes
Advogados: Cheila Simplício Bastos (OAB/MG 112.569) e Mariana
Xavier de Almeida (OAB/MG 108.047)
Embargado: Jonathan Caetando dos Reis (Espólio de Sebastião
Caetano dos Reis)
Advogados: Robson Amaral Jacob (OAB/RO 3.815) e Marcos
Donizetti Zani (OAB/RO 613)
Embargado: Luiz Carlos Sorroche
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Contradição. Omissão. Obscuridade. Prequestionamento.
Decisão colegiada rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito,
negou provimento ao recurso. Ação declaratória de nulidade de
negócio jurídico c/c reintegração de posse.
Opostos em 22/1/2018
64. Embargos de Declaração em Apelação n. 002254842.2014.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0022548-42.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 1ª Vara Cível
Embargante: Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
Advogados: Alcides Ney José Gomes (OAB/MS 8.659), Renan
Thiago Pasqualotto Silva (OAB/RO 6.017), Leila Mejdalani Pereira
(OAB/SP 128.457), Celita Rosenthal Boraks (OAB/SP 201.351),
Marcus Vinicius Hitoshi Koyama (OAB/SP 239.456) e Mateus
Figueira Lopes (OAB/RO 6.852)
Embargado: Francisco Clidomar Barbosa Pereira
Advogado: Rozinei Teixeira Lopes (OAB/RO 5.195)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Contradição. Decisão colegiada negou provimento ao
recurso. Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos
morais. Empréstimo bancário. Contrato quitado. Repetição simples
do indébito. Honorários de advogados.
Opostos em 27/2/2018
65. Embargos de Declaração em Apelação n. 001720480.2014.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0017204-80.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 8ª Vara Cível
Embargantes/Embargados: Deusdedite Reis Duarte e Raimundo
Luiz Pereira
Advogados: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3.471) e Antônio
Camargo Júnior (OAB/PR 15.066)
Embargado/Embargante: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo
Advogados: Luiz Rodrigues Wambier (OAB/PR 7.295), Evaristo
Aragão Ferreira dos Santos (OAB/PR 24.498), Matheus Evaristo
Santana (OAB/RO 3.230), Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli
(OAB/RO 5.546) e Diego Vinícius Sant Ana (OAB/RO 6.880)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Omissão. Prequestionamento. Contradição. Decisão
colegiada deu parcial provimento ao recurso. Cumprimento de
sentença. Ação coletiva. Expurgos inflacionários. Liquidação de
sentença. Juros de mora. Juros remuneratórios.
Opostos em 22/1/2018 e 29/1/2018
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66. Embargos de Declaração em Apelação n. 000661035.2013.8.22.0003 (SDSG)
Origem: 0006610-35.2013.8.22.0003 – Jaru/ 2ª Vara Cível
Embargante: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo
Advogados: Teresa Celina Arruda de Alvim (OAB/PR 22.129),
Evaristo Aragão Ferreira dos Santos (OAB/PR 24.498), Maria
Lúcia Lins Conceição (OAB/PR 15.348), Priscila Kei Sato (OAB/
PR 42.074) e outros
Embargado: Reginaldo José Colombo
Advogados: Monaliza Luciana Prado Vaz de Oliveira (OAB/SP
230.906) e Alexandre Catarin de Almeida (OAB/SP 145.999)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Erro material. Decisão colegiada negou provimento ao
recurso. Cumprimento de sentença. Expurgos inflacionários. Caderneta
de poupança. Ação coletiva. Execução individual. Competência.
Opostos em 18/1/2018
67. Embargos de Declaração em Apelação n. 000489243.2012.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0004892-43.2012.8.22.0001 – Porto Velho/ 10ª Vara Cível
Embargante: Inboplasa Indústria de Borracha e Plásticos S/A
Advogados: Caroline Coelho de Castro Coutinho (OAB/CE 17.924),
Cícero Thiago Coelho de Araújo (OAB/CE 27.659) e Fabrício
Francis da Silva Figueiredo (OAB/RO 4.829)
Embargados: Vera Lúcia Germano do Nascimento e Raimundo
Nonato de Oliveira
Defensores Públicos: Marcus Edson de Lima, Morgana Lígia Batista
Carvalho, Guilherme Luís de Ornelas Silva e Hélio Vicente de Matos
Apelada: Novacap Imóveis Ltda.
Advogados: Marcello Henrique de Menezes Pinheiro (OAB/RO
265-B) e Franco Omar Herrera Alviz (OAB/RO 1.228)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Omissão. Prequestionamento. Decisão colegiada deu
provimento ao recurso. Ação de usucapião extraordinário. Imóvel
urbano.
Opostos em 22/1/2018
68. Embargos de Declaração em Apelação n. 001048280.2012.8.22.0007 (SDSG)
Origem: 0010482-80.2012.8.22.0007 – Cacoal / 4ª Vara Cível
Embargante: Valmir da Mota Santos
Advogado: Herisson Moreschi Richter (OAB/RO 3.045)
Embargado: Werlen Silva Moraes
Advogados: Aidevaldo Marques da Silva (OAB/RO 1.467) e Josimar
Oliveira Muniz (OAB/RO 912)
Embargado: Ivantil Correia de Araújo
Advogado: Jefferson Magno dos Santos (OAB/RO 2.736)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Decisão do Superior Tribunal de Justiça deu provimento
ao Recurso Especial para pronunciamento com relação à existência
ou não da preclusão para análise da inversão do ônus da prova.
Contradição e omissão. Decisão colegiada afastou a preliminar
e deu provimento à apelação. Ação anulatória. Imóvel dado em
garantia de empréstimo. Pacto comissório. Transferência de
escritura pública. Negócio jurídico simulado. Agiotagem.
Opostos em 9/11/2016
69. Embargos de Declaração em Apelação n. 000706307.2011.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0007063-07.2011.8.22.0001 – Porto Velho/ 7ª Vara Cível
Embargante Sul América Companhia Nacional de Seguros
Advogados: Eduardo José de Souza Lima Fornellos (OAB/PE
28.240), Nelson Luiz Nouvel Alessio (OAB/SP 61.713), Ilza Regina
Defilippi Dias (OAB/SP 27.215), Francisca Leoneide Lima Souza
(OAB/CE 23.875), Carolina Gioscia Leal de Melo (OAB/RO 2.592)
e outros
Embargados: Alessandro de Souza Chacão, Darli de França e
Silva, Luci Aparecida Biaco e outros
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Advogados: Kharin de Camargo (OAB/RO 2.150), Luiz Carlos Silva
(SSP/SP 168.472), Mário Marcondes Nascimento (OAB/SC 7.701),
Luiz Valdemiro Soares Costa (OAB/PI 4.027-A) e Reginaldo
Ferreira Lima (OAB/RO 2.118)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Omissão. Contradição. Prequestionamento. Decisão
colegiada deu provimento ao recurso. Ação ordinária de
responsabilidade obrigacional securitária. Cobrança de seguro
habitacional. Aquisição de imóvel residencial. Danos estruturais.
Opostos em 11/4/2018
70. Embargos de Declaração em Apelação n. 002213614.2014.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0022136-14.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 4ª Vara Cível
Embargante: Bosques do Madeira Empreendimento Imobiliário
SPE Ltda.
Advogados: Edson Antônio Sousa Pinto (OAB/RO 4.643),
Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO 5.546), Eduardo
Abílio Kerber Diniz (OAB/RO 4.389), Daniela Lopes de Faria (OAB/
RO 4.612), Amanda Géssica de Araújo Farias (OAB/RO 5.757) e
outros
Apelante: Lexus Consultoria Imobiliária Ltda.
Advogados: Albino Melo Souza Júnior (OAB/RO 4.464), Marcelo
Estebanez Martins (OAB/RO 3.208), Daniele Meira Couto (OAB/
RO 2.400), Vanessa de Souza Camargo Fernandes (OAB/RO
5.651), Manuelle Freitas de Almeida (OAB/RO 5.987) e outros
Embargada: Margareth Cristina Gonçalves Kimura
Advogados: Carolina Gioscia Leal de Melo (OAB/RO 2.592), Maria
Cristina Rodrigues Gonçalves (OAB/MG 101.103), Felipe Augusto
Ribeiro Mateus (OAB/RO 1.641), Andrey Cavalcante (OAB/RO
303-B), Mirele Rebouças de Queiroz Jucá (OAB/RO 3.193) e outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Omissão. Contradição. Prequestionamento. Decisão
colegiada rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, negou
provimento aos recursos. Ação de rescisão contratual e devolução
integral de valores pagos c/c indenização por danos morais.
Compra e venda. Atraso na entrega da obra. Caso fortuito.
Rescisão contratual.
Opostos em 3/4/2018
71. Embargos de Declaração em Apelação n. 002119479.2014.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0021194-79.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 9ª Vara Cível
Embargante: César Teixeira Barreto
Advogados: Israel Augusto Alves Freitas da Cunha (OAB/RO
2.913), Laura Maria Braga Araruna (OAB/RO 3.730), Marco Antônio
Ribeiro de Menezes Lagos (OAB/RO 6.140), José Ademir Alves
(OAB/RO 618) e Ana Gabriela Rover (OAB/RO 5.210)
Embargada: Direcional Âmbar Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Advogados: Roberto Jarbas Moura de Souza (OAB/RO 1.246),
Manuela Gsellmann da Costa (OAB/RO 3.511), Francimeyre Rúbio
Passos (OAB/RO 6.507), Lívia Maria do Amaral Teles (OAB/RO
6.924), Kenucy Neves de Lima (OAB/RO 2.475) e outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Contradição. Decisão monocrática determinou o
recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Ação
ordinária c/c rescisão de contrato. Compra e venda de imóvel.
Atraso na entrega da obra.
Opostos em 23/1/2018
72. Embargos de Declaração em Apelação n. 000176966.2014.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0001769-66.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 7ª Vara Cível
Embargante: Gafisa SPE 85 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Advogados: Rodrigo Borges Soares (OAB/RO 4.712), Fernanda
Maia Marques (OAB/RO 3.034), Rosilene de Oliveira Zanini (OAB/
RO 4.542), Carl Teske Júnior (OAB/RO 3.297) e Lanessa Back
Thomé (OAB/RO 6.360)
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Embargada: Reserva do Bosque Condomínio Resort
Advogado: Roberval da Silva Pereira (OAB/RO 2.677)
Interessado (Parte Ativa): Elcias de Freitas Cabral
Advogado: Pedro Alexandre Assis Moreira (OAB/RO 3.675)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Obscuridade. Omissão. Contradição. Prequestionamento.
Decisão colegiada negou provimento ao recurso. Ação de
cobrança. Taxa de condomínio. Unidade vendida e não entregue
ao comprador.
Opostos em 22/1/2018
73. Embargos de Declaração em Apelação n. 001718137.2014.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0017181-37.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 8ª Vara Cível
Embargante: Bairro Novo Porto Velho Empreendimento Imobiliário S/A
Advogados: Andrey Cavalcante de Carvalho (OAB/RO 303-B),
Paulo Barroso Serpa (OAB/RO 4.923), Gustavo Clemente Vilela
(OAB/SP 220.907), Alexandre Batista Fregonesi (OAB/SP 172.276)
e Felipe Augusto Ribeiro Mateus (OAB/RO 1.641)
Embargada: Mariana Aparecida Silveira do Nascimento
Advogado: Francisco das Neves Ximenes (OAB/RO 3.682)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Omissão. Contradição. Prequestionamento. Decisão
colegiada negou provimento ao recurso. Ação de indenização por
danos materiais e morais. Contrato particular de compra e venda
de imóvel. Atraso na entrega da obra.
Opostos em 23/2/2018
74. Embargos de Declaração em Apelação n. 001937896.2013.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0019378-96.2013.8.22.0001 – Porto Velho/ 5ª Vara Cível
Embargante: Bairro Novo Porto Velho Empreendimento Imobiliário
S/A
Advogados: Andrey Cavalcante de Carvalho (OAB/RO 303-B),
Paulo Barroso Serpa (OAB/RO 4.923), Gustavo Clemente Vilela
(OAB/SP 220.907), Felipe Augusto Ribeiro Mateus (OAB/RO
1.641) e Alexandre Fregonesi (OAB/SP 172.276)
Embargada Cleidineia Assis de Oliveira
Advogados: Francisco de Freitas Nunes Oliveira (OAB/RO 3.913) e
José Ney Martins Júnior (OAB/RO 2.280)
Interessado (Parte Ativa): Zoghbi Administração de Condomínios e
Locação de Imóveis Ltda.
Advogados: Marcelo Estebanez Martins (OAB/RO 3.208), Daniele
Meira Couto (OAB/RO 2.400), Albino Melo Souza Júnior (OAB/RO
4.4464), Vanessa de Souza Camargo Fernandes (OAB/RO 5.651)
e Beatriz Veiga Cidin (OAB/RO 2.674)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Contradição. Prequestionamento. Decisão colegiada
negou provimento ao recurso. Ação de resolução de contrato c/c
cobrança, devolução de valores pagos e indenização por danos
morais. Imóvel. Compra e venda. Atraso na entrega.
Opostos em 27/3/2018
75. Embargos de Declaração em Apelação n. 000202803.2015.8.22.0009 (SDSG)
Origem: 0002028-03.2015.8.22.0009 – Pimenta Bueno/ 1ª Vara Cível
Embargante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369) e
Lucas Vendrusculo (OAB/RO 2.666)
Embargado: B. N. F. representado por sua genitora M. C. do N.
Advogadas: Marlise Kemper (OAB/RO 6.865) e Lorena Kemper
Carneiro (OAB/RO 6.497)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Omissão. Decisão colegiada deu parcial provimento ao
recurso da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
S/A e deu provimento ao recurso de B. N. F. Representado por
sua genitora M. C. do N.. Ação de cobrança. Acidente de trânsito.
Seguro obrigatório. DPVAT. Saldo remanescente.
Opostos em 28/3/2018
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76. Embargos de Declaração em Apelação n. 000744432.2013.8.22.0005 (SDSG)
Origem: 0007444-32.2013.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 1ª Vara Cível,
Reg. Púb. e Correg. dos Cart. Extra
Embargante: Luzia da Costa Rocha Rossi
Advogado: Miguel Ângelo Folador (OAB/RO 4.820)
Embargado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Advogados: Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4.937), Carmen
Eneida da Silva Rocha (OAB/RO 3.846), Anne Botelho Cordeiro
(OAB/RO 4.370), Gerson da Silva Oliveira (OAB/MT 8.350),
Saionara Mari (OAB/MT 5.225) e outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Obscuridade. Omissão. Prequestionamento. Decisão
colegiada negou provimento ao recurso. Cumprimento de sentença.
Ação declaratória de inexistência de débito c/c perdas e danos.
Inscrição do nome no cadastro restritivo de crédito. Termo inicial da
contagem do prazo. Astreintes.
Opostos em 5/4/2018
77. Embargos de Declaração em Apelação n. 001108778.2011.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0011087-78.2011.8.22.0001 – Porto Velho/ 3ª Vara Cível
Embargante: Jadson Jaime Lobo Pinheiro
Defensores Públicos: José Oliveira de Andrade, Rafael Miyajima,
Marcus Edson de Lima e Edvaldo Caires Lima (OAB/RO 306)
Embargada: Gizele Gabriela Chagas Bernardes Martins
Advogados: Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2.479),
Daynne Fancyelle de Godoi Pereira e Jocieli da Silva Vargas (OAB/
RO 5.180)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Decisão do Superior Tribunal de Justiça deu provimento
ao Recurso Especial para que seja sanada a omissão apontada.
Decisão colegiada negou provimento ao recurso. Contradição.
Omissão. Colegiado deu provimento parcial à apelação. Ação de
indenização por danos materiais e morais. Acidente de trânsito.
Opostos em 6/1/2017
78. Apelação n. 0001490-37.2015.8.22.0004 (SDSG)
Origem: 0001490-37.2015.8.22.0004 – Ouro Preto do Oeste/ 2ª
Vara Cível
Apelante: N. G. de S.
Advogados: Nívea Magalhães Silva (OAB/RO 1.613) e Jess José
Gonçalves (OAB/RO 1.739)
Apeladas: T. R. M. e M. A. R.
Defensor Público: Silmara Borghelot
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de cobrança c/c indenização por danos morais.
Reconhecimento de paternidade. Despesas.
Distribuído por sorteio em 15/2/2016
79. Apelação n. 0005494-89.2012.8.22.0015 (SDSG)
Origem: 0005494-89.2012.8.22.0015 – Guajará-Mirim/ 1ª Vara
Cível
Apelante: E. Roque Rodrigues – ME
Advogado: Reginaldo Ferreira Lima (OAB/RO 2.118)
Apelada: W. R. de Oliveira – ME
Advogados: Miquéias José Teles Figueiredo (OAB/RO 4.962) e
Francisco Sávio Araújo de Figueiredo (OAB/RO 1.534)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de cobrança. Prestação de traslado e serviços
fúnebres. Descumprimento de Termo de Ajuste de Conduta – TAC.
Plantão funerário.
Distribuído por sorteio em 3/2/2016
80. Apelação n. 0012477-15.2013.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0012477-15.2013.8.22.0001 – Porto Velho/ 7ª Vara Cível
Apelante: Diógenes Artuso
Advogado: Edilson Alves de Hungria Júnior (OAB/RO 5.002)
Apelada: Nissey Motors Ltda.
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Advogado: Sídney Duarte Barbosa (OAB/RO 630-A)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de cobrança. Compra e venda de veículo.
Pagamento efetuado através de cheques de terceiros. Cheques
sem fundos e sustados.
Distribuído por sorteio em 28/1/2016
81. Apelação n. 0009463-68.2014.8.22.0007 (SDSG)
Origem: 0009463-68.2014.8.22.0007 – Cacoal/ 3ª Vara Cível
Apelante: Marcos Elias Moreira do Couto
Curador (Defensor Público): Roberson Bertone de Jesus
Apelado: Isael Messias Dias
Advogados: André Bonifácio Ragnini (OAB/RO 1.119), Priscila
Christine Guimarães Queruz (OAB/RO 7.414) e Juliana Carvalho
da Silva (OAB/RO 5.511)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de cobrança c/c indenização por danos morais.
Compra e venda de veículo consorciado. Inadimplência.
Distribuído por sorteio em 1/2/2016
82. Apelação n. 0006640-42.2014.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0006640-42.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 8ª Vara Cível
Apelante: Antônio José Machado
Advogados: José Costa dos Santos (OAB/RO 4.626), Silvana Félix
da Silva Sena (OAB/RO 4.169) e Érica de Nazaré Sousa Costa
Silva (OAB/RO 3.858)
Apelado: Ademir Dias dos Santos
Advogado: Ademir Dias dos Santos (OAB/RO 3.774)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de cobrança c/c indenização por danos morais e
materiais. Contrato de serviços advocatícios. Retenção indevida de
valores.
Distribuído por prevenção de magistrado em 20/5/2015
83. Apelação n. 0004443-80.2015.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0004443-80.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 8ª Vara Cível
Apelante: Delima Comércio e Navegação Ltda.
Advogado: Mário Pasini Neto (OAB/RO 1.075)
Apelada: Raimunda de Oliveira Menezes
Advogados: Laércio José Tomasi (OAB/RO 4.400) e Cleber dos
Santos (OAB/RO 3.210)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
materiais e morais. Acidente. Maquinário que invadiu residência/
comércio. Imprudência. Ausência de assistência.
84. Apelação n. 0017866-44.2014.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0017866-44.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 1ª Vara Cível
Apelante/Apelado: Universo Online S/A
Advogados: Karinny de Miranda Campos (OAB/RO 2.413),
Charlene Miwa Nagae (OAB/SP 257.328), Humberto Chiesi Filho
(OAB/SP 173.160), Renato Bertozzo Duarte (OAB/SP 172.012),
Marco Antônio Rodrigues Barbosa (OAB/SP 25.184) e outros
Apelada/Apelante: Lérida Maria dos Santos Vieira
Advogados: Felipe Santos Vieira Nogueira (OAB/RO 5.743) e
Silvana Laura de Souza Andrade (OAB/RO 4.080)
Interessado (Parte Passiva): Microsoft Informática Ltda.
Advogados: Mauro Eduardo Lima de Castro (OAB/SP 146.791),
Aline Sumeck Bombonato (OAB/RO 3.728), Eduardo Paranhos
Montenegro (OAB/RJ 95.270), André Del Cistia Ravani (OAB/SP
183.020), Bernardo Augusto Galindo Coutinho (OAB/RO 2.991) e
outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de obrigação de fazer. Recebimento de mensagens
em correio eletrônico. Cunho ofensivo. Informação cadastral de
usuários.
Distribuído por sorteio em 14/1/2016
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85. Apelação n. 0016576-79.2014.8.22.0005 (SDSG)
Origem: 0016576-79.2014.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 3ª Vara Cível
Apelantes: Sistema Itapirema de Comunicação Ltda. e Licomédio
Pereira da Silva
Advogados: Salvador Luiz Paloni (OAB/RO 299-A), Marta Martins
Ferraz Paloni (OAB/RO 1.602) e Catiane Dartibale (OAB/RO 6.447)
Apelado: Jesualdo Pires Ferreira Júnior
Advogado: Geraldo Pereira de Araújo (OAB/RO 1.483)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Suspeito: Desembargador Rowilson Teixeira
Assunto: Ação de reparação de danos morais. Palavras ofensivas
proferidas em programa de comunicação. Rádio.
Distribuído por sorteio em 3/3/2016
86. Apelação n. 0009731-43.2010.8.22.0014 (SDSG)
Origem: 0009731-43.2010.8.22.0014 – Vilhena/ 3ª Vara Cível
Apelante: Espólio de Geraldo Golin representado pela responsável
Maria Aparecida Lopes Golin
Advogada: Adriana Regina Pagnoncelli Golin (OAB/RO 3.021)
Apelado: Ricardo Cividanes Brandão
Advogados: Estevan Soletti (OAB/RO 3.702) e Gilson Ely Chaves
de Matos (OAB/RO 1.733)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de ressarcimento por danos materiais e morais.
Tratamento odontológico. Falha na prestação dos serviços.
Distribuído por sorteio em 14/10/2016
87. Apelação n. 0000551-61.2014.8.22.0014 (SDSG)
Origem: 0000551-61.2014.8.22.0014 – Vilhena/ 1ª Vara Cível
Apelante: Centrais Elétricas de Rondônia S/A – CERON
Advogados: Jonathas Coelho Baptista de Mello (OAB/RO 3.011),
Silvia de Oliveira (OAB/RO 1.285), Norazi Braz de Mendonca (OAB/
RO 2.814), Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5.714), Francianny
Aires da Silva Ozias (OAB/RO 1.190), Daniel Penha de Oliveira
(OAB/RO 3.434) e outros
Interessado (Parte Ativa): Sebastião Cândido de Oliveira
Advogada: Regiane Estefanny Castilho (OAB/RO 4.835)
Interessada (Parte Ativa): Centralnorte Serviços e Comércio Ltda.
Advogados: Carlos Fernando Dias (OAB/RO 6.192) e Robson
Magno Clodoaldo Casula (OAB/RO 1.404)
Apelada: Janaína Auxiliadora Bond Silva
Advogados: João Paulo das Virgens Lima (OAB/RO 4.072) e Paulo
Batista Duarte Filho (OAB/RO 4.459)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de indenização de danos materiais e morais c/c
danos estéticos. Acidente de trânsito.
Distribuído por sorteio em 28/6/2016
88. Apelação n. 0016469-47.2014.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0016469-47.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 7ª Vara Cível
Apelante: Mastter Moto Comércio de Veículos e Motos Ltda.
Advogados: José Cristiano Pinheiro (OAB/RO 1.529) e Valéria
Maria Vieira Pinheiro (OAB/RO 1.528)
Apelante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Advogados: Thiago Pessoa Rocha (OABPE 29.650), Iran da Paixão
Tavares Júnior (OAB/RO 5.087), Diogo Vargas Cardoso (OAB/RJ
174.486), Carlos Antônio Harten Filho (OAB/PE 19.357), Manuela
Moura da Fonte (OAB/PE 20.397), Andrey Cavalcante (OAB/RO
303-B) e outros
Apelados: Cleonildo da Silva Santos e Cleomilson Silva dos Santos
Advogada: Elgislane Matos Borges da Silva Cordeiro (OAB/RO
5.575)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de indenização por danos materiais e morais.
Acidente de trânsito. Seguro de veículo. Atraso no conserto.
Distribuído por sorteio em 25/8/2016
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89. Apelação (Recurso Adesivo) n. 0000094-65.2014.8.22.0002
(SDSG)
Origem: 0000094-65.2014.8.22.0002 – Ariquemes/ 2ª Vara Cível
Apelante/Recorrido: Werliton da Silva Souza
Advogado: Rodrigo Peterle (OAB/RO 2.572), Severino José Peterle
Filho (OAB/RO 437) e Luciene Peterle (OAB/RP 2.760)
Apelado/Recorrente: Marconi Comércio Serviço e Representações
Ltda.
Advogados: Julian Cuadal Soares (OAB/RO 2.597), Adriana Dondé
Mendes (OAB/RO 4.785) e Mariana Dondé Martins (OAB/RO
5.406)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de indenização por danos materiais e morais. Falha
na prestação de serviços de conserto de maquinário.
Distribuído por sorteio em 24/2/2016

93. Apelação n. 0001893-15.2015.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0001893-15.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 9ª Vara Cível
Apelante/Apelada: Centrais Elétricas de Rondônia S/A – CERON
Advogados: Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1.818), Jonathas
Coelho Baptista de Mello (OAB/RO 3.011), Marcelo Rodrigues
Xavier (OAB/RO 2.391), Silvia de Oliveira (OAB/RO 1.285), Daniel
Penha de Oliveira (OAB/RO 3.434) e outros
Apelado/Apelante: Casa Bella Restaurante Ltda. – ME
Advogados: Pedro Luiz Lepri Júnior (OAB/RO 4.871) e Murillo
Espinola de Oliveira Lima (OAB/RO 4.742)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de indenização por danos morais e materiais.
Interrupção no fornecimento de energia elétrica. Ausência de
aviso-prévio.
Distribuído por sorteio em 5/2/2016

90. Apelação n. 0009665-60.2014.8.22.0002 (SDSG)
Origem: 0009665-60.2014.8.22.0002 – Ariquemes/ 3ª Vara Cível
Apelante: Ederson Lauri Leandro
Advogadas: Isabel Moreira dos Santos (OAB/RO 4.171) e Paula
Isabela dos Santos (OAB/RO 6.554), Sandra Islene de Assis (OAB/
RO 5.256), Hederson Medeiros dos Santos (OAB/RO 6.553) e
outros
Apelado: Mercado Livre.com Atividades de Internet Ltda.
Advogados: Eduardo Chalfin (OAB/RO 7.520) e Giuliano Caio
Sant’Ana (OAB/RO 4.842)
Apelado: Ebazar.com.br Ltda.
Advogados: Eduardo Chalfin (OAB/RO 7.520) e Giuliano Caio
Sant’Ana (OAB/RO 4.842)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação indenizatória por danos materiais e morais. Compra
e venda de mercadoria. Mercadoria não entregue.
Distribuído por sorteio em 6/12/2016

94. Apelação (Agravo Retido) n. 0000265-31.2015.8.22.0020
(SDSG)
Origem: 0000265-31.2015.8.22.0020 – Nova Brasilândia do Oeste/
1ª Vara Cível
Apelante/Agravada: Centrais Elétricas de Rondônia S/A – CERON
Advogados: Jonathas Coelho Baptista de Mello (OAB/RO 3.011),
Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1.818), Gabriela de Lima
Torres (OAB/RO 5.714), Silvia de Oliveira (OAB/RO 1.285), Daniel
Penha de Oliveira (OAB/RO 3.434) e outros
Apelado/Agravante: Ueslei Mendes Romualdo
Advogado: Edson Vieira dos Santos (OAB/RO 4.373)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de indenização por danos morais e materiais. Energia
elétrica. Descarga elétrica causada por raio em transformador.
Sistema de irrigação de plantação de café afetado.
Distribuído por sorteio em 25/2/2016

91. Apelação n. 0006110-04.2015.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0006110-04.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 2ª Vara Cível
Apelante: Cleonice Cruz da Silva
Advogados: Casimiro Ancilon de Alencar Neto (OAB/RO 4.569) e
Gustavo Marcel Sarmento Duarte (OAB/RO 6.165)
Apelado: Antônio Flávio Braga de Christo
Advogados: Floriano Vieira dos Santos (OAB/RO 544) e Antônio
Lacouth da Silva (OAB/RO 2.306)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de indenização por danos morais. Contrato de
locação de imóvel. Término. Ausência de transferência de unidade
consumidora de energia elétrica. Inscrição do nome no cadastro
restritivo de crédito. Litigância de má-fé.
Distribuído por sorteio em 8/3/2016

95. Apelação n. 0007800-02.2014.8.22.0002 (SDSG)
Origem: 0007800-02.2014.8.22.0002 – Ariquemes/ 1ª Vara Cível
Apelante: Maria Quitéria dos Santos Nascimento
Advogado: Nicolau Nunes de Mayo Júnior (OAB/RO 2.629)
Apelado: Banco Itaú S/A
Advogados: José Almir da Rocha Mendes Júnior (OAB/RN 392A), Sérgio Cardoso Gomes Ferreira Júnior (OAB/RO 4.407), José
Antônio Franzzola Júnior (OAB/SP 208.109), Thiago José Carmo
de Lima (OAB/RN 10.116), Patrícia Gurgel Portela Mendes (OAB/
RN 5.424) e outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de indenização por danos morais c/c repetição de
indébito c/c declaratória. Empréstimo. Desconto de valores em
benefício previdenciário. Litigância de má-fé.
Distribuído por sorteio em 11/2/2016

92. Apelação n. 0005467-38.2014.8.22.0015 (SDSG)
Origem: 0005467-38.2014.8.22.0015 – Guajará-Mirim/ 1ª Vara
Cível
Apelante: Herica Costa Hayden
Advogado: Hélio Fernandes Moreno (OAB/RO 227-B)
Apelada: Centrais Elétricas de Rondônia S/A – CERON
Advogados: Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5.714), Alex
Cavalcante de Souza (OAB/RO 1.818), Silvia de Oliveira (OAB/RO
1.285), Francianny Aires da Silva Ozias (OAB/RO 1.190), Daniel
Penha de Oliveira (OAB/RO 3.434) e outros
Apelada: Raimunda Costa de Santana
Advogado: Samir Mussa Bouchabki (OAB/RO 2.570)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de indenização por danos materiais e morais.
Suspensão do fornecimento de energia elétrica. Contrato verbal de
aluguel de imóvel. Solicitação de desligamento pela proprietária do
imóvel.
Distribuído por sorteio em 15/2/2016

96. Apelação n. 0010601-25.2013.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0010601-25.2013.8.22.0001 – Porto Velho/ 2ª Vara Cível
Apelante: Kits Paraná Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Advogados: Adalberto Fonsatti (OAB/PR 18.678), Maria Heloísa
Bisca Bernardi (OAB/RO 5.758), Tales André Franzin (OAB/PR
38.704) e Cláudio José Fonsatti (OAB/PR 43.936)
Interessada (Parte Ativa): Solar Comércio Ltda. – ME
Curador (Defensor Público): Hélio Vicente de Matos
Apelada: Mileide Maria Auler de Araújo Campanha
Advogados: Patrícia Bergamaschi de Araújo (OAB/RO 4.242),
Raimundo Gonçalves de Araújo (OAB/RO 3.300) e Salete
Bergamaschi (OAB/RO 2.230)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de rescisão contratual c/c indenização por
danos materiais e morais. Prestação de serviços de confecção
e montagem de móveis planejados. Móveis não entregues.
Honorários advocatícios.
Distribuído por sorteio em 15/1/2016
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97. Apelação n. 0020688-40.2013.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0020688-40.2013.8.22.0001 – Porto Velho/ 7ª Vara Cível
Apelante: Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado
de Rondônia – SINSEMPRO
Advogados: Diego de Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2.013), Márcio
Melo Nogueira (OAB/RO 2.827), Cássio Esteves Jaques Vidal
(OAB/RO 5.649), José Eduardo Pires Alves (OAB/RO 6.171),
Eduardo Abílio Kerber Diniz (OAB/RO 4.389), Guilherme da Costa
Ferreira Pignaneli (OAB/RO 5.546) e outros
Apelado: Wagner Cunha Pedraza
Advogados: Renan Gomes Maldonado de Jesus (OAB/RO 5.769) e
Joelma Cunha Pedraza (OAB/RO 5.024)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação anulatória de eleição sindical. Inscrição de
candidatura de chapa impugnada. Abertura antecipada de urnas.
Quebra de sigilo de votação. Violação de estatuto.
Distribuído por sorteio em 19/1/2016
98. Apelação n. 0004461-20.2014.8.22.0007 (SDSG)
Origem: 0004461-20.2014.8.22.0007 – Cacoal/ 1ª Vara Cível
Apelantes: MEGS Assessoria Jurídica Sociedade Simples Ltda. –
EPP e Banco Volkswagen S/A
Advogados: Manoel Archanjo Dama Filho (OAB/RO 4.658),
Marcelo Brasil Saliba (OAB/RO 5.258), Lílian Mariane Lira (OAB/
RO 3.579), Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3.434), Gabriela de
Lima Torres (OAB/RO 5.714), Willian Hideki Yamamura (OAB/MT
17.564) e outros
Apelado: Valdenir Martins
Advogado: Fernando da Silva Azevedo (OAB/RO 1.293)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de anulação de título c/c indenização por perdas e
danos. Contrato de financiamento. Boleto quitado. Protesto.
Distribuído por prevenção em 30/1/2018
99. Apelação n. 0018498-70.2014.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0018498-70.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 4ª Vara Cível
Apelante: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
Advogados: Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4.937), Anne
Botelho Cordeiro (OAB/RO 4.370), Gerson da Silva Oliveira (OAB/
MT 8.350), Ildo de Assis Macedo (OAB/MT 3.541) e Diogo Moraes
da Silva (OAB/RO 3.830)
Apelados: Antônio Alves da Costa e Aldenice de Sousa Dantas
Advogados: Velci José da Silva Neckel (OAB/RO 3.844), Jairo
Fernandes da Silva (OAB/RO 3.317), Elisman de Souza Neckel
(OAB/RO 692-B), Huldayse Pinheiro Hermsdorf (OAB/RO 4.617),
William Alves Borges (OAB/RO 5.074) e outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação anulatória de negócio de compra e venda c/c
repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais.
Imóvel arrematado em leilão. Impossibilidade de transferência junto
ao Cartório de Registro de Imóveis. Restrição judicial.
Distribuído por sorteio em 15/6/2016
100. Apelação n. 0022169-04.2014.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0022169-04.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 7ª Vara Cível
Apelante: João Renato Medeiros de Melo e Silva
Advogados: Vinícius Soares Souza (OAB/RO 4.926) e Gustavo
Adolfo Añez Menacho (OAB/RO 4.296)
Apelada: Centrais Elétricas de Rondônia S/A – CERON
Advogados: Érica Cristina Claudino de Assunção (OAB/RO 6.207),
Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1.818), Silvia de Oliveira
(OAB/RO 1.285), Paulo Rogério Barbosa Aguiar (AB/RO 1.723),
Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3.434) e outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação anulatória de negócio jurídico c/c revisional de
valores e reparação de danos morais. Suspensão no fornecimento
de energia elétrica. Parcelamento de dívida. Inscrição do nome no
cadastro restritivo de crédito. Honorários advocatícios.
Distribuído por sorteio em 17/2/2016
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101. Apelação n. 0011143-69.2015.8.22.0002 (SDSG)
Origem: 0011143-69.2015.8.22.0002 – Ariquemes/ 3ª Vara Cível
Apelante: Luiz Antônio Futia
Advogados: Denis Augusto Monteiro Lopes (OAB/RO 2.433),
Sérgio Fernando Cesar (OAB/RO 7.449), Mário Lacerda Neto
(OAB/RO 7.448) e Maiele Rogo Mascaro Nobre (OAB/RO 5.122)
Apelado: Adailton Torres
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação anulatória de negócio jurídico c/c busca e apreensão
de semoventes.
Distribuído por sorteio em 10/8/2016
102. Apelação n. 0017973-76.2014.8.22.0005 (SDSG)
Origem: 0017973-76.2014.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 4ª Vara Cível
Apelantes: Elisângela Godez Araújo e Marciel Chaves
Advogados: Jakson Felberk de Almeida (OAB/RO 982), Aliadne
Bezerra Lima Felberk de Almeida (OAB/RO 3.655) e Fabiana
Modesto de Araújo (OAB/RO 3.122)
Apelados: Vera Lúcia Tavares Rocha da Silva e Ademir Tavares
da Silva
Advogados: Carlos Fernando Dias (OAB/RO 6.192) e Robson
Magno Clodoaldo Casula (OAB/RO 1.404)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação declaratória c/c obrigação de fazer. Negócio
Jurídico. Inadimplência.
Distribuído por prevenção em 23/2/2016
103. Apelação n. 0000774-83.2015.8.22.0012 (SDSG)
Origem: 0000774-83.2015.8.22.0012 – Colorado do Oeste/ 1ª Vara
Cível
Apelante: SBS Consultoria em Gestão de Ativos S/A
Advogados: Karina de Almeida Batistuci (OAB/RO 4.571), Renato
Tadeu Rondina Madaliti (OAB/SP 115.762), Reinaldo Luís Tadeu
Rondina Mandaliti (OAB/SP 257.220), Regiane Cristina Marujo
(OAB/SP 240.977), Thiago Munaro Garcia (OAB/SP 248.371) e
outros
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Advogados: Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4.937), Anne
Botelho Cordeiro (OAB/RO 4.370), Ildo de Assis Macedo (OAB/MT
3.541) e Gerson da Silva Oliveira (OAB/MT 8.350)
Apelado: Carlos José de Andrade
Advogado: Cláudio Costa Campos (OAB/RO 3.508)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação declaratória de negativa de débito c/c indenização
por danos morais. Dívida quitada. Inscrição do nome no cadastro
restritivo de crédito e protesto. Honorários advocatícios e custas
processuais.
Distribuído por sorteio em 19/2/2016
104. Apelação n. 0014384-88.2014.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0014384-88.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 4ª Vara Cível
Apelantes: Elania Maria de Figueiredo Fonseca e Aucenei da
Fonseca
Advogados: Dulcinéia Bacinello Ramalho (OAB/RO 1.088), Amaro
Vinícius Bacinello Ramalho (OAB/RO 3.212) e Giseli Lima Britzke
Ramalho (OAB/RO 6.296)
Apeladas: Direcional Engenharia S/A e Seabra Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Advogados: Roberto Jarbas Moura de Souza (OAB/RO 1.246),
Manuela Gsellmann da Costa (OAB/RO 3.511), Kenucy Neves
de Lima (OAB/RO 2.475), Humberto Rossetti Portela (OAB/MG
91.263), Leonardo Braz de Carvalho (OAB/MG 76.653) e outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de repetição de indébito c/c obrigação de fazer e
indenização por danos morais e materiais. Contrato de compra e
venda de imóvel. Comissão de corretagem.
Distribuído por sorteio em 25/1/2016
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105. Apelação (Agravo Retido) n. 0002677-58.2016.8.22.0000
(SDSG)
Origem: 0110710-23.2008.8.22.0001 – Porto Velho/ 4ª Vara Cível
Apelante/Agravado: Itaú Seguros S/A
Advogados: Victor José Petraroli Neto (OAB/SP 31.464), Ana Rita
dos Reis Petraroli (OAB/SP 130.291), Carla da Prato Campos
(OAB/SP 156.844), Felipe Duque Barros (OAB/SP 191.875),
Giselle dos Santos Moda (OAB/SP 236.045) e outros
Apelada/Agravada: LF Imports Ltda.
Advogados: Rejane Saruhashi (OAB/RO 1.824), Edmundo Santiago
Chagas Júnior (OAB/RO 905), Edmundo Santiago Chagas (OAB/
RO 491-A), AnaPaula Silva de Alencar Magalhães (OAB/RO
2.784), Raimundo de Alencar Magalhães (OAB/RO 105), Deniele
Ribeiro Mendonça (OAB/RO 3.907) e outros
Apelado: Bruno Gomes de Freitas
Advogados: João Bosco Vieira de Oliveira (OAB/RO 2.213),
Fabiane Martini (OAB/RO 3.817), Francisco Ricardo Vieira Oliveira
(OAB/RO 1.959), Risolene Eliane Gomes da Silva Pereira (OAB/
RO 3.963), Cornélio Luiz Recketenvald (OAB/RO 2.497) e outros
Apelado/Agravante: Espólio de Armando Luiz Freitas representado
pela inventariante Samara Dantas Freitas
Advogados: Oriêta Santiago Moura (OAB/AC 618),Gustavo
Santiago Moura (OAB/AC 4.590), Naiara Santiago Pires (OAB/RO
5.895) e Grijavo Santiago Moura (OAB/AC 4.590)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Cumprimento de sentença. Ação de obrigação de fazer
c/c indenização por danos morais e materiais. Financiamento de
veículo. Defeito. Seguro.
Distribuído por prevenção em 10/6/2016
106. Apelação n. 0011301-52.2014.8.22.0005 (SDSG)
Origem: 0011301-52.2014.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 5ª Vara Cível
Apelante: Banco do Brasil S/A
Advogados: Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/PR 8.123),
Maria Heloísa Bisca Bernardi (OAB/RO 5.758), Emiliana Silva
Sperancetta (OAB/PR 22.234), Giovani Gionédis (OAB/PR 8.128),
Giovani Gionédis Filho (OAB/PR 39.496) e outros
Apelado: Lourival Silva Cunha
Advogados: Eronaldo Fernandes Nobre (OAB/RO 1.041), Ademar
Selvino Kussler (OAB/RO 1.324) e José Roberto Pereira (OAB/RO
2.123)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Cumprimento de sentença. Execução de título judicial.
Expurgos inflacionários. Ação coletiva. Execução individual.
Distribuído por prevenção em 4/12/2015
107. Apelação n. 0017016-24.2013.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0017016-24.2013.8.22.0001 – Porto Velho/ 5ª Vara Cível
Apelantes: Carlos Rodrigues da Silva e Maria do Perpetuo Socorro
Cavalcante
Advogado: Wolmy Barbosa de Freitas (OAB/RO 3.421)
Apelados: Célio Marques Tiago e Lena
Curador (Defensores Públicos): Kelsen Henrique Rolim dos Santos,
Taciana Afonso Ribeiro Xavier de Carvalho e Fábio Roberto de
Oliveira Santos
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de usucapião. Lote rural. Propriedade. Transferência
de domínio.
Distribuído por sorteio em 13/6/2016
108. Apelação n. 0000830-23.2014.8.22.0022 (SDSG)
Origem: 0000830-23.2014.8.22.0022 – São Miguel do Guaporé/ 1ª
Vara Cível
Apelantes: Aldeci Pasitto e Matilde da Silva Pasitto
Advogada: Neide Skalecki de Jesus Gonçalves (OAB/RO 283-B)
Apelada: Maria Conceição Seguro Pereira
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Curador (Defensor Público): Matheus Lichy
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de usucapião. Imóvel rural.
Distribuído por sorteio em 27/7/2016
109. Apelação n. 0010793-21.2014.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0010793-21.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 2ª Vara Cível
Apelante: Recol Distribuidora e Comércio Ltda.
Advogado: Ricardo Pantoja Braz (OAB/RO 5.576)
Apelado: Valdenir Gomes de Oliveira
Advogado: Robson Gonçalves de Menezes (OAB/AM 3.895)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Embargos de terceiros. Penhora de imóvel. Bem de
família. Adjudicação.
Distribuído por sorteio em 11/1/2016
110. Apelação n. 0011476-64.2005.8.22.0004 (SDSG)
Origem: 0011476-64.2005.8.22.0004 – Ouro Preto do Oeste/ 2ª
Vara Cível
Apelante: OUROCREDI – Cooperativa de Crédito Rural de Ouro
Preto do Oeste/RO
Advogada: Nívea Magalhães Silva (OAB/RO 1.613)
Apelado: Espólio de Elias de Souza Anadão representado pela
inventariante Ivane do Carmo Pina Anadão
Advogados: Eronaldo Fernandes Nobre (OAB/RO 1.041), Jack
Douglas Gonçalves (OAB/RO 586) e Jess José Gonçalves (OAB/
RO 1.739)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Embargos de terceiros. Penhora de Bem. Contrato
particular de compra e venda de imóvel.
Distribuído por sorteio em 4/2/2016
111. Apelação n. 0024883-68.2013.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0024883-68.2013.8.22.0001 – Porto Velho/ 9ª Vara Cível
Apelante: Sindicato dos Servidores Públicos da Agência de Defesa
Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – SINDSID
Advogados: Velci José da Silva Neckel (OAB/RO 3.844) e William
Alves Borges (OAB/RO 5.074)
Apelado: Cleverson Brancalhão da Silva
Advogados: Jane Sampaio de Souza (OAB/RO 3.892) e José
Roberto de Castro (OAB/RO 2.350)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Embargos à Execução. Penhora on line. Bloqueio de
valores em conta bancária.
Distribuído por sorteio em 8/1/2016
112. Apelação n. 0003403-79.2014.8.22.0007 (SDSG)
Origem: 0003403-79.2014.8.22.0007 – Cacoal/ 1ª Vara Cível
Apelante: Banco Volkswagen S/A
Advogados: Manoel Archanjo Dama Filho (OAB/RO 4.658), Marcelo
Brasil Saliba (OAB/RO 5.258), Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO
3.434), Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5.714), Vagner Marques
de Oliveira (OAB/SP 159.335), Silvia Helena Soares Brito (OAB/SP
270.703) e outros
Apelado: Valdenir Martins
Advogado: Fernando da Silva Azevedo (OAB/RO 1.293)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação cautelar de sustação de protesto. Contrato de
financiamento. Parcela quitada. Protesto de duplicata. Honorários
advocatícios.
Redistribuído por prevenção em 29/1/2018
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Desembargador Rowilson Teixeira
Presidente da 1ª Câmara Cível
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2ª CÂMARA ESPECIAL
Poder Judiciário do Estado de Rondônia
2ª Câmara Especial
Pauta de Julgamento
Sessão 590
Pauta elaborada nos termos do artigo 246 e seguintes do Regimento
Interno deste Tribunal, relativa aos processos abaixo relacionados,
bem como aqueles adiados de pautas já publicadas, que serão
julgados em sessão que se realizará no II Plenário deste Tribunal
no 5º andar, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e
dezoito, às 08h30.
Obs.: Para a sustentação oral, conforme previsto no art. 57 caput
e parágrafo 1º do referido Regimento, os senhores advogados
deverão inscrever-se, previamente, junto ao 2º Departamento
Judiciário Especial, ou verbalmente, até o início da Sessão,
observando-se, o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 271 da
mesma norma.
n. 01 0076956-82.2007.8.22.0015 Embargos de Declaração
dos Embargos de Declaração dos Embargos de Declaração em
Reexame Necessário
RELATOR: DES. WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR
Origem: 0076956-82.2007.8.22.0015 Guajará-Mirim/1ª Vara Cível
Assunto: Execução Fiscal/Imposto de Renda/Dívida Ativa/Penhora
Embargante: Estado de Rondônia
Procuradora: Luciana Fonseca Azevedo (OAB/RO 5726)
Procurador: Eder Luiz Guarnieri (OAB/RO 398B)
Procurador: Emílio César Abelha Ferraz (OAB/RO 234B)
Procurador: Tiago Cordeiro Nogueira (OAB/RO 7770)
Embargado: Raul Vaca Parraga
Advogado: João Roberto Lemes Soares (OAB/RO 2094)
Advogado: Jacy Raimundo de Alencar Farias (OAB/RO 16B)
Opostos em 05/02/2018
n. 02 0023992-13.2014.8.22.0001 Apelação (Processo Digital)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Origem: 0023992-13.2014.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da
Fazenda Pública
Assunto: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de
Negativa
Apelante: Minerais e Metais Comércio e Indústria Ltda
Advogado: Eduardo Abílio Kerber Diniz (OAB/RO 4389)
Advogado: Edson Antônio Sousa Pinto (OAB/RO 4643)
Advogado: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO 5546)
Advogado: José Eduardo Alves Pires (OAB/RO 6171)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Thiago Denger Queiroz (OAB/RO 2360)
Distribuído em 15/06/2015
n. 03 7005139-18.2016.8.22.0015 Apelação (PJe)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Origem: 7005139-18.2016.8.22.0015 Guajará-Mirim/1ª Vara Cível
Assunto: Execução Fiscal/Dívida Ativa/ICMS
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Sérgio Fernandes de Abreu Júnior (OAB/RO 6629)
Procurador: Daniel Leite Ribeiro (OAB/RO 7142)
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Procuradora: Luciana Fonseca Azevedo (OAB/RO 5726)
Apelado: Geneci Felberck de Souza
Advogado: Adalberto Pinto de Barros Neto (OAB/DF 34964)
Advogado: Erich Endrillo Santos Simas (OAB/DF 15853)
Advogado: Túlio Cirioli Alencar (OAB/RO 4050)
Apelado: Triunfo Móveis Ltda EPP
Distribuído em 11/05/2018
n. 04 0027420-90.2007.8.22.0019 Apelação (PJe)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Origem: 0027420-90.2007.8.22.0019 Machadinho do Oeste/1ª
Vara Cível
Assunto: Execução Fiscal/Dívida Ativa/ICMS
Apelante: Estado de Rondônia
Procuradora: Mônica Aparecida Eustachio (OAB/RO 7935)
Procurador: Eder Luiz Guarnieri (OAB/RO 398B)
Procurador: Emílio César Abelha Ferraz (OAB/RO 234B)
Procuradora: Ellen Cristine Alves de Melo (OAB/RO 5985)
Procurador: Israel Tavares Victória (OAB/RO 7216)
Procuradora: Luciana Fonseca Azevedo (OAB/RO 5726)
Procurador: Daniel Leite Ribeiro (OAB/RO 7142)
Apelado: ELTH Comercial Parafusos LTDA - ME
Distribuído em 07/08/2017
n. 05 0043636-10.2008.8.22.0014 Apelação (PJe)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Assunto: Execução Fiscal/Dívida Ativa/ICMS
Origem 0043636-10.2008.8.22.0014 Vilhena/4ª Vara Cível
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Seiti Roberto Mori (OAB/RO 215-B)
Procurador: Antônio José dos Reis Júnior (OAB/RO 281-B)
Apelado: Valdir Strapazzon
Apelado: Argamazon Argamassa da Amazônia Ltda - ME
Distribuído em 06/09/2017
n. 06 0058104-52.2007.8.22.0001 Apelação (Processo Digital)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Origem: 0058104-52.2007.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de
Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Assunto: Execução Fiscal/Dívida Ativa/ICMS
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Eder Luiz Guarnieri (OAB/RO 398B)
Procurador: Pedro Henrique Moreira Simões (OAB/RO 5491)
Procurador: Luiz Cláudio Vasconcelos Xavier de Carvalho (OAB/
RO 1143)
Procurador: Pedro Henrique Moreira Simões (OAB/RO 5491)
Apelado: Rápido Rondônia Ltda
Defensor Público: Rafael Miyajima
Distribuído em 21/07/2015
n. 07 0059973-13.2004.8.22.0015 Apelação (Processo Digital)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Origem: 0059973-13.2004.8.22.0015 Guajará-Mirim/1ª Vara Cível
Assunto: Execução Fiscal/Dívida Ativa/ICMS/Prescrição e
Decadência
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Fábio José Gobbi Duran (OAB/RO 632)
Procuradora: Jersilene de Souza Moura (OAB/RO 1676)
Procurador: Lerí Antônio Souza e Silva (OAB/RO 269A)
Procurador: Emílio César Abelha Ferraz (OAB/RO 234B)
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Procurador: Valdecir da Silva Maciel (OAB/RO 390)
Procurador: Sérgio Fernandes de Abreu Júnior (OAB/RO 6629)
Apelado: Márcio Nonato de Souza Mercearia
Curadora: Rithyelle de Medeiros Bissi (OAB/RO 2068)
Distribuído em 05/08/2015
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Procuradora: Adriana Tabosa Valéria (OAB/RO 4441)
Procurador: Herísson Moreshi Richter (OAB/RO 3045)
Procurador: Raphael Erik Fernandes de Araújo (OAB/RO 4471)
Procuradora: Daiana Araújo Santos Gravatá (OAB/RO 5285)
Procurador: Wilson Luiz Negri (OAB/RO 3757)
Apelado: Rivoneide da Penha Faria
Defensor Público: Manoel Elias de Almeida (OAB/PB 23681B)
Defensora Pública: Flávia Albaine Farias da Costa (OAB/RJ
154193)
Distribuído em 04/09/2017

n. 08 0107455-28.2006.8.22.0001 Apelação (Processo Digital)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Origem: 0107455-28.2006.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de
Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Assunto: Execução Fiscal/Dívida Ativa/ICMS
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Sérgio Fernandes de Abreu Junior (OAB/RO 6629)
Procurador: Eder Luiz Guarnieri (OAB/RO 398B)
Procurador: Emílio César Abelha Ferraz (OAB/RO 234B)
Procurador: Lerí Antônio Souza e Silva (OAB/RO 269A)
Procurador: Thiago Denger Queiroz (OAB/RO 2360)
Procuradora: Ellen Cristine Alves De Melo (OAB/RO 5985)
Apelada: Dailsy Pedro Cortez de Lima - EPP
Defensor Público: Rafael Miyajima
Distribuído em 16/07/2015

n. 11 0002381-75.2013.8.22.0021 Apelação (Processo Digital)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Origem: 0002381-75.2013.8.22.0021 Buritis/1ª Vara
Assunto: TUST/TUSD/Ação Declaratória de Inexistência de
Obrigação Tributária/Repetição de Indébito
Apelante: M. Clara da Silva - EPP
Advogado: Rafael Hideshi Medeiros Hiroki (OAB/RO 3867)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Valdecir da Silva Maciel (OAB/RO 390)
Distribuído em 23/06/2015

n. 09 0009112-16.2014.8.22.0001 Apelação (Processo Digital)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Origem: 0009112-16.2014.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da
Fazenda Pública
Assunto: Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação Tributária/
Restrição
Apelante: Tilibra Produtos de Papelaria Ltda
Advogado: Luiz Fernando Maia (OAB/SP 67217)
Advogado: Celso Augusto Landgraf Júnior (OAB/SP 209853)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Thiago Denger Queiroz (OAB/RO 2360)
Distribuído em 16/06/2015

n. 12 0001900-24.2013.8.22.0018 Apelação (Processo Digital)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Origem: 0001900-24.2013.8.22.0018 Santa Luzia do Oeste/1ª Vara
Cível
Assunto: Dívida Ativa/Certidão de Decisão de Título Executivo
emitida pelo TCE
Apelante: João Lampugnani
Advogado: Sílvio Vieira Lopes (OAB/RO 72B)
Apelado: Município de Santa Luzia do Oeste - RO
Procurador: Adi Baldo (OAB/RO 112A)
Procuradora: Larrúbia Daviane Huppers (OAB/RO 3496)
Distribuído em 29/07/2015

n. 10 0002585-83.2012.8.22.0012 Apelação (PJe)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Origem: 0002585-83.2012.8.22.0012 Colorado do Oeste/1ª Vara
de Cível
Assunto: Execução Fiscal/Dívida Ativa/Multa de Trânsito
Apelante: Departamento Estadual de Trânsito do Estado de
Rondônia – DETRAN
Procurador: Claudino Sérgio de Alencar Ribeiro (OAB/RO 288-B)
Procurador: Plínio Ramalho Sobrinho (OAB/RO 287-B)
Procuradora: Cleuzemer Sorene Uhlendorf (OAB/RO 549)
Procuradora: Luciene Cristina Staut (OAB/RO 212B)
Procurador: Jorge Júnior Miranda de Araújo (OAB/RO 4073)
Procurador: Marlon Gonçalves Holanda Júnior (OAB/RO 3650)
Procuradora: Renata Leiras Teixeira (OAB/RO 2690)
Procurador: Ronel Camurça da Silva (OAB/RO 1459)
Procurador: José Isaac Saud Mohreb (OAB/RO 658)
Procuradora: Kátia Cilene da Silva Santos (OAB/RO 1987)
Procuradora: Deuzeni de Freitas Santiago (OAB/RO 2217)
Procuradora: Christianne Gonçalves Garcez (OAB/RO 3697)
Procurador: Saulo Rogério de Souza (OAB/RO 1556)
Procuradora: Edilaine Cecília Dalla Martha (OAB/RO 1446)
Procurador: Fernando Nunes Madeira (OAB/RO 4595)
Procuradora: Tainá Almeida Casanovas (OAB/RO 3665)
Procuradora: Michele da Silva Albuquerque Côco (OAB/RO 1327)
Procurador: Luiz Eduardo Staut (OAB/RO 882)

n. 13 0008607-25.2014.8.22.0001 Apelação (Processo Digital)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Origem: 0008607-25.2014.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da
Fazenda Pública
Assunto: Obrigação de Fazer/Não Fazer/Dano Moral/Regularização
Fundiária
Apelante: Janete Pessoa Silva
Advogado: Francisco de Assis Forte de Oliveira (OAB/RO 2332)
Apelado: Município de Porto Velho - RO
Procurador: Mário Jonas Freitas Guterres (OAB/RO 272B)
Distribuído em 10/06/2015
n. 14 0001402-59.2012.8.22.0018 Apelação (PJe)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Origem: 0001402-59.2012.8.22.0018 Santa Luzia do Oeste/1ª Vara Cível
Assunto:
Auxílio-Doença
Previdenciário/Conversão
em
Aposentadoria por Invalidez
Apelante: José Antônio Da Silva
Advogado: Edmar Félix de Melo Godinho (OAB/RO 3351)
Advogada: Dilma de Melo Godinho (OAB/RO 6059)
Advogada: Rejane Maria de Melo Godinho (OAB/RO 1042)
Apelado: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
Procuradora Federal: Ana Valeska Estevão Valentim (OAB/CE
17936)
Distribuído em 27/07/2017

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

n. 15 0013997-73.2014.8.22.0001 Apelação (Processo Digital)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Origem: 0013997-73.2014.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da
Fazenda Pública
Assunto: Obrigação de Fazer/Não Fazer/Ação Declaratória de
Inexistência de Obrigação Tributária/Repetição de Indébito
Apelante/Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Sérgio Fernandes de Abreu Junior (OAB/RO 6629)
Procuradora: Ellen Cristine Alves de Melo (OAB/RO 5985)
Procurador: José Franklin Toledo de Lima Filho (OAB/RO 5201)
Procurador: Luiz Cláudio Vasconcelos Xavier de Carvalho (OAB/
RO 1143)
Apelado/Apelante: Supermix Concreto S/A
Advogado: Marcio da Rocha Medina (OAB/MG 138628)
Advogado: Vitor Dantas Dias (OAB/MG 127422)
Distribuído em 22/05/2015
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Procurador Federal: Marcelo Mendes Tavares (OAB/RO 5686)
Procurador Federal: Cassiano Augusto Gallerani (OAB/SP 186725)
Apelado: Francisco Souza Nascimento
Advogado: José Jorge Tavares Pacheco (OAB/RO 1888)
Advogado: Marcondes de Oliveira Pereira (OAB/RO 5877)
Distribuído em 12/11/2015

n. 18 0000917-47.2012.8.22.0022 Apelação (Processo Digital)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Origem: 0000917-47.2012.8.22.0022 São Miguel do Guaporé/1ª
Vara Cível
Assunto: Auxílio-Acidente (Art. 86)/Retroativos
Apelante: Nazinho Pereira Mota
Advogado: Ézilei Cipriano Veiga (OAB/RO 3213)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procuradora Federal: Ana Valeska Estevão Valentim (OAB/CE 17936)
Distribuído em 19/11/2015

n. 20 0016216-65.2001.8.22.0017 Apelação (Processo Digital)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Origem: 0016216-65.2001.8.22.0017 Alta Floresta do Oeste/1ª
Vara Cível
Assunto: Improbidade Administrativa/Fraude a Licitação
Apelante: Cláudio César Marcolino Ribeiro
Advogado: José Roberto Wandembruck Filho (OAB/RO 5063)
Advogado: Orestes Muniz Filho (OAB/RO 40)
Advogado: Tiago Henrique Muniz Rocha (OAB/RO 7201)
Apelante: Jorge Assunção de Freitas Júnior
Advogado: José Roberto Wandembruck Filho (OAB/RO 5063)
Advogado: Orestes Muniz Filho (OAB/RO 40)
Apelante: José Teixeira da Silva
Advogado: José Roberto Wandembruck Filho (OAB/RO 5063)
Advogado: Orestes Muniz Filho (OAB/RO 40)
Apelante: Silas Pires Oliveira
Advogado: José Roberto Wandembruck Filho (OAB/RO 5063)
Advogado: Orestes Muniz Filho (OAB/RO 40)
Apelante: Daniel Deina
Advogado: Gilson Alves de Oliveira (OAB/RO 549A)
Apelante: Adelmo Garcia
Advogado: Gilson Alves de Oliveira (OAB/RO 549A)
Apelante: Benedito Neves da Silva
Advogado: Álvaro Marcelo Bueno (OAB/RO 6843)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Interessado (Parte Passiva): José Pereira de Assis
Advogado: Orestes Muniz Filho (OAB/RO 40)
Advogado: Wagner Almeida Barbedo (OAB/RO 31B)
Advogado: Ivan Francisco Machiavelli (OAB/RO 307)
Interessado (Parte Passiva): Adnir Martins
Advogado: Ivan Francisco Machiavelli (OAB/RO 307)
Interessado (Parte Passiva): Construtora Roliver Ltda
Advogado: Cristovam Coelho Carneiro (OAB/RO 115)
Advogado: Aírton Pereira de Araújo (OAB/RO 243)
Interessado (Parte Passiva): Construtora Nova Era Ltda
Advogado: Cristovam Coelho Carneiro (OAB/RO 115)
Advogado: Aírton Pereira de Araújo (OAB/RO 243)
Interessado (Parte Passiva): Aristeu Batista Gomes
Advogado: Gilson Alves de Oliveira (OAB/RO 549A)
Interessado (Parte Passiva): Construtora e Jardinagem Oliveira
Advogado: Flávio Fiorim Lopes (OAB/RO 562A)
Interessado (Parte Passiva): Joselito Rodrigues dos Santos
Interessado (Parte Passiva): Manoel Gonçalves Rodrigues
Interessado (Parte Passiva): Carlos Roberto Pestana
Distribuído em 23/10/2015

n. 19 0021444-49.2013.8.22.0001 Apelação (Processo Digital)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Origem: 0021444-49.2013.8.22.0001 Porto Velho/3ª Vara Cível
Assunto: Auxílio-Doença Acidentário/Conversão em Aposentadoria
por Invalidez
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

n. 21 0011940-24.2010.8.22.0001 Apelação (Processo Digital)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Origem: 0011940-24.2010.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da
Fazenda Pública
Assunto: Anulação de Débito Fiscal/Emissão de Certidão Negativa
de Regularidade Fiscal

n. 16 0004095-49.2012.8.22.0007 Apelação (Processo Digital)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Origem: 0004095-49.2012.8.22.0007 Cacoal/1ª Vara Cível
Assunto: Auxílio-Acidente (Art. 86)/Abono Anual
Apelante: Cristiano Mendes
Advogada: Marli Teresa Munarini Quevedo (OAB/RO 2297)
Advogada: Ana Paula Morais da Rosa (OAB/RO 1793)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procuradora Federal: Maria Alice Kehrle Soares (OAB/DF 27513)
Procuradora Federal: Lisandre Marcondes Paranhos Zulian (OAB/
SP 153101)
Distribuído em 17/12/2015
n. 17 0002477-98.2014.8.22.0007 (Processo Digital)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Origem: 0002477-98.2014.8.22.0007 Cacoal/1ª Vara Cível
Assunto: Dívida Ativa/Execução Fiscal/Embargos à Execução/
Multa por Exigência de Farmaceutico em Unidade de Saúde
Apelante: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia
CRF-RO
Procurador: Max Ferreira Rolim (OAB/RO 984)
Apelado: Município de Cacoal - RO
Procurador: Silvério dos Santos Oliveira (OAB/RO 616)
Procurador: Caio Raphael Ramalho Veche e Silva (OAB/RO 6390)
Distribuído em 10/07/2015
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Apelante: Centrais Elétricas de Rondônia S/A - CERON
Advogado: Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1818)
Advogada: Silvia de Oliveira (OAB/RO 1285)
Advogada: Francianny Aires da Silva Ozias (OAB/RO 1190)
Advogado: Paulo Rogério Barbosa Aguiar (OAB/RO 1723)
Advogado: Rodrigo Augusto Barboza Pinheiro (OAB/RO 5706)
Advogado: Jorge Henrique Lima Mourão (OAB/RO 1117)
Advogada: Norazi Braz de Mendonça (OAB/RO 2814)
Advogado: Ubirajara Rodrigues Nogueira de Rezende (OAB/RO
1571)
Advogado: Gustavo A. M. Brigagão (OAB/RJ 60800)
Advogado: Rubem Tadeu C. Perlingeiro (OAB/RJ 71430)
Advogado: Alisson Carvalho de Souza (OAB/RJ 100917)
Advogado: Décio Flávio Gonçalves Torres Freire (OAB/PE 815-A)
Advogada: Clara Sabry Azar Marques (OAB/RO 4681)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Sérgio Fernandes de Abreu Júnior (OAB/RO 6629)
Redistribuído em 10/01/2014
n. 22 0001325-13.2013.8.22.0019 Apelação (Processo Digital)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Origem: 0001325-13.2013.8.22.0019 Machadinho do Oeste/1ª
Vara Cível
Assunto: Obrigação de Fazer/Não Fazer/Fornecimento de Medicamentos
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Município de Machadinho do Oeste - RO
Procurador: Luciano Douglas Ribeiro dos Santos Silva (OAB/RO 3091)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Aparício Paixão Ribeiro Júnior (OAB/RO 1313)
Procurador: Artur Leandro Veloso de Souza (OAB/RO 5227)
Procurador: Bruno dos Anjos (OAB/RO 5410)
Apelado: Confúcio Aires Moura
Apelado: Williames Pimentel de Oliveira
Apelado: Mário Alves da Costa
Apelado: Celso Viana Coelho
Distribuído em 06/07/2015
n. 23 0001040-03.2015.8.22.0002 Apelação (Processo Digital)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Origem: 0001040-03.2015.8.22.0002 Ariquemes/3ª Vara Cível
Assunto: Prestação de Contas/Suspensão do Processo/
Ressarcimento/Subsídio de Vereador acima de Limite Legal
Apelante: Adair Moulaz
Advogado: Mauro José Moreira de Oliveira (OAB/RO 6083)
Apelado: Município de Ariquemes - RO
Procurador: Michel Eugenio Madella (OAB/RO 3390)
Distribuído em 06/11/2015
n. 24 0011842-22.2013.8.22.0005 Apelação (Processo Digital)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Origem: 0011842-22.2013.8.22.0005 Ji-Paraná/5ª Vara Cível
Assunto: Falecimento em Presídio/Pensão Vitalícia/Dano Moral e Material
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Helder Lucas Silva Nogueira de Aguiar (OAB/RO 6857)
Apelada: Raiane Lucas Knidel
Advogado: Lurival Antônio Ercolin (OAB/RO 64B)
Apelado: A. K. Assistido(a) por sua mãe K. S. l. K.
Advogado: Lurival Antônio Ercolin (OAB/RO 64B)
Distribuído em 27/05/2015
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n. 25 0009016-64.2015.8.22.0001 Apelação (Processo Digital)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Origem: 0009016-64.2015.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da
Fazenda Pública
Assunto: Adicional de Periculosidade/Anulação Administrativa/
Retroativos
Apelante: Hailton Cavalcante dos Santos
Advogado: Marcos Aurélio de Menezes Alves (OAB/RO 5136)
Advogada: Nayara Símeas Pereira Rodrigues Martins (OAB/RO
1692)
Apelado: Município de Porto Velho - RO
Procurador: Carlos Alberto de Sousa Mesquita (OAB/RO 805)
Procurador: Moacir de Souza Magalhães (OAB/RO 1129)
Distribuído em 16/10/2015
n. 26 0021135-33.2010.8.22.0001 (Processo Digital)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Origem: 0021135-33.2010.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da
Fazenda Pública
Assunto: Esbulho/Turbação/Ameaça/Reintegração de Posse/
Interdito Proibitório
Apelante/Apelado: Município de Porto Velho - RO
Procurador: Mário Jonas Freitas Guterres (OAB/RO 272B)
Procurador: Jefferson de Souza (OAB/RO 1139)
Procurador: Moacir de Souza Magalhães (OAB/RO 1129)
Procurador: Salatiel Lemos Valverde (OAB/RO 1998)
Apelado/Apelante: Valzomiro Bizarello
Advogado: Cléber dos Santos (OAB/RO 3210)
Distribuído em 06/03/2015
n. 27 0002609-43.2014.8.22.0012 Apelação (Processo Digital)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
PROCESSO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Origem: 0002609-43.2014.8.22.0012 Colorado do Oeste/1ª Vara
Cível
Assunto: Adicional de Insalubridade
Apelante: Paulo Sérgio Monteiro
Advogado: Marcio Greyck Gomes (OAB/RO 6607)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Toyoo Watanabe Junior (OAB/RO 5728)
Distribuído em 06/10/2015
n. 28 0002128-40.2015.8.22.0014 (Processo Digital)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Origem: 0002128-40.2015.8.22.0014 Vilhena/4ª Vara Cível
Assunto: Efeito Suspensivo/Impugnação/Embargos à Execução/
Imposto Territorial
Apelante: Município de Vilhena - RO
Advogado: Carlos Eduardo Machado Ferreira (OAB/RO 3691)
Apelado: Espólio de Hasan Abd El Rahman Faris
Curadora: Élia Oliveira Mello (OAB/RO 351B)
Curador: George Barreto Filho (OAB/BA 17935)
Distribuído em 01/07/2015
Porto Velho, 15 de maio de 2018
Desembargador Renato Martins Mimessi
Presidente da 2ª Câmara Especial
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PUBLICAÇÃO DE ATAS
1ª CÂMARA ESPECIAL
Poder Judiciário do Estado de Rondônia
1ª Câmara Especial
Ata de Julgamento
Sessão 922
Ata da sessão de julgamento realizada no Plenário ll deste
Tribunal, aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil
e dezoito. Presidência do Excelentíssimo Desembargador Eurico
Montenegro. Presentes os Excelentíssimos Desembargadores
Gilberto Barbosa e Oudivanil de Marins.
Procurador de Justiça, Alzir Marques Cavalcante Júnior.
Secretária, Belª Karen Carvalho Teixeira
Declarada aberta a sessão às 8h30, o Presidente deu boas-vindas
a todos e, pela ordem, foram submetidos a julgamento os processos
constantes da pauta.
Concluídos os processos de interesse do Ministério Público, o
Procurador de Justiça pediu licença e se retirou.
PROCESSOS JULGADOS
n. 01 0000415-06.2014.8.22.0001 Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Origem: 0000415-06.2014.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da
Fazenda Pública
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Carlos Roberto Bittencourt Silva (OAB/RO 6098)
Procurador: Matheus Carvalho Dantas (OAB/RO 6391)
Apelada: Fortesul Serviços Especiais de Vigilância e Segurança Ltda
Advogado: Luiz Carlos Pacheco Filho (OAB/RO 4203)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído por Sorteio em 24/04/2015
Decisão: “REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, NEGOUSE PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 02 0003711-31.2013.8.22.0014 Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Origem: 0003711-31.2013.8.22.0014 Vilhena/3ª Vara Cível
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Município de Vilhena - RO
Procurador: Carlos Eduardo Machado Ferreira (OAB/RO 3691)
Apelado: José Luiz Rover
Advogado: Roberley Rocha Finotti (OAB/RO 690)
Apelado: Vivaldo Carneiro Gomes
Advogado: Claudinei Marcon Júnior (OAB/RO 5510)
Advogado: José Antônio Corrêa (OAB/RO 5292)
Advogada: Valdete Tabalipa (OAB/RO 2140)
Advogado: José Francisco Cândido (OAB/RO 234A)
Apelado: Adilson Vieira Rodrigues
Advogado: Rubens Devet Gênero (OAB/RO 3543)
Relator: DES. OUDIVANIL DE MARINS
Distribuído por Sorteio em 20/02/2014
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 03 0011589-68.2012.8.22.0005 Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Origem: 0011589-68.2012.8.22.0005 Ji-Paraná/5ª Vara Cível
Apelante: Município de Ji-Paraná - RO
Procurador: Sídney Duarte Barbosa (OAB/RO 630A)
Procuradora: Leni Matias (OAB/RO 3809)
Procurador: Silas Rosalino de Queiroz (OAB/RO 1535)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Distribuído por Sorteio em 19/03/2015
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
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n. 04 0800452-95.2017.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7062841-61.2016.822.0001 Porto Velho/1ª Vara da
Fazenda Pública
Agravante: Ari Valdir Lebkuchen
Advogado: Robson Vieira Lekuchen (OAB/RO 4545)
Advogada: Tanany Araly Barbeto (OAB/RO 5582)
Advogado: Diego Ionei Monteiro Motomya (OAB/RO 7.757)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Data de Distribuição: 21/02/2017
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 05 0801453-18.2017.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 0003019-90.1998.822.0003 Jaru/2ª Vara Cível
Agravante: Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD
Advogado: Alessandro Silva de Magalhães (OAB/SP 165.546)
Agravado: Ministério Publico do Estado de Rondônia
Relator: DES. OUDIVANIL DE MARINS
Data Distribuição: 31/05/2017
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 06 0001878-71.2014.8.22.0004 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0001878-71.2014.8.22.0004 Ouro Preto do Oeste/2ª Vara
Cível
Apelante/Apelado: Maurício Florêncio de Matos
Advogada: Cláudia Fidelis (OAB/RO 3470)
Apelante/Apelada: Zenaide Florêncio de Matos
Advogada: Cláudia Fidelis (OAB/RO 3470)
Apelante/Apelado: Geraldo Vaz de Matos
Advogada: Cláudia Fidelis (OAB/RO 3470)
Apelado/Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Willame Soares Lima (OAB/RO 949)
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Distribuído por Sorteio em 22/07/2016
Decisão: “DEU-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 07 0008760-55.2014.8.22.0002 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0008760-55.2014.8.22.0002 Ariquemes/4ª Vara Cível
Apelante: Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogado: Jonathas Coelho Baptista de Mello (OAB/RO 3011)
Advogado: Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1818)
Apelado: Município de Alto Paraíso - RO
Procurador: Alcides José Alves Soares Júnior (OAB/RO 3281)
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Distribuído por Sorteio em 26/11/2014
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 08 0030895-16.2009.8.22.0009 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0030895-16.2009.8.22.0009 Pimenta Bueno/2ª Vara Cível
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Henry Anderson Corso Henrique (OAB/RO 922)
Procurador: Jair Alves Batista (OAB/RO 61B)
Apelada: A. P. dos S. Representado(a) por sua mãe T. P.
Advogado: Roberto Sidney Marques de Oliveira (OAB/RO 2946)
Advogada: Sônia Castilho Rocha (OAB/RO 2617)
Apelada: Tereza Pagel
Advogado: Roberto Sidney Marques de Oliveira (OAB/RO 2946)
Advogada: Sônia Castilho Rocha (OAB/RO 2617)
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Distribuído por Sorteio em 25/04/2014
Decisão: “DEU-SE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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n. 09 7002896-03.2017.8.22.0004 Apelação (PJe)
Origem:7002896-03.2017.8.22.0004 Ouro Preto do Oeste/1ª Vara
Cível
Apelante: Simone Ferreira Muniz de Almeida
Advogada: Simone Ferreira Muniz de Almeida (OAB/RO 5660)
Apelado: Município de Ouro Preto do Oeste - RO
Procurador: Lucinei Ferreira de Castro (OAB/RO 967)
Apelado: Prefeito do Município de Ouro Preto do Oeste - RO
Advogada: Renata Cristille Araújo Silva (OAB/RO 7499)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Data de Distribuição: 07/11/2017
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 10 0000476-72.2012.8.22.0020 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0000476-72.2012.8.22.0020 Nova Brasilândia do Oeste/1ª
Vara Cível
Apelante: Antônio Lascola Pinheiro
Advogado: Ronan Almeida de Araújo (OAB/RO 2523)
Apelante: Joaquim Silveira de Rezende
Advogado: Ronan Almeida de Araújo (OAB/RO 2523)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. OUDIVANIL DE MARINS
Distribuído por Sorteio em 29/11/2013
Decisão: “REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DEU-SE
PROVIMENTO AOS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 11 0003158-57.2012.8.22.0001 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0003158-57.2012.8.22.0001 Porto Velho/7ª Vara Cível
Apelante: Maria José Alves Pereira
Advogado: Fausto Schumaher Ale (OAB/RO 4165)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador: Marcos Marcelo Jantsch (OAB/SC 31357)
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Distribuído por Sorteio em 19/10/2016
Decisão: “DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 12 0007911-52.2015.8.22.0001 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0007911-52.2015.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara Cível
Apelante: João Rodrigues das Chagas
Advogado: José Assis (OAB/RO 2332)
Advogada: Elizabeth Fonseca (OAB/RO 4445)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador: Cassiano Augusto Gallerani (OAB/SP 186725)
Procurador: Karyna Joppert Kalluf Comelli (OAB/PR 44978)
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Distribuído por Sorteio em 01/09/2016
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 13 0000739-37.2012.8.22.0010 Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Origem: 0000739-37.2012.8.22.0010 Rolim de Moura/2ª Vara Cível
(Juizado Infância e Juventude)
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Valério Cesar Milani e Silva (OAB/RO 3934)
Procurador: Pedro Henrique Moreira Simões (OAB/RO 5491)
Procurador: Felipe da Rocha Florêncio (OAB/RO 5219)
Procurador: Luciano Brunholi Xavier (OAB/RO 550A)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Município de Rolim de Moura - RO
Procurador: Leandro Junior Rodrigues (OAB/RO 5405)
Procurador: Jônathas Siviero (OAB/RO 4861)
Interessada (Parte Ativa): E. C. S. C. Representado(a) por sua mãe
M. de S.
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Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído por Sorteio em em 28/02/2018
Decisão: “DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 14 7001945-88.2017.8.22.0010 Apelação (PJe)
Origem: 7001945-88.2017.8.22.0010 Rolim de Moura/2ª Vara Cível
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Eliabes Neves
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Interessado (Parte Passiva): Gabriel Cristian Muniz Rocha
Defensora Pública: Maria Cecília Schimidt
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Data de Distribuição: 07/11/2017
Decisão: “REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, DEUSE PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 15 0000298-69.2011.8.22.0017 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0000298-69.2011.8.22.0017 Alta Floresta do Oeste/1ª
Vara Cível
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Luciano Brunholi Xavier (OAB/RO 550A)
Procurador: Felipe da Rocha Florêncio (OAB/RO 5219)
Procurador: Eliabes Neves (OAB/RO 4074)
Apelado: Orlando Matias da Silva
Advogada: Elismara Ferreira de Souza (OAB/RO 1827)
Advogada: Edilena Maria de Castro Gomes (OAB/RO 1967)
Advogada: Sandra Vicente de Almeida Rodini (OAB/RO 214B)
Relator: DES. OUDIVANIL DE MARINS
Distribuído por Sorteio em 24/11/2014
Decisão: “DEU-SE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 16 0001324-66.2015.8.22.0501 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0001324-66.2015.8.22.0501 Porto Velho/1ª Vara da
Auditoria Militar
Apelante: Lázaro Lobato
Advogado: Antônio Santana Moura (OAB/RO 531A)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Joel de Oliveira (OAB/RO 174B)
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Distribuído por Sorteio em 13/08/2015
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 17 0008137-57.2015.8.22.0001 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0008137-57.2015.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da
Fazenda Pública
Apelante: Renan Gomes Maldonado de Jesus
Advogado: Renan Gomes Maldonado de Jesus (OAB/RO 5769)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Kherson Maciel Gomes Soares (OAB/RO 7139)
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Distribuído por Sorteio em 09/09/2015
Decisão: “REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, NEGOUSE PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 18 0008644-83.2013.8.22.0002 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0008644-83.2013.8.22.0002 Ariquemes/3ª Vara Cível
Apelante: Jussara da Silva
Defensora Pública: Morgana Lígia Batista Carvalho (OAB/RO 2456)
Apelado: Município de Ariquemes - RO
Procurador: Michel Eugênio Madella (OAB/RO 3390)

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Procurador: Vergílio Pereira Rezende (OAB/RO 4068)
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Distribuído por Sorteio em 23/07/2014
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO E, DE
OFÍCIO, CASSOU-SE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 19 0024371-22.2012.8.22.0001 Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Origem: 0024371-22.2012.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da
Fazenda Pública
Apelante: Maria Sineide Rego Parente
Advogada: Valéria Moreira de Alencar Ramalho (OAB/RO 3719)
Apelado: Município de Porto Velho - RO
Procurador: Ricardo Amaral Alves do Vale (OAB/RO 2130)
Procurador: Moacir de Souza Magalhães (OAB/RO 1129)
Procurador: Waldecy dos Santos Vieira (OAB/RO 1906)
Procurador: Mário Jonas Freitas Guterres (OAB/RO 272B)
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Distribuído por Sorteio em 20/01/2015
Decisão: “DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 20 0013823-98.2013.8.22.0001 Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Origem: 0013823-98.2013.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da
Fazenda Pública
Apelante: Município de Porto Velho - RO
Procurador: Mário Jonas Freitas Guterres (OAB/RO 272B)
Procurador: Waldecy dos Santos Vieira (OAB/RO 1906)
Apelada: Eva Crispin Ferreira
Defensora Pública: Maríllya Gondin Reis (OAB/PE 28399)
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Distribuído por Sorteio em 14/07/2014
Decisão: “REJEITADAS A PRELIMINARES. NO MÉRITO, DEUSE PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 21 0000493-13.2013.8.22.0008 Embargos de Declaração em
Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Origem: 0000493-13.2013.8.22.0008 Espigão do Oeste/2ª Vara
Embargante: Célio Renato da Silveira
Advogado: Cleodimar Balbinot (OAB/RO 3663)
Advogado: José de Almeida Júnior (OAB/RO 1370)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Litisconsorte Ativo Necessário: Kleber Freitas Pedrosa Alcântara
Advogado: Ronilson Wesley Pelegrine Barbosa (OAB/RO 4688)
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Opostos em 28/09/2017
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 22 0014310-34.2014.8.22.0001 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0014310-34.2014.8.22.0001 Porto Velho/6ª Vara Cível,
Falências e Recuperações Judiciais
Apelante: Renato Araújo da Silva
Advogada: Mirian Barnabé de Souza (OAB/RO 5950)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procuradora: Rafaela Pontes Chaves
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído por Sorteio em 13/12/2016
Decisão: “REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, NEGOUSE PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 23 7003649-88.2016.8.22.0005 Apelação (PJe)
Origem: 7003649-88.2016.8.22.0005 Ji-Paraná/5ª Vara Cível
Apelante: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
Procuradora: Luciana Santana do Carmo Pimenta
Apelado: José Lopes Filho
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Advogado: Dilney Eduardo Barrionuevo Alves (OAB/RO 301B)
Advogada: Eurianne de Souza Passos Barrionuevo Alves (OAB/
RO 3894)
Relator: DES. OUDIVANIL DE MARINS
Data de Distribuição: 01/11/2017
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO E, EM
REEXAME NECESSÁRIO MODIFICOU-SE SOMENTE A
FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 24 0800750-53.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem:7012988-20.2015.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de
Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Agravante: Estado de Rondônia
Procuradora: Luciana Fonseca Azevedo (OAB/RO 5726)
Agravada: Balanças Cauduro Ltda
Agravado: Eduardo Antônio Cauduro
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Data de Distribuição: 20/03/2018
Decisão: “DEU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 25 0800748-83.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem:7037488-19.2016.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de
Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Agravante: Estado de Rondônia
Procuradora: Luciana Fonseca Azevedo (OAB/RO 5726)
Agravado: Geraldo Fagundes Neto Júnior
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Data de Distribuição: 20/03/2018
Decisão: “DEU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 26 0800044-70.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 0205273-48.2004.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de
Execuções Fiscais
Agravante: Estado de Rondônia
Procuradora: Luciana Fonseca Azevedo (OAB/RO 5726)
Agravada: Jamari Distribuidora de Bebidas Ltda - ME
Advogado: Rodrigo Tosta Giroldo ( OAB/RO 4503)
Gabinete DES. EURICO MONTENEGRO
Data de Distribuição: 11/01/2018
Decisão: “DEU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 27 0001889-91.2014.8.22.0007 Apelação (PJe)
Origem: 0001889-91.2014.8.22.0007 Cacoal/4ª Vara Cível
Apelante: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
Procurador: Fábio Bronzatti Silveira
Apelado: Carlos Ronny da Silva
Advogado: Anderson Fabiano Brasil (OAB/RO 5921)
Advogado: Luzinete Pagel (OAB/RO 4843)
Relator: DES. OUDIVANIL DE MARINS
Data Distribuição: 02/02/2018
Decisão: “DEU-SE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 28 0011701-15.2013.8.22.0001 Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Origem: 0011701-15.2013.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da
Fazenda Pública
Apelante: Magda Maria Martins Rocha da Silva
Advogada: Manuela Gsellmann da Costa (OAB/RO 3511)
Advogado: Aramadson Barbosa da Silva (OAB/RO 5948)
Apelado: Estado de Rondônia
Procurador: Igor Almeida da Silva Marinho (OAB/RO 6153)
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Distribuído por Sorteio em 22/10/2014
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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n. 29 0021301-60.2013.8.22.0001 Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Origem: 0021301-60.2013.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da
Fazenda Pública
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Brunno Correa Borges (OAB/RO 5768)
Procurador: Ítalo Lima de Paula Miranda (OAB/RO 5222)
Apelado: Manoel Fernandes Neto
Advogado: Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Advogada: Renata Siqueira Xavier de Souza (OAB/DF 40904)
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 16/06/2014
Decisão: “DEU-SE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 32 7022036-66.2016.822.0001 Apelação (PJe)
Origem: 7022036-66.2016.822.0001 Porto Velho/1ª Vara da
Fazenda Pública
Apelante: Marcilene Mendes da Silva
Advogada: Edilamar Barbosa de Holanda (OAB/RO 1653)
Advogada: Ionete Ferreira dos Santos (OAB/RO 1095)
Apelado: Município de Porto Velho - RO
Procurador: Carlos Alberto Sousa Mesquita (OAB/RO 805)
Procuradora: Geane Pereira da Silva Goveia (OAB/RO 2536)
Relator: DES. OUDIVANIL DE MARINS
Data de Distribuição: 10/11/2016
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 30 0011302-83.2013.8.22.0001 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0011302-83.2013.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da
Fazenda Pública
Apelante: Estado de Rondônia
Procuradora: Marcella Sanguinetti Soares Mendes (OAB/RO 5727)
Apelada: Maria do Rosario Ramos de Sousa
Advogada: Zênia Luciana Cernov de Oliveira (OAB/RO 641)
Advogada: Maria de Lourdes de Lima Cardoso (OAB/RO 4114)
Apelada: Maria da Silva Gomes
Advogada: Zênia Luciana Cernov de Oliveira (OAB/RO 641)
Advogada: Maria de Lourdes de Lima Cardoso (OAB/RO 4114)
Apelada: Maria Elsa Silva Rocha
Advogada: Zênia Luciana Cernov de Oliveira (OAB/RO 641)
Advogada: Maria de Lourdes de Lima Cardoso (OAB/RO 4114)
Apelada: Maria Celuse da Silva
Advogada: Zênia Luciana Cernov de Oliveira (OAB/RO 641)
Advogada: Maria de Lourdes de Lima Cardoso (OAB/RO 4114)
Apelada: Maria Dalene Lopes Feitosa Silva
Advogada: Zênia Luciana Cernov de Oliveira (OAB/RO 641)
Advogada: Maria de Lourdes de Lima Cardoso (OAB/RO 4114)
Apelado: Manoel Messias Dourados
Advogada: Zênia Luciana Cernov de Oliveira (OAB/RO 641)
Advogada: Maria de Lourdes de Lima Cardoso (OAB/RO 4114)
Apelada: Maria José da Silva Oliveira
Advogada: Zênia Luciana Cernov de Oliveira (OAB/RO 641)
Advogada: Maria de Lourdes de Lima Cardoso (OAB/RO 4114)
Apelada: Maria José Vieira dos Santos
Advogada: Zênia Luciana Cernov de Oliveira (OAB/RO 641)
Advogada: Maria de Lourdes de Lima Cardoso (OAB/RO 4114)
Apelada: Maria de Lourdes Navarro
Advogada: Zênia Luciana Cernov de Oliveira (OAB/RO 641)
Advogada: Maria de Lourdes de Lima Cardoso (OAB/RO 4114)
Apelada: Maria Rita Mendes de Sá
Advogada: Zênia Luciana Cernov de Oliveira (OAB/RO 641)
Advogada: Maria de Lourdes de Lima Cardoso (OAB/RO 4114)
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Distribuído por Sorteio em 15/09/2014
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 33 0014516-36.2014.8.22.0005 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0014516-36.2014.8.22.0005 Ji-Paraná/2ª Vara Cível
Apelante: Estado de Rondônia
Procuradora: Caroline Mezzomo Barroso Bittencourt (OAB/RO 2267)
Procuradora: Ana Paula de Freitas Melo Chagas (OAB/RO 1670)
Procurador: Pedro Henrique Moreira Simões (OAB/RO 5491)
Procuradora: Rafaella Queiroz Del Reis Conversani (OAB/RO
3666)
Apelada: Maria dos Anjos Gomes Santos
Defensora Pública: Lívia Carvalho Cantadoci Iglecias
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Distribuído por Sorteio em 29/08/2016
Decisão: “DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 31 0015601-75.2005.8.22.0101 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0015601-75.2005.8.22.0101 Porto Velho/2ª Vara de
Execuções Fiscais e Registros Públicos
Apelante: Município de Porto Velho - RO
Procurador: Carlos Alberto de Sousa Mesquita (OAB/RO 805)
Procurador: Jefferson de Souza (OAB/RO 1139)
Procuradora: Geane Pereira da Silva Goveia (OAB/RO 2536)
Procuradora: Kárytha Menêzes e Magalhães (OAB/RO 2211)
Apelado: Antônio Francisco Brilhante de Souza
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído por Sorteio em 20/12/2017
Decisão: “DEU-SE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”

n. 34 0008856-10.2013.8.22.0001 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0008856-10.2013.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da
Fazenda Pública
Apelante/Apelado: Estado de Rondônia
Procuradora: Ellen Cristine Alves de Melo (OAB/RO 5985)
Procurador: Evanir Antônio de Borba (OAB/RO 776)
Apelada/Apelante: Energy Distribuidora EPP Ltda
Advogado: Arquilau de Paula (OAB/RO 1B)
Advogado: Breno Dias de Paula (OAB/RO 399B)
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Distribuído por Prevenção de Magistrado em 26/05/2014
Decisão: “DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO
DE RONDÔNIA E NEGOU-SE AO DE ENERGY DISTRIBUIDORA
EPP LTDA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À
UNANIMIDADE.”
n. 35 0011713-51.2012.8.22.0005 Apelação (PROCESSO
DIGITAL)
Origem: 0011713-51.2012.8.22.0005 Ji-Paraná/5ª Vara Cível
Apelante/Apelada: A. Tomasi & Cia Ltda
Advogado: João Carlos Veris (OAB/RO 906)
Advogado: Yuri Robert Rabelo Antunes (OAB/RO 4584)
Apelado/Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Willame Soares Lima (OAB/RO 949)
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Distribuído por Sorteio em 03/10/2013
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE A.
TOMASI & CIA LTDA E DEU-SE PROVIMENTO AO DO ESTADO
DE RONDÔNIA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À
UNANIMIDADE.”
n. 36 0801595-56.2016.8.22.0000 Agravo em Agravo de
Instrumento (PJe)
Origem: 1000441-84.2014.8.22.001 Porto Velho/1ª Vara de
Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Agravante: Estado de Rondônia
Procuradora: Mônica Aparecida Eustáchio (OAB/RO 7935)
Agravada: KMC Indústria e Comércio LTDA - ME
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Relator: DES. OUDIVANIL DE MARINS
Interposto em 12/01/2018
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 37 0010886-49.2012.8.22.0002 Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Origem: 0010886-49.2012.8.22.0002 Ariquemes/1ª Vara Cível
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Carlos Roberto Bittencourt Silva (OAB/RO 6098)
Procurador: Ítalo Lima de Paula Miranda (OAB/RO 5222)
Apelado: Município de Ariquemes - RO
Procurador: Vergílio Pereira Rezende (OAB/RO 4068)
Procurador: Paulo César dos Santos (OAB/RO 4768)
Procurador: Niltom Edgard Mattos Marena (OAB/RO 361B)
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Distribuído por Sorteio em 21/03/2014
Decisão: “DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 38 0006269-44.2011.8.22.0014 Embargos de Declaração em
Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Origem: 0006269-44.2011.8.22.0014 Vilhena/4ª Vara Cível
Embargante: Marlon Donadon
Advogado: Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134)
Advogada: Marianne Almeida e Vieira de Freitas Pereira (OAB/RO 3046)
Embargado: Município de Vilhena - RO
Procurador: Bartolomeu Alves da Silva (OAB/RO 2046)
Procurador: Carlos Eduardo Machado Ferreira (OAB/RO 3691)
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Opostos por Sorteio em 20/11/2017
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 39 0002459-05.2013.8.22.0010 Embargos de Declaração em
Apelação (PJe)
Origem: 0002459-05.2013.8.22.0010 Rolim de Moura/1ª Vara Cível
Embargante: Maria Nazaré Pereira da Silva
Advogada: Florisbela Lima (OAB/RO 3138)
Advogada: Vanilda Monteiro Gomes (OAB/RO 6760)
Embargado: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
Procurador: Roger Hampel da Cunha
Relator: DES. OUDIVANIL DE MARINS
Opostos em 19/02/2018
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 40 7020585-40.2015.8.22.0001 Embargos de Declaração em
Apelação (PJe)
Origem: 7020585-40.2015.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da
Fazenda Pública
Embargante: Rodrigo Afonso Oliveira
Advogado: Wilson Vedana Júnior (OAB/RO 6665)
Advogado: Paulo Barroso Serpa (OAB/RO 4923)
Advogado: Magnaldo Silva de Jesus (OAB/RO 3485)
Embargado: Estado de Rondônia
Procurador: Sávio de Jesus Gonçalves (OAB/RO 519A)
Relator: DES. OUDIVANIL DE MARINS
Opostos em 20/10/2017
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
n. 41 0804173-89.2016.8.22.0000 Embargos de Declaração em
Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 0029298-51.2000.822.0001 Porto Velho/2ª Vara de
Execuções Fiscais
Embargante: Nélio Alzenir Afonso Alencar
Advogado: Paulo Barrro Serpa (OAB/RO 4923)
Advogado: Andrey Cavalcante de Carvalho (OAB/RO 303-B)
Embargado: Município de Porto Velho - RO
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Procurador: Mário Jonas Freitas Guterres (OAB/RO 272-B)
Relator: DES. OUDIVANIL DE MARINS
Opostos em 22/09/2017
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
PROCESSO COM PEDIDO DE VISTA
0021006-57.2012.8.22.0001 Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Origem: 0021006-57.2012.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da
Fazenda Pública
Apelante: Maria Severiana do Nascimento
Defensor Público: Edvaldo Caires Lima (OAB/RO 306)
Apelado: Município de Porto Velho - RO
Procurador: Salatiel Lemos Valverde (OAB/RO 1998)
Procurador: Mário Jonas Freitas Guterres (OAB/RO 272B)
Procuradora: Maria da Penha Nobre Pereira (OAB/RO 3274)
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Distribuído por Sorteio em 08/09/2014
Pedido de Vista em 17/05/2018
Decisão: “REJEITADAS AS PRELIMINARES, À UNANIMIDADE. NO
MÉRITO, APÓS O VOTO DO RELATOR DANDO PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO, PEDIU VISTA O DESEMBARGADOR GILBERTO
BARBOSA. DESEMBARGADOR OUDIVANIL DE MARINS AGUARDA.”
PROCESSO ADIADO
0016589-11.2015.8.22.0501 Apelação
Origem: 0016589-11.2015.8.22.0501 Porto Velho/1ª Vara Criminal
Apelante: José Francisco de Araújo
Advogado: José de Almeida Júnior (OAB/RO 1370)
Advogado: Carlos Eduardo Rocha Almeida (OAB/RO 3593)
Advogada: Cristiane Patrícia Hurtado Madueno (OAB/RO 1013)
Advogada: Lidiane Costa de Sá (OAB/RO 6128)
Advogado: Hudson Delgado Camurça Lima (OAB/RO 6792)
Advogado: Eduardo Campos Machado (OAB/RS 17973)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Revisor: Des. Oudivanil de Marins
Distribuído por Sorteio em 26/07/2017
PROCESSOS RETIRADOS
n. 01 0801032-91.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem:7003349-98.2017.8.22.0003 Jaru/1ª Vara Cível
Agravante: Município de Jaru - RO
Procurador: Hudson da Costa Pereira (OAB/RO 6084)
Procurador: Wisley Machado Santos de Almada (OAB/RO 1217)
Agravado: Maxuel Dias dos Santos
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Data de Distribuição: 16/04/2018
n. 02 0801120-32.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 7002906-50.2017.8.22.0003 Jaru/1ª Vara Cível
Agravante: Município de Jaru - RO
Procurador: Hudson da Costa Pereira (OAB/RO 6084)
Procurador: Wisley Machado Santos de Almada (OAB/RO 1217)
Agravado: Valdionor Fernandes dos Santos
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Data de Distribuição: 24/04/2018
Concluída a pauta de julgamento, o Desembargador Presidente
determinou a leitura da presente ata, a qual foi aprovada à
unanimidade e declarou encerrada a sessão às 9h18.
Porto Velho, 17 de maio de 2018
Exmo. Des. Eurico Montenegro
Presidente da 1ª Câmara Especial
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CÂMARAS ESPECIAIS REUNIDAS
Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Câmaras Especiais Reunidas
Ata de Julgamento
Sessão 149
Ata da sessão de julgamento realizada no II Plenário deste Tribunal
de Justiça - 5º andar deste Tribunal, situado na rua José Camacho,
nº 585, Bairro Olaria, excepcionalmente, aos dezoito dias do mês de
maio do ano de dois mil e dezoito. Presidência do Desembargador
Eurico Montenegro Júnior. Presentes o Desembargador Renato
Martins Mimessi, Desembargador Roosevelt Queiroz Costa,
Desembargador Gilberto Barbosa, Desembargador Oudivanil de
Marins e Desembargador Hiram Souza Marques. Participação do
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior no julgamento
da Ação Rescisória n. 0005937-80.2015.8.22.0000, bem como
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.080344633.2016.8.22.0000. Procurador de Justiça Tarcísio Leite Mattos.
Secretária Belª Valeska Pricyla Barbosa Sousa. Declarada aberta
a sessão às 08h30 e pela ordem, foram submetidos a julgamento
os processos constantes da pauta.
n.01 0005937-80.2015.8.22.0000 Ação Rescisória
Origem: 0155693-54.2001.8.22.0001 Porto Velho/2ª Vara da
Fazenda Pública
Autor: Nilton Djalma dos Santos Silva
Advogado: Fernando da Silva Maia (OAB/RO 452)
Réu: Joel de Oliveira
Advogado: Raimundo Gonçalves de Araújo (OAB/RO 3300)
Advogada: Salete Bergamaschi (OAB/RO 2230)
Advogada: Patrícia Bergamaschi de Araújo (OAB/RO 4242)
Advogado: Renan Correia Lima (OAB/RO 6400)
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído por Sorteio em 23/06/2015
Decisão:“JULGOU-SE PROCEDENTE AÇÃO RESCISÓRIA, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE”.
n.02 0803446-33.2016.8.22.0000 Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (PJe)
Origem: 0067987.23.2007.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de
Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Suscitante: Relator da Apelação nº 0067987-23.2007.8.22.0001
(Des. Renato Martins Mimessi)
Suscitado: Estado de Rondônia
Procurador: Sérgio Fernandes de Abreu Júnior (OAB/RO 6629)
Procuradora: Luciana Fonseca Azevedo (OAB/RO Nº. 5726)
Suscitado: Agenor Pereira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR
Redistribuído em 17/10/2016
Decisão:“JULGOU-SE PROCEDENTE O INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, NOS TERMOS DO
VOTO RELATOR, À UNANIMIDADE”.
n.03 0802350-17.2015.8.22.0000 Reclamação (PJe)
Origem: 0037948-43.2007.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da
Fazenda Pública
Reclamante: Miguel Garcia de Queiroz
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Advogado: Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827)
Reclamado: Presidente do Tribunal de Contas do Estado/RO
Procurador: Fábio de Sousa Santos (OAB/RO 5221)
Procurador: Tiago Cordeiro Nogueira (OAB/RO 7770)
Terceiro Interessado: Estado de Rondônia
Procurador: Fábio de Sousa Santos (OAB/RO 5221)
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Procurador: Tiago Cordeiro Nogueira (OAB/RO 7770)
Relator: DES. OUDIVANIL DE MARINS
Redistribuído em 06/06/2016
Dada a palavra ao Procurador Fábio de Sousa Santos (OAB/RO
5221), sustentou oralmente em favor do Estado.
Decisão: “JULGOU-SE A RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM A
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE”.
n.04 0004049-13.2014.8.22.0000 Revisão Criminal
Origem: 0000893-37.2012.8.22.0501 Tribunal de Justiça - Estado
de Rondônia
Revisionando: Cleozemir Teixeira Lima
Advogado: José Roberto Wandembruck (OAB/RO 5063)
Advogado: Orestes Muniz Filho (OAB/RO 40)
Revisionado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Revisor: Des. Renato Martins Mimessi
Redistribuído por Sorteio em 03/08/2017
Decisão: “JULGOU-SE IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE ”.
n.05 0800526-18.2018.8.22.0000 Conflito de Competência (PJe)
Origem: 7005859-85.2016.8.22.0014 Vilhena/1ª Vara Cível
Suscitante: Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena
Suscitado: Juiz de Direito do 1º Juizado Especial da Fazenda
Pública da Comarca de Vilhena
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 01/03/2018
Decisão: “DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE ”.
n.06 0800816-33.2018.8.22.0000 Conflito de Competência (PJe)
Origem: 7022445-42.2016.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de
Fazenda Pública
Suscitante: Juiz de Direito do 1º Juizado Especial da Fazenda
Pública da Comarca de Porto Velho
Suscitado: Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Porto Velho
Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Distribuído em 27/03/2018
Decisão: “DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE ”.
n.07 0801772-83.2017.8.22.0000 Conflito de Competência (PJe)
Origem: 7009451-45.2017.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da
Fazenda Pública
Suscitante: Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Porto Velho
Suscitado: Juiz de Direito do 1º Juizado Especial da Fazenda
Pública da Comarca de Porto Velho
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO JÚNIOR
Redistribuído em 10/07/2017
Decisão: “ DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE”.
n.08 0803135-08.2017.8.22.0000 Conflito de Competência (PJe)
Origem: 7045163-33.2016.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da
Fazenda Pública
Suscitante:Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Porto Velho
Suscitado: Juiz de Direito do 1º Juizado Especial da Comarca de
Porto Velho
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO JÚNIOR
Redistribuído em 14/11/2017
Decisão: “ DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE”.
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n.09 0803525-75.2017.8.22.0000 Conflito de Competência (PJe)
Origem: 7010094-97.2017.8.22.0002 Ariquemes/1º Juizado
Especial da Fazenda Pública
Suscitante: Juiz de Direito do 1º Juizado Especial da Fazenda
Pública da Comarca de Ariquemes
Suscitado: Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Ariquemes
Relator: DES. RENATO MARTINS MIMESSI
Redistribuído em 19/12/2017
Decisão: “DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE ”.
n.10 0800015-20.2018.8.22.0000 Conflito De Competência (PJe)
Origem: 7009724-21.2017.8.22.0002 Ariquemes/1º Juizado
Especial Cível
Suscitante: Juiz de Direito do 1º Juizado Especial da Fazenda
Pública da Comarca de Ariquemes
Suscitado: Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Ariquemes
Relator: DES. RENATO MARTINS MIMESSI
Redistribuído em 08/01/2018
Decisão: “DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE ”.
n.11 0800618-93.2018.8.22.0000 Conflito de Competência (PJe)
Origem: 7014580-28.2017.8.22.0002 Ariquemes/1º Juizado
Especial da Fazenda Pública
Suscitante: Juiz de Direito da 1º Juizado Especial da Fazenda
Pública
da Comarca de Ariquemes
Suscitado: Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Ariquemes
Relator: DES. RENATO MARTINS MIMESSI
Redistribuído em 09/03/2018
Decisão: “DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE ”.
n.12 0800630-10.2018.8.22.0000 Conflito de Competência (PJe)
Origem: 7015247-14.2017.8.22.0002 Ariquemes/Juizado Especial
da Fazenda Pública
Suscitante: Juiz de Direito do 1ª Juizado Especial da Fazenda
Pública da Comarca de Ariquemes
Suscitado: Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Ariquemes
Relator: EURICO MONTENEGRO JÚNIOR
Redistribuído em 09/03/2018
Decisão: “DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE ”.
n.13 0800547-91.2018.8.22.0000 Conflito de Competência (PJe)
Origem: 7015252-36.2017.8.22.0002 Ariquemes/Juizado Especial
da Fazenda Pública
Suscitante: Juiz de Direito do 1º Juizado Especial da Fazenda
Pública da Comarca de Ariquemes
Suscitado: Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Ariquemes
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO JÚNIOR
Redistribuído em 05/03/2018
Decisão: “DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE”.
n.14 0800639-69.2018.8.22.0000 Conflito de Competência (PJe)
Origem: 7015344-14.2017.8.22.0002 Ariquemes/Juizado Especial
Cível e da Fazenda Pública
Suscitante: Juiz de Direito do 1º Juizado Especial da Fazenda
Pública da Comarca de Ariquemes
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Suscitado: Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Ariquemes
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO JÚNIOR
Redistribuído em 09/03/2018
decisão: “DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE”.
n.15 0800624-03.2018.8.22.0000 Conflito de Competência (PJe)
Origem: 7015353-73.2017.8.22.0002 Ariquemes/ 1º Juizado
Especial da Fazenda Pública
Suscitante: Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública
da Comarca de
Ariquemes
Suscitado: Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Ariquemes
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO JÚNIOR
Redistribuído em 09/03/2018
Decisão: “DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE”.
n.16 0802509-86.2017.8.22.0000 Conflito de Competência (PJe)
Origem: 7009761-48.2017.8.22.0002 Ariquemes/1º Juizado
Especial da Fazenda Pública
Suscitante: Juiz do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da
Comarca de Ariquemes
Suscitado: Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO JÚNIOR
Redistribuído em 22/09/2017
Decisão: “DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE”.
n.17 0802437-02.2017.8.22.0000 Conflito de Competência (PJe)
Origem: 7001035-76.2017.8.22.0005 Ji-Paraná/1º Juizado Especial
da Fazenda Pública
Suscitante: Juiz de Direito do 1º Juizado Especial da Fazenda
Pública da Comarca de Ji-Paraná
Suscitado: Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de JiParaná
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO JÚNIOR
Redistribuído em 20/09/2017
decisão: “DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE”.
n.18
0009978-90.2015.8.22.0000
Embargos
Infringentes
(PROCESSO DIGITAL)
Origem:0009177-90.2014.8.22.0007 Porto Velho/Tribunal de
Justiça - Estado de Rondônia
Embargante: Estado de Rondônia
Procurador: Sávio de Jesus Gonçalves (OAB/RO 519A)
Embargada: Marilza Rodrigues Teixeira
Advogado: Agnaldo José dos Anjos (OAB/RO 6314)
Relator: DES. RENATO MARTINS MIMESSI
Distribuído por Sorteio em 16/12/2015
Decisão: “EMBARGOS NÃO PROVIDOS, NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE”.
n.19 0001582-22.2018.8.22.0000 Embargos Infringentes e de
Nulidade
Origem: 0000232-24.2013.8.22.0501 Tribunal de Justiça - Estado
de Rondônia
Embargante: Francisco Edwilson Bessa Holanda Negreiros
Advogado: Cristiane Silva Pavin (OAB/RO 8221)
Advogado: Igor Habib Ramos Fernandes (OAB/RO 5193)
Advogado: Nelson Canedo Motta (OAB/RO 2721)
Advogado: Otávio Cesar Saraiva Leão Viana (OAB/RO 4889)
Advogado: Thiago de Souza Gomes Ferreira (OAB/RO 4412)
Advogado: Gustavo Nóbrega da Silva (OAB/RO 5235)
Apelante: João Francisco da Costa Chagas JÚNIOR
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Advogado: Oscar Dias de Souza Netto (OAB/RO 3567)
Advogado: Wilson Dias de Souza (OAB/RO 1804)
Advogado: Daison Nobre Belo (OAB/RO 4796)
Embargante: Leila Oliveira Fortuoso
Advogado: Cristiane Silva Pavin (OAB/RO 8221)
Advogado: Igor Habib Ramos Fernandes (OAB/RO 5193)
Advogado: Nelson Canedo Motta (OAB/RO 2721)
Advogado: Thiago de Souza Gomes Ferreira (OAB/RO 4412)
Advogado: Rafael Maia Correa (OAB/RO 4721)
Advogado: Gustavo Nóbrega da Silva (OAB/RO 5235)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelante: Valney Cristian Pereira de Moraes
Advogado: Francisco Alves Pinheiro Filho (OAB/RO 568)
Advogada: Carla Begnini Pinheiro (OAB/RO 778)
Advogado: Césaro Macedo de Sousa (OAB/RO 6358)
Apelante: Shisley Milene Araújo Couto
Advogado: Oscar Dias de Souza Netto (OAB/RO 3567)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Revisor: Des. Oudivanil de Marins
Distribuído por Sorteio em 03/04/2018
Decisão: “EMBARGOS NÃO PROVIDOS, NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE”.
n.20 0800490-73.2018.8.22.0000 Conflito de Competência (PJe)
Origem: 7001440-78.2018.8.22.0005 Ji-Paraná/1ª Vara Cível
Suscitante: Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de JiParaná
Suscitado: Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de JiParaná
Relator: DES. OUDIVANIL DE MARINS
Distribuído em 27/02/2018
Decisão: “DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE”.
n.21 0803244-56.2016.8.22.0000 Agravo em Embargos de
Declaração em Reclamação (PJe)
Origem: 0800330-19.2015.8.22.9000 Turma Recursal
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Sávio de Jesus Gonçalves (OAB/RO 519A)
Agravada: Marcilia Carvalho Oviczki
Advogada: Aline Dáros Ferreira ( OAB/RO 3353)
Relator: DES. OUDIVANIL DE MARINS
Interposto em 21/11/2017
Decisão: “DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE”.
n.22 0802335-77.2017.8.22.0000 Conflito de Competência (PJe)
Origem: 7004452-22.2017.8.22.0010 Rolim de Moura/1ª Vara do
Juizado Especial
Suscitante: Juiz de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial da
Comarca de Rolim de Moura
Suscitado: Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rolim
de Moura
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Redistribuído em 06/12/2017
Decisão: “DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE”.
n.23 0803434-82.2017.8.22.0000 Conflito de Competência (PJe)
Origem: 7008049-14.2017.8.22.0005 Ji-Paraná/ 1ª Vara Cível
Suscitante: Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de JiParaná
Suscitado: Juiz de Direito do 1º Juizado Especial da Fazenda
Pública da Comarca de Ji-Paraná
Relator: DES. RENATO MARTINS MIMESSI
Redistribuído em 11/12/2017
Decisão: “DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE”.
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n.24 0800075-90.2018.8.22.0000 Conflito de Competência (PJe)
Origem: 7000230-89.2018.8.22.0005 Ji-Paraná/1º Juizado Especial
da Fazenda Pública
Suscitante: Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná
Suscitado: Juiz de Direito do 1º Juizado Especial da Fazenda
Pública da Comarca de Ji-Paraná
Relator: DES. RENATO MARTINS MIMESSI
Distribuído em 16/1/2018
Decisão: “DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE”.
n.25 0800380-74.2018.8.22.0000 Conflito de Competência (PJe)
Origem: 7005526-07.2018.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de
Fazenda Pública
Suscitante: Juiz de Direito do 1º Juizado Especial da Fazenda
Pública da Comarca de Porto Velho
Suscitado: Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Porto Velho
Relator: DES. RENATO MARTINS MIMESSI
Redistribuído em 19/02/2018
Decisão: “DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE”.
n.26 0800406-72.2018.8.22.0000 Conflito de Competência (PJe)
Origem: 7044831-66.2016.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara do
Juizado Especial da Fazenda Pública
Suscitante: Juízo de Direito da 1º Juizado Especial da Fazenda
Pública da Comarca de Porto Velho
Suscitado: Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Porto Velho
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Redistribuído em 08/03/2018
Decisão: “DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE”.
n.27 0800336-55.2018.8.22.0000 Reclamação (PJe)
Origem: 0800081-34.2016.8.22.9000 Turma Recursal do Estado
de Rondônia
Reclamante: Estado de Rondônia
Procurador: Aparício Paixão Ribeiro Júnior
Reclamado: Turma Recursal do Estado de Rondônia
Reclamada: Nelika Gomes Silva
Defensor Público: José Oliveira de Andrade
Relator: Des. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Redistribuído em 15/02/2018
Decisão: “REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, JULGOU-SE
PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE”.
n.28 0802127-64.2015.8.22.0000 Agravo em Cautelar Inominada (PJe)
Origem: 0003810-43.2014.8.22.0021 Buritis/2ª Vara
Requerente: Estado de Rondônia
Procurador: Olival Rodrigues Gonçalves Filho
Requerido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. OUDIVANIL DE MARINS
Interposto em 04/03/2016
Decisão
Parcial:
“APÓS
O
VOTO
DO
RELATOR
NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA
ANTECIPADAMENTE DO DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA,
OS DEMAIS AGUARDAM”.
Inexistindo processos para julgamento, o Desembargador
Presidente determinou a leitura da presente ata, a qual foi aprovada
à unanimidade encerrando-se a sessão às 10h06 min.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
Desembargador Eurico Montenegro Júnior
Presidente das Câmaras Especiais Reunidas
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2ª CÂMARA CRIMINAL
Poder Judiciário do Estado de Rondônia
2ª Câmara Criminal
Ata de Julgamento
Sessão 361
Ata da sessão realizada no Plenário I deste Tribunal, aos dezesseis
dias do mês de maio do ano dois mil e dezoito. Presidência do
Excelentíssimo Desembargador Miguel Monico Neto. Presentes
a Excelentíssima Desembargadora Marialva Henriques Daldegan
Bueno e o Excelentíssimo Desembargador Valdeci Castellar
Citon. Também estiveram presentes, os acadêmicos dos cursos
de direito das faculdades UNIRON - União das Escolas Superiores
de Rondônia; ULBRA – Instituto Luterano de Ensino Superior de
Rondônia e FARO - Faculdade de Rondônia.
Procurador de Justiça Dr. Cláudio José de Barros Silveira.
Secretária Belª. Maria Socorro Furtado Marques
O Desembargador-Presidente declarou aberta a sessão às
8h30min, saudando os eminentes pares, advogados, serventuários
da justiça e o público presente. Em seguida, foram submetidos a
julgamento os processos extrapauta e os constantes da pauta:
0002178-06.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00066137220188220501 Porto Velho/2ª Vara Criminal
Paciente: Renan Gama da Costa
Impetrante (Advogada): Maria Elena Pereira Malheiros (OAB/RO 4310)
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto
Velho - RO
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído por sorteio em 27/04/2018
Decisão: ORDEM DENEGADA NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
0002170-29.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00000515620188220013 Cerejeiras/1ª Vara Genérica
Paciente: José Lucas da Silva
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Cerejeiras - RO
Relatora: DESª MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Distribuído por sorteio em 27/04/2018
Decisão: ORDEM DENEGADA NOS TERMOS DO VOTO DA
RELATORA, À UNANIMIDADE.
0001964-15.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00009455620188220005 Ji-Paraná/1ª Vara Criminal
Paciente: Moisés de Araújo Ferreira
Impetrante (Advogado): Nilton Cezar Rios (OAB/RO 1795)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de JiParaná - RO
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Distribuído por sorteio em 19/04/2018
Decisão: ORDEM DENEGADA NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
0001939-02.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00003873720168220011 Alvorada do Oeste/1ª Vara
Criminal
Paciente: Sidnei Honorato Canjo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Alvorada do Oeste - RO
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Relatora: DESª MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Distribuído por prevenção em 18/04/2018
Decisão: ORDEM DENEGADA NOS TERMOS DO VOTO DA
RELATORA, À UNANIMIDADE.
0002039-54.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 10008616320178220008 Espigão do Oeste/1ª Vara
Genérica
Paciente: Ricardo dos Santos Souza
Impetrante(Advogado): Edson Gonçalves de Abreu (OAB/RO 8695)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Espigão do Oeste - RO
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído por sorteio em 23/04/2018
Decisão: ORDEM DENEGADA NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
0001994-50.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00053232220188220501 1º Juizado da Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher/Porto Velho
Paciente: Aldair Santos de Paiva
Impetrante (Advogado): Emilson Lins da Silva (OAB/RO 4259)
Impetrado: Juiz de Direito da Audiência de Custódia da Comarca
de Porto Velho - RO
Relatora: DESª MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Distribuído por sorteio em 20/04/2018
Decisão: ORDEM DENEGADA NOS TERMOS DO VOTO DA
RELATORA, À UNANIMIDADE.
0001563-16.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00019810320188220501 Porto Velho/1ª Vara Criminal
Paciente: Lucivaldo Beserra Batista
Impetrante(Advogado): Fadricio Silva dos Santos (OAB/RO 6703)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto
Velho - RO
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Distribuído por prevenção em 02/04/2018
Decisão: ORDEM DENEGADA NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
0001739-92.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00003475420188220021 Buritis/1ª Vara Genérica
Paciente: Joraci Nascimento do Reis
Impetrante(Advogado): Alessandro de Jesus Perassi Peres (OAB/
RO 2383)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Buritis - RO
Relatora: DESª MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Distribuído por sorteio em 09/04/2018
Decisão: ORDEM DENEGADA NOS TERMOS DO VOTO DA
RELATORA, À UNANIMIDADE.
0000179-20.2016.8.22.0701 Embargos dos Embargos de
Declaração em Apelação
Origem: 00001792020168220701 Porto Velho - 2º Juizado da
Infância e da Juventude
Embargante: A. F. J.
Advogado: Cláudio Rubens Nascimento Ramos Júnior (OAB/RO
8499)
Advogado: Sebastião Arone Colombo (OAB/ES 8454)
Advogado: Gustavo B. Venzel Fiori (OAB/ES 27400)
Advogado: João Ricardo Hauck Valle Machado (OAB/RO 8298)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Interpostos em 11/05/2018
Decisão: EMBARGOS NÃO CONHECIDOS NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
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0000901-39.2011.8.22.0019 Apelação
Origem: 00009013920118220019 Machadinho do Oeste/1ª Vara Criminal
Apelante: A. S. P.
Advogado: Osmar Moraes de França Filho (OAB/RO 7494)
Advogado: Dilney Eduardo Barrionuevo Alves (OAB/RO 301B)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Sorteio em 23/03/2018
Decisão: REJEITADA A PRELIMINAR APRESENTADA NA
TRIBUNA QUANTO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO
JUIZ. NO MÉRITO, APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR. TUDO À UNANIMIDADE.
0000243-30.2016.8.22.0701 Apelação
Origem: 00002433020168220701 Porto Velho/2º Juizado da
Infância e da Juventude
Apelante: S. P. de S.
Advogada: Pompilia Armelina dos Santos (OAB/RO 1318)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por Prevenção em 05/10/2017
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA POR MAIORIA. VENCIDA
A RELATORA. LAVRARÁ O ACÓRDÃO O DESEMBARGADOR
VALDECI CASTELLAR CITON.
0001029-23.2015.8.22.0018 Apelação
Origem: 00010292320158220018 Santa Luzia do Oeste/1ª Vara
Criminal
Apelante: V. S. da S.
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Prevenção em 27/03/2018
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
0001463-26.2016.8.22.0002 Apelação
Origem: 00014632620168220002 Ariquemes/2ª Vara Criminal
Apelante: Emanoel Barbosa
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Distribuído por Sorteio em 13/11/2017
Decisão: APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA NOS TERMOS
DO VOTO DA RELATORA, À UNANIMIDADE.
0000607-35.2016.8.22.0011 Apelação
Origem: 00006073520168220011 Alvorada do Oeste/1ª Vara
Criminal
Apelante: Edson Vilhalva de Andrade
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Sorteio em 03/04/2018
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
0002144-87.2016.8.22.0004 Apelação
Origem: 00021448720168220004 Ouro Preto do Oeste/1ª Vara
Criminal
Apelante: Mateus Vieira Pereira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
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Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Sorteio em 05/03/2018
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
0004769-97.2012.8.22.0501 Apelação
Origem: 00047699720128220501 Porto Velho/2ª Vara Criminal
Apelante: Salviano Martins Pinheiro
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por Sorteio em 03/10/2017
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DA RELATORA, À UNANIMIDADE.
1009846-94.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10098469420178220501 Porto Velho/3ª Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Raynan de Souza Araujo Montenegro
Advogado: Edivaldo Soares da Silva (OAB/RO 3082)
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Sorteio em 05/04/2018
Decisão: APELAÇÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
1009918-81.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10099188120178220501 Porto Velho/1ª Vara de Delitos
de Tóxicos
Apelante: Erica Crisia da Silva
Advogada: Marisamia Aparecida de Castro Inacio (OAB/RO 4553)
Advogada: Kelly Michelle de Castro Inácio Doerner (OAB/RO 3240)
Advogado: Sebastião de Castro Filho (OAB/RO 3646)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Sorteio em 09/03/2018
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
0012981-68.2016.8.22.0501 Apelação
Origem: 00129816820168220501 Porto Velho/1ª Vara Criminal
Apelante: Edson da Silva Mendes
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por Sorteio em 09/11/2017
Decisão: REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, APELAÇÃO
NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, À
UNANIMIDADE.
0003200-49.2016.8.22.0007 Apelação
Origem: 00032004920168220007 Cacoal/1ª Vara Criminal
Apelante: Jacimar Cossuol
Advogada: Gilvani Vaz Raizer Bordinhão (OAB/RO 5339)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Sorteio em 26/03/2018
Decisão: REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, APELAÇÃO
NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À
UNANIMIDADE.
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1000688-09.2017.8.22.0018 Apelação
Origem: 10006880920178220018 Santa Luzia do Oeste/1ª Vara
Criminal
Apelante: Sidnei João da Silva
Advogado: Ronilson Wesley Pelegrine Barbosa (OAB/RO 4688)
Advogado: Rodrigo Ferreira Barbosa (OAB/RO 8746)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído por Prevenção em 04/04/2018
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
0001787-62.2011.8.22.0011 Apelação
Origem: 00017876220118220011 Alvorada do Oeste/1ª Vara
Criminal
Apelante: Jairo Tomaz dos Santos
Advogado: Diego Castro Alves Toledo (OAB/RO 7923)
Advogada: Rose Anne Barreto (OAB/RO 3976)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por Sorteio em 10/11/2017
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DA RELATORA, À UNANIMIDADE.
0001630-68.2015.8.22.0005 Apelação
Origem: 00016306820158220005 Ji-Paraná/2ª Vara Criminal
Apte/Ação: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apdo/Apte: A. A. P.
Advogado: João Carlos Veris (OAB/RO 906)
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Sorteio em 02/03/2018
Decisão: APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA E DEFENSIVA
NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À
UNANIMIDADE.
0009534-56.2012.8.22.0002 Apelação
Origem: 00095345620128220002 Ariquemes/3ª Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Gilmax Fernandes
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Sorteio em 05/04/2018
Decisão: APELAÇÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
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Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Prevenção em 10/04/2018
Decisão: REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO,
APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
1000349-38.2017.8.22.0701 Apelação
Origem: 10003493820178220701 Porto Velho/2º Juizado da
Infância e da Juventude
Apelante: C. G.
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Sorteio em 10/04/2018
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
0000797-24.2013.8.22.0004 Apelação
Origem: 00007972420138220004 Ouro Preto do Oeste/1ª Vara
Criminal
Apte/Ação: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apdo/Apte: Fernando do Carmo Nascimento
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por Sorteio em 14/11/2017
Decisão: APELAÇÃO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDA
E DEFENSIVA NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO DA
RELATORA, À UNANIMIDADE.
1008242-98.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10082429820178220501 Porto Velho/1ª Vara Criminal
Apelante: Anderson Campos Corrêa
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Matozalem de Souza Rego Barbosa
Advogada: Miriam Pereira Mateus (OAB/RO 5550)
Advogada: Mirian Barnabé de Souza (OAB/RO 5950)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Sorteio em 05/04/2018
Decisão: APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.

0009304-64.2015.8.22.0501 Apelação
Origem: 00093046420158220501 Porto Velho/1ª Vara da Auditoria
Militar
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Silmar Gomes das Neves
Advogado: Israel Ferreira de Oliveira (OAB/RO 7968)
Advogado: José Maria de Souza Rodrigues (OAB/RO 1909)
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Distribuído por Sorteio em 13/11/2017
Decisão: APELAÇÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO DA
RELATORA, À UNANIMIDADE.

0008928-42.2014.8.22.0007 Apelação
Origem: 00089284220148220007Cacoal/1ª Vara Criminal
Apelante: Cleris Vieira Sampaio
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Priscila de Oliveira Gonçalves
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por Sorteio em 10/10/2017
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DA RELATORA, À UNANIMIDADE.

1006224-07.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10062240720178220501 Porto Velho/1ª Vara de Delitos
de Tóxicos
Apelante: Luiz Afranio Silva Calzavara
Advogado: Daison Nobre Belo (OAB/RO 4796)
Advogado: Oscar Dias de Souza Netto (OAB/RO 3567)

1003448-67.2017.8.22.0005 Apelação
Origem: 10034486720178220005 Ji-Paraná/1ª Vara Criminal
Apelante: Gilvanio Silva Sousa
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
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Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Sorteio em 06/04/2018
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
0003460-31.2018.8.22.0501 Reexame Necessário
Origem: 00034603120188220501 Porto Velho/1ª Vara de Delitos
de Tóxicos
Requerente: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da
Comarca de Porto Velho
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: Josenildo Coelho Rosa
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído por Sorteio em 23/04/2018
Decisão: CONFIRMADA A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
0000392-56.2016.8.22.0012 Apelação
Origem: 00003925620168220012 Colorado do Oeste/1ª Vara Criminal
Apelante: Mizael Gomes de Almeida
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Distribuído por Sorteio em 17/10/2017
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DA RELATORA, À UNANIMIDADE.
1013193-38.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10131933820178220501 Porto Velho/3ª Vara Criminal
Apelante: Márcio Lemos Pereira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Sorteio em 12/04/2018
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
0001884-51.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00765993620068220501 Porto Velho/1ª Vara de
Execuções e Contravenções Penais
Agravante: Cléssio Santana Ribeiro
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído por Sorteio em 16/04/2018
Decisão: REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO,
AGRAVO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
1002275-78.2017.8.22.0014 Apelação
Origem: 10022757820178220014 Vilhena/2ª Vara Criminal
Apelante: M. A. da G.
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por Sorteio em 31/10/2017
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DA RELATORA, À UNANIMIDADE.
1002458-85.2017.8.22.0002 Apelação
Origem: 10024588520178220002 Ariquemes/1ª Vara Criminal
Apelante: Darle Pereira Alves
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
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Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Sorteio em 12/04/2018
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
0001376-08.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 10005655120168220501 Porto Velho/1ª Vara de
Execuções e Contravenções Penais
Agravante: Maria Édina Francisca da Silva Lima
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Distribuído por Sorteio em 21/03/2018
Decisão: AGRAVO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
0005920-32.2015.8.22.0004 Apelação
Origem: 00059203220158220004 Ouro Preto do Oeste/1ª Vara
Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Mauricio Afonso da Silva
Advogado: Alexandre Anderson Hoffmann (OAB/RO 3709)
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por Sorteio em 10/10/2017
Decisão: APELAÇÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO DA
RELATORA, À UNANIMIDADE.
0000377-91.2015.8.22.0701 Apelação
Origem: 00003779120158220701 Porto Velho/1º Juizado da
Infância e da Juventude
Apelante: Y. L. M.
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Distribuído por Sorteio em 05/04/2018
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
0009178-19.2012.8.22.0501 Apelação
Origem: 00091781920128220501 Porto Velho/3ª Vara Criminal
Apelante: Eder Lopes de Souza
Advogado: Dimas Queiroz de Oliveira Júnior (OAB/RO 2622)
Advogado: Nery Alvarenga (OAB/RO 470A)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por Sorteio em 08/11/2017
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DA RELATORA, À UNANIMIDADE.
1001391-49.2017.8.22.0014 Embargos de Declaração em
Apelação
Origem: 10013914920178220014 Vilhena/1ª Vara Criminal
Embargante: Claudivan Gonçalves da Silva
Advogado: José de Almeida Júnior (OAB/RO 1370)
Advogado: Eduardo Campos Machado (OAB/RS 17973)
Advogado: José Francisco Cândido (OAB/RO 234A)
Advogado: Elizeu de Lima (OAB/RO 9166)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Interpostos em 11/04/2018
Decisão: EMBARGOS NÃO PROVIDOS NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
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0000923-15.2016.8.22.0022 Apelação
Origem: 00009231520168220022 São Miguel do Guaporé/1ª Vara
Criminal
Apelante: Ruan Souza Stefanini da Silva
Advogado: João Francisco Matara Júnior (OAB/RO 6226)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por Sorteio em 08/11/2017
Decisão: APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA NOS TERMOS
DO VOTO DA RELATORA, À UNANIMIDADE.
1000106-57.2017.8.22.0002 Apelação
Origem: 10001065720178220002 Ariquemes/3ª Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Wender Nascimento dos Santos
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Distribuído por Sorteio em 05/04/2018
Decisão: APELAÇÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
0014307-63.2016.8.22.0501 Apelação
Origem: 00143076320168220501 Porto Velho/1ª Vara de Delitos
de Tóxicos
Apelante: Jonatans Ferreira dos Santos
Advogada: Marisamia Aparecida de Castro Inacio (OAB/RO 4553)
Advogada: Kelly Michelle de Castro Inácio Doerner (OAB/RO 3240)
Advogado: Sebastião de Castro Filho (OAB/RO 3646)
Advogado: Gabriele Silva Ximenes (OAB/RO 7656)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por Sorteio em 28/09/2017
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DA RELATORA, À UNANIMIDADE.
0014188-39.2015.8.22.0501 Apelação
Origem: 00141883920158220501 Porto Velho/1ª Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Alfredo Luiz Neto
Advogada: Viviane de Oliveira Alves (OAB/RO 6424)
Advogado: Francisco Ramon Pereira Barros (OAB/RO 8173)
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Distribuído por Sorteio em 08/11/2017
Decisão: APELAÇÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO DA
RELATORA, À UNANIMIDADE.
1009924-88.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10099248820178220501 Porto Velho/1ª Vara de Delitos
de Tóxicos
Apelante: Weliton de Oliveira Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Prevenção em 05/04/2018
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
0000563-65.2015.8.22.0006 Apelação
Origem: 00005636520158220006 Presidente Médici/1ª Vara
Criminal
Apelante: Claudinei Degasperí Ribeiro
Advogado: Amadeu Alves da Silva Júnior (OAB/RO 3954)
Advogado: Nilton Pinto de Almeida (OAB/RO 4031)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
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Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por Sorteio em 06/11/2017
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DA RELATORA, À UNANIMIDADE.
0000513-52.2018.8.22.0000 Revisão Criminal
Origem: 00312364220008220014 Vilhena/2ª Vara Criminal
Revisionando: Admilson Teixeira de Souza
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Revisionado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Sorteio em 02/02/2018
Decisão: REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
1000202-24.2017.8.22.0018 Apelação
Origem: 10002022420178220018 Santa Luzia do Oeste/1ª Vara Criminal
Apelante: Marcelo Vinicius Pereira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: DESª. MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Distribuído por Sorteio em 30/10/2017
Decisão:APELAÇÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO DA
RELATORA, À UNANIMIDADE.
1002115-50.2017.8.22.0015 Apelação
Origem: 10021155020178220015Guajará-Mirim/2ª Vara Criminal
Apelante: Esthéferson Dorado
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. VALDECI CASTELLAR CITON
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Distribuído por Sorteio em 13/04/2018
Decisão: APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
PROCESSO COM JULGAMENTO ADIADO
0002328-28.2012.8.22.0701 Apelação
Origem: 00023282820128220701 Porto Velho/2º Juizado da
Infância e da Juventude
Apelante: L. V. L.
Advogada: Marisamia Aparecida de Castro Inacio (OAB/RO 4553)
Advogada: Kelly Michelle de Castro Inacio Sobrinho (OAB/RO 3240)
Advogado: Sebastião de Castro Filho (OAB/RO 3646)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. MIGUEL MONICO NETO
Revisora: Desª. Marialva Henriques Daldegan Bueno
Distribuído por Sorteio em 09/03/2018
Após o julgamento dos processos supracitados, o Excelentíssimo
Desembargador Miguel Monico Neto homenageou a servidoras
Maria Socorro Furtado Marques e Kátia Regina Souza Lino pelos
trinta e quatro e trinta e dois anos, respectivamente, de serviços
prestados ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, sendo
mais de sete anos no 2º DEJUCRI. Determinou ainda a expedição
de portaria e registros em seus assentos funcionais, por entender
não só como uma homenagem, mas também como forma de
reconhecimento pelo excelente trabalho desempenhado por
estas servidoras.Ao final, a presente ata foi lida e aprovada, à
unanimidade, encerrando-se a sessão às 9h43min.
Porto Velho, 16 de maio de 2018.
Desembargador Miguel Monico Neto
Presidente da 2ª Câmara Criminal
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PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
TRIBUNAL PLENO
Data: 21/05/2018
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
Departamento Pleno Administrativo
Data de distribuição :10/05/2018
Data do julgamento : 14/05/2018
0002479-50.2018.8.22.0000 Processo Administrativo
Origem: Departamento do Conselho da Magistratura (ns. anteriores
0001287-82.2018.8.22.0000 e 0006131-34.2018.8.22.8000/SEI)
Objeto: Remoção para vaga de Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal
da comarca de Guajará-Mirim, 2ª Entrância – Edital n. 03/2018- CM
– Critério/Merecimento
Requerente: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz (Corregedor-Geral)
Decisão :” “ACOLHER A INDICAÇÃO DO CONSELHO DA
MAGISTRATURA E REMOVER O JUIZ DE DIREITO JAIRES
TAVES BARRETO PARA A VAGA DE JUIZ DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUAJARÁ-MIRIM - 2ª
ENTRÂNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, POR
UNANIMIDADE.””.
Ementa : Remoção. 2ª Entrância. Único Candidato.
(a) Belª Cilene Rocha Meira Morheb
Diretora do DEJUPLENO

1ª CÂMARA CÍVEL
1ª Câmara Cível
Distribuído por sorteio em 8/6/2016
Data de Julgamento em 9/5/2018
Apelação n. 0000487-90.2015.8.22.0022 (SDSG)
Origem: 0000487-90.2015.8.22.0022 – São Miguel do Guaporé/ 1ª
Vara Cível
Apelante: Centrais Elétricas de Rondônia S/A – CERON
Advogados: Jonathas Coelho Baptista de Mello (OAB/RO 3.011),
Silvia de Oliveira (OAB/RO 1.285), Gabriela de Lima Torres (OAB/
RO 5.714), Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1.818), Daniel
Penha de Oliveira (OAB/RO 3.434) e outros
Apelado: Célio da Silva Alves
Advogada: Vilma Barreto da Silva Munarin (OAB/RO 4.138)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Assunto: Ação de indenização por gasto de instalação de energia
elétrica rural. Construção de subestação de energia elétrica rural.
Restituição de valores.
Distribuído por sorteio em 8/6/2016
Rede elétrica rural. Construção pelo consumidor. Prescrição. Prazo
trienal. Réu revel. Recurso. Preclusão. Nas ações de restituição
de valores despendidos na construção particular de subestação de
energia elétrica, o prazo prescricional trienal para o ajuizamento
deve ter como termo inicial o desembolso pelo consumidor,
que, na maioria dos casos, coincide com a conclusão da obra e
energização, porquanto há a redução do patrimônio daquele em
prol do enriquecimento da concessionária. Operada a revelia com
relação à matéria fática deduzida nos autos, ocorre a preclusão
de sua discussão em grau recursal, não podendo o réu invocar
matéria de defesa em sede de apelação senão aquelas de ordem
pública.
“APÓS O VOTO DO RELATOR AFASTANDO A PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO AO
RECURSO, FOI ACOMPANHADO PELOS DEMAIS JULGADORES
DA C MARA. DECISÃO UNÂNIME.”
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1ª Câmara Cível
Distribuído por prevenção em 4/12/2015
Data de Julgamento em 8/5/2018
Apelação n. 0001963-73.2013.8.22.0010 (SDSG)
Origem: 0001963-73.2013.8.22.0010 – Rolim de Moura/ 2ª Vara Cível
Apelante/Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Advogados: José Carlos Lino Costa (OAB/RO 1.163), Luciene Silva
Marins (OAB/RO 1.093), Karen Dal Santo Leal (OAB/SP 210.494) e
Mayara Aparecida Kalb (OAB/RO 5.043)
Apelado/Apelante: José Paulino dos Santos
Advogado: Daniel dos Anjos Fernandes Júnior (OAB/RO 3.214),
Walter Gustavo da Silva Lemos (OAB/RO 655-A), Everton Alexandre
Reis (OAB/RO 7.649) e Mariza Meneguelli (OAB/RO 8.602)
Apelados/Apelantes: Crislaine Tasca e Maristela Artner Tasca
representada por curador Roque Tasca
Advogados: Rhenne Dutra dos Santos (OAB/RO 5.270), Nivaldo
Vieira de Melo (OAB/RO 257-A), Roberta de Oliveira Lima Paes (OAB/
RO 1.568) e Danúbia Aparecida Vidal Petrolini (OAB/RO 3.256)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Acidente de Trânsito. Invasão de Preferencial. Culpa. Dano moral,
material e estético. Invalidez. Limites. Pensão. Preliminares.
Intempestividade. Deserção. Nulidade da sentença.
“ACOLHIDA
A
PRELIMINAR
DE
INTEMPESTIVIDADE
ARGÜIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E REJEITADAS AS
PRELIMINARES DE DESERÇÃO, INTEMPESTIVIDADE DO
APELO DA SEGURADORA E A DE NULIDADE DA SENTENÇA,
À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, À UNANIMIDADE, NÃO
CONHECIDO O APELO DE CRISLAINE TASCA E OUTRA E NÃO
PROVIDO O RECURSO DE PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, E, POR MAIORIA, PARCIALMENTE PROVIDO O
RECURSO DE JOSÉ PAULINO DOS SANTOS NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR, POIS ACOMPANHADO PELOS
DESEMBARGADORES ROWILSON TEIXEIRA E ISAÍAS
FONSECA MORAES. VENCIDOS OS JUÍZES JOHNNY GUSTAVO
CLEMES E ADOLFO THEODORO NAUJORKS NETO.”
1ª Câmara Cível
Distribuído por prevenção em 10/9/2014
Data de Julgamento em 8/5/2018
Apelação (Recurso Adesivo) n. 0008043-96.2012.8.22.0007 (SDSG)
Origem: 0008043-96.2012.8.22.0007 – Cacoal/ 2ª Vara Cível
Apelante/Recorrida: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Advogados: Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4.937), Anne
Botelho Cordeiro (OAB/RO 4.370) e Saionara Mari (OAB/MT 5.225)
Apelada/Recorrente: Maria Aparecida Ferreira Coelho representado
pelo responsável Jucélio Ferreira Coelho
Advogado: Marcus Aurélio Carvalho de Sousa (OAB/RO 2.940)
Relator originário: Desembargador Moreira Chagas
Relator para o acórdão: Desembargador Raduan Miguel Filho
“NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE, E NEGOU-SE PROVIMENTO AO
RECURSO DE MARIA APARECIDA FERREIRA REPRESENTADA PELO
RESPONSÁVEL JUCÉLIO FERREIRA COELHO NOS TERMOS DO
VOTO DIVERGENTE DO DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO,
POR MAIORIA POIS ACOMPANHADO PELOS DESEMBARGADORES
DANIEL RIBEIRO LAGOS E ISAÍAS FONSECA MORAES E PELO JUIZ
JOHNNY GUSTAVO CLEMES. VENCIDO O RELATOR. LAVRARÁ O
ACÓRDÃO O DESEMBARGADOR RADUAN MIGUEL FILHO.”
1ª Câmara Cível
Distribuído por prevenção em 10/9/2014
Data de Julgamento em 8/5/2018
Apelação n. 0169638-74.2002.8.22.0001 (SDSG)
Origem: 0169638-74.2002.8.22.0001 – Porto Velho/ 1ª Vara Cível
Apelante: Banco Rural S/A
Advogados: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/RO 4.875-A),
Rafael Sganzerla Durand (OAB/MT 12.208-A), Marcelo Tostes de
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Castro Maia (OAB/MG 63.440), Flávia Almeida Moura Di Latella
(OAB/MG 109.730), Israel Augusto Alves Freitas da Cunha (OAB/
RO 2.913) e outros.
Apelado: N. R. Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo
Ltda.
Curador: Manoel Flávio Médici Jurado (OAB/RO 12-B)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Execução de título extrajudicial. Ausência de bens penhoráveis.
Extinção da ação. Impossibilidade. A falta de bens penhoráveis não
importa, por si só, em extinção do processo de execução, apenas
pode ensejar o seu arquivamento administrativo até a localização
de bens do devedor.
“DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO
VOTO RELATOR, POR MAIORIA, POIS ACOMPANHADO PELOS
JUÍZES JOHNNY GUSTAVO CLEMES E ADOLFO THEODORO
NAUJORKS NETO. VENCIDOS OS DESEMBARGADORES
ROWILSON TEIXEIRA E ISAÍAS FONSECA MORAES.
Data de distribuição: 05/05/2015
Data do julgamento: 08/05/2018
0005165-61.2013.8.22.0009 - Apelação
Origem : 00051656120138220009 Pimenta Bueno/RO (1ª Vara Cível)
Apelante : Banco BMG S/A
Advogados : Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/MG 161915 )
Urbano Vitalino de Melo Neto (OAB/RN 525A)
Israel Augusto Alves Freitas da Cunha (OAB/RO 2913)
Luciana de Moura Teixeira (OAB/MG 126476)
Felipe Gazola Vieira Marques (OAB/RO 6235) e outros
Apelado : Claudeir Ferreira de Souza
Apelado : A. R. R. e
R. R. de S. (representados por seu pai, C. F. de. S.)
Advogada : Ana Paula Gomes da Silva Lima (OAB/RO 3596)
Relator originário: Desembargador Raduan Miguel Filho
Relator p/o acórdão: Desembargador Rowilson Teixeira
Empréstimo consignado. Não contratação. Desconto indevido. Benefício
previdenciário. Repetição de indébito. Indenização. Dano moral. Valor.
Constatada a não contratação de empréstimo consignado e
ocorrendo desconto indevido em benefício previdenciário, impõese a devolução em dobro do que fora descontado tanto quanto o
reconhecimento do dano moral, cujo valor deve ponderar-se no
juízo de razoabilidade entre o fato e o dano, bem como na situação
social das partes, sem se esquecer do caráter pedagógico da
condenação a fim de se evitar a reincidência da conduta lesiva.
POR MAIORIA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO DIVERGENTE DO DESEMBARGADOR
ROWILSON TEIXEIRA. VENCIDO O RELATOR. JULGADO
CONFORME A TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.
Data de distribuição: 01/06/2015
Data do julgamento : 08/05/2018
Apelação (Recurso Adesivo) n. 0014812-70.2014.8.22.0001
Origem: 0014812-70.2014.8.22.0001 – Porto Velho/ 6ª Vara Cível,
Falências e Recuperações Judiciais
Apelante/Recorrida: Centrais Elétricas de Rondônia S/A – CERON
Advogados: Jonathas Coelho Baptista de Mello (OAB/RO 3.011),
Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1.818), Sílvia de Oliveira
(OAB/RO 1.285), Franciany Aires da Silva Ozias (OAB/RO 1.1190),
Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3.434) e outros.
Apelada/Recorrente: Daiana Teixeira Ferreira do Nascimento
Advogados: Douglas Ricardo Aranha da Silva (OAB/RO 1.779),
Paulo Francisco de Matos (OAB/RO 1.688), Paulo Timóteo Batista
(OAB/RO 2.437), Karinny Miranda Campos (OAB/RO 2.413),
Gardênia Souza Guimarães (OAB/RO 5.464) e outro.
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Apelação. Declaratória de inexistência de débito. Inscrição preexistente.
Dano moral ausente. Honorários de sucumbência. Manutenção.
Quando não houver provas nos autos da existência da relação
jurídica entre as partes, inexistente a dívida que culminou com a
inscrição do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito.
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Não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima
inscrição.
A jurisprudência do STJ adotou o entendimento de que os honorários
advocatícios são passíveis de modificação na instância especial
tão somente quando se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, não
sendo esse o caso dos autos, o que está em consonância com as
peculiaridades da causa.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DAS CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
POR MAIORIA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE DAIANA
TEIXEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR. VENCIDOS O DESEMBARGADOR RADUAN
MIGUEL FILHO E O JUIZ ADOLFO THEODORO NAUJORKS NETO.
JULGADO CONFORME A TÉCNICA DO ART.942 DO CPC

2ª CÂMARA ESPECIAL
Data de distribuição: 17/02/2016
Data do julgamento: 15/05/2018
0011507-60.2014.8.22.0007 - Apelação
Origem: 0011507-60.2014.8.22.0007 Cacoal / 3ª Vara Cível
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procuradora Federal: Ana Paula de Sant’anna Corrêa Fonte
Apelado: Sebastiao Pereira
Advogada: Ana Paula Morais da Rosa (OAB/RO 1793)
Relator: Desembargador Roosevelt Queiroz Costa
Apelação cível. Auxílio-doença. Incapacidade temporária para
as ocupações habituais. Comprovação. Perícia judicial. Não
vinculação do juiz. Suficiência dos laudos particulares no caso
concreto. Recurso improvido.
Para concessão do auxílio-doença, necessário que o segurado, após
cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente
para o exercício de sua atividade laboral habitual.
O juiz não está adstrito à prova pericial, cabendo-lhe indicar na
sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de
considerar as conclusões do laudo.
In casu, os laudos particulares sobrepõem-se à perícia judicial, dada
a incompletude desta, por ausência de resposta aos quesitos das
partes, e ante a inexistência de descrição pormenorizada da situação
particular do segurado, limitando-se a responder indagações na
forma de “x”, enquanto que os laudos particulares, apesar de
sua natureza, descreveram a situação do segurado de forma
individualizada, concluindo que ele não possui condições de exercer
suas atividades habituais de motorista de caminhão, fazendo jus,
portanto, à manutenção do auxílio-doença concedido na sentença.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Data de distribuição: 09/04/2015
Data do julgamento: 15/05/2018
0011520-77.2014.8.22.0001 - Apelação
Origem : 0011520-77.2014.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da
Fazenda Pública
Apelante : Domingos Salvio dos Santos
Advogada : Teciana Mechora dos Santos (OAB/RO 5971)
Apelado : Município de Porto Velho - RO
Procurador : Carlos Alberto de Sousa Mesquita (OAB/RO 805)
Relator: Desembargador Roosevelt Queiroz Costa
Apelação. Administrativo. Servidor público federal cedido à
municipalidade. Agente de endemias. Diárias por deslocamento.
Responsabilidade. Ônus do órgão cedente. Improvimento.
Compete ao órgão de origem do servidor o pagamento de diária por
deslocamento fora de sua sede, na forma da Portaria nº 929/2001/GM/
MS. Somente a partir da edição da Portaria nº 243/2015/GM/MS é que
a responsabilidade passou a ser de encargo do órgão cessionário.
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Compreendendo o pleito inicial valores alusivos aos anos de 2008 a
2014, não há como se determinar o pagamento da verba retroativa como
encargo do cessionário e sim do cedente conforme deliberado na portaria
referida.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Data de distribuição: 30/12/2015
Data do julgamento: 15/05/2018
0009979-31.2013.8.22.0005 - Apelação
Origem: 0009979-31.2013.8.22.0005 Ji-Paraná / 1ª Vara Cível,
Reg. Púb. E Correg. dos Cart. Extra
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador: Procuradoria Geral do Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS
Advogado: Rafaela Dutra de Oliveira (OAB/RS 99361)
Apelado: Manoel Alves Pereira
Advogadas: Eliane Aparecida de Barros (OAB/RO 2064) e Eva Condack
Dias Pereira da Silva (OAB/RO 2273)
Relatora: Desembargador Roosevelt Queiroz Costa
Apelação cível. Aposentadoria por invalidez. Incapacidade laborativa.
Fato constitutivo do direito do autor. Comprovação. Recurso improvido.
A incapacidade laborativa permanente, seja ela parcial ou total, além de
requisito basilar para a concessão de aposentadoria por invalidez, é fato
constitutivo do direito do autor, que deverá se desincumbir do ônus de
comprová-la. Estando demonstrado por meio de perícia a incapacidade
total e permanente do segurado, concede-se o benefício da aposentação.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Data de distribuição: 08/04/2014
Data do julgamento: 15/05/2018
0014769-07.2012.8.22.0001 - Apelação
Origem : 0014769-07.2012.8.22.0001 Porto Velho
1ª Vara da Fazenda Pública
Apelante : Doris Gomes Barbosa
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Edevaldo Mendes Tavares
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Edilson Ferreira Teixeira
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Edison Carneiro Sobrinho
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Edna Maria Silva Mendes
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Edneia Mendonça de Brito
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Elaine Cristina Gonçalves de Lima
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Eliete Barbosa de Lima
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Elizabete Marta de Souza
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Elizeu Rodrigues da Silva Neto
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Elody Maria Louzeiro de Assis
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Emídio Ferreira Alves de Oliveira
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
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Apelante : Euzanir de Souza Santos
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Ezequiel Soares da Silva
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Fabiana Cristina Botelho Ramos
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Fabricio Braga Alves
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Fatima Rodrigues dos Santos
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Francineide da Silva Souza
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Francisca Correa Ramos
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Francisca da Penha Lima Bezerra
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Francisca Leda do Nascimento Pontes
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Francisca Ruiz da Silva
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Francisca Silveira de Oliveira
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Francisco Alves Chagas
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Francisco Edvaldo Arruda Silva
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Francisco Luiz da Silva
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Francisco Vagner do Nascimento
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Francisco Wilson Rebouças
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Franklândia do Socorro Lima Moreira
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Gabriel de Lima Santos
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Geisa Chaves do Nascimento dos Santos
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Gelci Pinto Pires
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Genaria Maria Paulino Alves
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Gerson Rodrigues de Freitas
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Glayde Gomes Sampaio Cabral
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
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Apelante : Guedson Pereira Castro
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Helen Santos de Souza
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Helia Cristina de Souza
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Henrique Bernardino da Cunha
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Irenete Nazareno Barreto
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Ivanides Costa Roza
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Izabel da Silva Feitoza
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Izabel Pereira da Silva
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Jader Rêgo Ribeiro
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Jane Cruz Silva
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : João Bosco Gomes
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : João Bosco Mafra Tenório
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Joel Carlos
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Francisca Aparecida Alencar
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelante : Francisca de Souza Sampaio
Advogado : Ronaldo Carlos Barata (OAB/RO 729)
Advogada : Rosa de Fátima Guedes do Nascimento (OAB/RO 614)
Apelado : Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Município de
Porto Velho - IPAM
Procurador : Lael Ézer da Silva (OAB/RO 630)
Procuradora : Dagmar de Jesus Cabral Rodrigues (OAB/RO 2934)
Procuradora : Blandina Amélia Leonardo Pinto Gonçalves (OAB/RO 1705)
Procuradora : Ana Maria Lessa Mariaca (OAB/RO 1182)
Procurador : Floriano Vieira dos Santos (OAB/RO 544)
Advogada : Ocicled Cavalcante da Costa (OAB/RO 1175)
Interessado (Parte Passiva): Município de Porto Velho - RO
Procurador: Procuradoria-Geral do Município de Porto Velho - RO
Relator: Desembargador Roosevelt Queiroz Costa
Apelação. Previdência. Assistência médica de servidor. Elemento
moderador. Inconstitucionalidade. Inocorrência. Precedentes STF.
Adesão facultativa. Ausência de prova nos autos. Recurso provido.
É constitucionalmente inadequado vincular a interpretação do art. 149,
§1º, da CF, como autorizativo a instituição de contribuição – espécie
de tributo – para o custeio de assistência a saúde, mormente porque
a Constituição Federal apenas autoriza que os estados-membros,
municípios e Distrito Federal instituam contribuição com a finalidade do
custeio ao regime previdenciário.
É possível, todavia, o oferecimento de serviços de assistência à saúde
ao servidor, desde que a adesão e o desconto dos valores definidos não
seja obrigatório, e possa ele desfiliar-se a qualquer tempo, conforme
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inclusive precedente do STF (RE n.573.540-MG). Desse modo, não
há inconstitucionalidade nos termos definidos na Lei Complementar
Municipal n. 227/2005, sendo viável a imposição dos descontos a título
de assistência à saúde e elemento moderador ao servidor municipal, que,
facultativamente, filiou-se ao sistema ali ofertado.
Em sendo serviço de natureza facultativa, a autorização de adesão
e desconto devem ser expressa, demonstrada por meio de prova
documental. Não tendo trazido aos autos o recorrido prova da autorização
dos apelantes quanto adesão ao programa de assistência à saúde e para a
realização dos descontos, não há que falar em voluntariedade, mormente
quando negado pelos recorrentes a afiliação ao serviço. Precedentes,
inclusive desta relatoria: Apelação cível n. 0014768-22.2012.8.22.0001,
j. 21/02/2017.
POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Data de distribuição: 18/04/2016
Data do julgamento: 15/05/2018
0000360-70.2015.8.22.0017 - Apelação
Origem : 0000360-70.2015.8.22.0017 Alta Floresta do Oeste / 1ª Vara Cível
Apelante : Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado : Gildasio Mendes Lima
Advogado : Roberto Araújo Júnior (OAB/RO 4084)
Relator: Desembargador Renato Martins Mimessi
Recurso de apelação. Ação Civil Pública por ato de Improbidade
Administrativa. Uso de viatura para fins particulares. Ato descaracterizado.
Eventualidade justificável. Mera irregularidade não qualificável como ato
de improbidade administrativa.
A conduta do agente público, embora irregular, nem sempre pode ser
tipificada como ímproba. A LIA é aplicável ao agente público que, por
dolo ou culpa, cause prejuízo ao erário, ou, por dolo, importe em
enriquecimento ilícito, ou atente contra os princípios da Administração
Pública de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições, por ação ou omissão.
A utilização de veículo público para finalidade aparentemente particular,
consistente em simples passagem na residência do servidor público para
equipar-se a caminho do serviço em campo relativo as funções do cargo
que ocupa, sem incidência de dolo ou má-fé, e ainda ausente prejuízo ao
erário, não tem o condão de qualificar eventual irregularidade como ato
ímprobo, sendo inviável a punição de tal conduta nos termos da Lei de
Improbidade Administrativa.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

1ª CÂMARA CRIMINAL
Data: 21/05/2018
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª Câmara Criminal
Data de distribuição :09/10/2017
Data do julgamento : 10/05/2018
0002628-93.2016.8.22.0007 Apelação
Origem: 00026289320168220007 Cacoal/RO (1ª Vara Criminal)
Apelante: Geison Barros
Advogado: Leonardo Fabris Souza (OAB/RO 6217)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Valter de Oliveira
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO. VENCIDO O RELATOR QUANTO À EXPEDIÇÃO DO
MANDADO DE PRISÃO.”.
Ementa : Apelação Criminal. Lesão Corporal. Constrangimento ilegal.
Absolvição. Legítima defesa. Impossibilidade. Prova. Ausência. Manutenção
da condenação. Pena. Substituição. Restritiva de direitos. Inviabilidade.
Havendo provas suficientes da autoria e da materialidade,
consubstanciadas sobremodo no depoimento da vítima de violência
doméstica firme coerente e harmônico com as demais provas, a
condenação é medida que se impõe.
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É ônus da defesa a comprovação de excludentes de ilicitude, de modo
que inexistindo provas do alegado fica inviável seu reconhecimento.
É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, diante da prática de crime com violência e grave ameaça no
ambiente doméstico, inteligência da Súmula 588 do Superior Tribunal
de Justiça.
(a) Belª Maria das Graças Couto Muniz
Diretora do 1DEJUCRI
Data: 21/05/2018
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª Câmara Criminal
Data de distribuição :03/04/2018
Data do julgamento : 10/05/2018
0001065-64.2016.8.22.0007 Apelação
Origem: 00010656420168220007 Cacoal/RO (2ª Vara Criminal)
Apelante: Cícero Novaes Teles
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Juiz José Antonio Robles
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.
VENCIDO O DESEMBARGADOR VALTER DE OLIVEIRA QUANTO À
EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO.”.
Ementa : Violência doméstica. Lesão corporal. Legítima defesa. Não
configuração. Atenuante da confissão. Agravante da reincidência.
Compensação. Improcedência. Réu multireincidente.
Inviável acolher a tese de legítima defesa, se o agente não agiu para
repelir injusta agressão atual ou iminente, e não ficou configurado que
foi a vítima quem deu início às agressões.
Sendo o réu multirreincidente, esta circunstância deve preponderar
sob a atenuante da confissão espontânea, a fim de garantir maior
reprovabilidade do criminoso contumaz.
Data de distribuição :10/04/2018
Data do julgamento : 10/05/2018
0001462-41.2016.8.22.0002 Apelação
Origem: 00014624120168220002 Ariquemes/RO (2ª Vara Criminal)
Apelante: Valdemar Gayardo
Advogados: André Roberto Vieira Soares (OAB/RO 4452) e Jaerli Bispo
Tavares (OAB/RO 7690)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Juiz José Antonio Robles
Decisão :”POR UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO
MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO. VENCIDO O
DESEMBARGADOR VALTER DE OLIVEIRA QUANTO À EXPEDIÇÃO
DO MANDADO DE PRISÃO.”.
Ementa : Violência doméstica. Lesão corporal. Nulidade da decisão
que decretou a revelia. Inocorrência. Pena-base acima do mínimo legal.
Possibilidade.
É legítima a decisão que decretou a revelia do réu que tinha plena
consciência da existência da ação penal, bem como de suas
responsabilidades para com a regular tramitação do feito, sobretudo
quando ficou consignado em audiência de custódia que ele não poderia
alterar seu endereço sem permissão do juízo e, mesmo assim, o fez e
não compareceu à audiência de instrução e julgamento.
É possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando
devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao agente.
Data de distribuição :03/04/2018
Data de redistribuição :09/04/2018
Data do julgamento : 10/05/2018
0001882-04.2016.8.22.0501 Apelação
Origem: 00018820420168220501 Porto Velho/RO (1ª Vara de Delitos
de Tóxicos)
Apelante: Fábio Ribeiro dos Santos
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Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Juiz José Antônio Robles
Revisor: Desembargador Valter de Oliveira
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.”.
Ementa : Penal e processual penal. Tráfico de drogas no interior de
unidade prisional. Conjunto probatório insuficiente. Absolvição.
Inexistindo provas robustas e consistentes que levem à firme convicção
da prática do delito previsto no art. 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos
da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas no interior de unidade prisional),
a absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio do “in
dubio por reo”.
Data de distribuição :30/04/2018
Data do julgamento : 10/05/2018
0002201-49.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00004696720188220021 Buritis (2ª Vara)
Paciente: Juliano Motokowski
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Buritis/
RO
Relator: Juiz José Antonio Robles
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM.”.
Ementa : Habeas corpus. Furto. Reincidência. Prisão cautelar.
Requisitos. Presença. Garantia da ordem pública.
1. Está fundamentada a decisão que decreta a prisão preventiva do
paciente respaldada em elementos concretos extraídos da situação
fática dos autos.
2. Ordem denegada.
Data de distribuição :09/03/2018
Data do julgamento : 10/05/2018
0012319-07.2016.8.22.0501 Apelação
Origem: 00123190720168220501 Porto Velho/RO (3ª Vara Criminal)
Apelante: Francivan da Silva Santos
Def. Pública: Liliana dos Santos Torres Amaral (OAB/RO 58B)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Juiz José Antonio Robles
Revisor: Desembargador Valter de Oliveira
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO.”.
Ementa : Penal. Furto simples. Prova oral harmônica. Autoria
Comprovação. Desqualificação para receptação. Impossibilidade.
Está demonstrado, pelo conjunto probatório, em especial a harmonia
entre os depoimentos prestados, que o réu praticou a conduta descrita
no caput do art. 155 do CP, mostrando-se inviável sua desqualificação
para receptação.
Data de distribuição :23/03/2018
Data do julgamento : 10/05/2018
0013107-73.2010.8.22.0002 Apelação
Origem: 00131077320108220002 Ariquemes/RO (1ª Vara Criminal)
Apelante: Vanderson Tanazildo
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Juiz José Antonio Robles
Revisor: Desembargador Valter de Oliveira
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.
VENCIDO O DESEMBARGADOR VALTER DE OLIVEIRA QUANTO À
EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO.”.
Ementa : Apelação Criminal. Roubo. Crime contra o patrimônio. Palavra
das vítimas em harmonia. Decreto condenatório. Concurso formal.
Vítimas distintas. Mesmo contexto fático.
1. Tratando-se de crime contra o patrimônio, a palavra das vítimas, em
harmonia, é prova relevante e suficiente para fundamentar o decreto
condenatório.
2. Subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas em ação ocorrida
no mesmo contexto fático, caracteriza-se a pluralidade de delitos, em
concurso formal, nos moldes do art. 70 do Código Penal.
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Data de distribuição :23/03/2018
Data do julgamento : 10/05/2018
1000103-48.2017.8.22.0020 Apelação
Origem: 10001034820178220020 Nova Brasilândia do Oeste/RO (1ª
Vara Criminal)
Apelante: Enielson da Silva Prates
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Juiz José Antonio Robles
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.
VENCIDO O DESEMBARGADOR VALTER DE OLIVEIRA QUANTO À
EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO.”.
Ementa : Violência doméstica. Lesão corporal. Absolvição.
Impossibilidade. Palavra da vítima. Conjunto probatório harmônico.
A palavra da vítima é prova suficiente para manter a sentença
condenatória, especialmente quando em harmonia com as demais
provas dos autos.
Data de distribuição :23/01/2018
Data de redistribuição :09/04/2018
Data do julgamento : 10/05/2018
1000643-32.2017.8.22.0009 Apelação
Origem: 10006433220178220009 Pimenta Bueno/RO (1ª Vara
Criminal)
Apelante: Maciel Cezário Dias Moura
Advogado: Léliton Luciano Lopes da Costa (OAB/RO 2237)
Advogado: Gabriel Almeida Meurer (OAB/RO 7274)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Juiz José Antônio Robles
Revisor: Desembargador Valter de Oliveira
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL À
APELAÇÃO.”.
Ementa : Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Condenação.
Maus antecedentes. Natureza e quantidade da substância entorpecente.
Exasperação da pena-base. Possibilidade. Causa especial de redução
de pena. Artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Maus antecedentes.
Impossibilidade. Pena superior a quatro anos. Substituição da pena
corporal por medidas restritivas de direitos. Ausência de preenchimento
de requisito objetivo. Descabimento. Multa pecuniária. Fixação. Método
trifásico. Minoração. Descabimento. Prisão preventiva. Ínterim superior
ao necessário para primeira progressão de regime. Regime inicial
de cumprimento de pena. Alteração para regime menos gravoso.
Cabimento. Gratuidade judiciária. Réu defendido por advogado
particular. Insuficiência de informações. Indeferimento.
Os maus antecedentes do réu aliados à apreensão de quantidade
significativa de substância entorpecente do tipo cocaína (512,80 gramas),
droga esta de alto poder lesivo e proliferativo, são circunstâncias que
justificam a exasperação da pena-base. Artigos 42 da Lei 11.343/2006
e 59 do Código Penal.
Incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, a réu portador de maus
antecedentes.
Não se concede a substituição da pena corporal por medidas restritivas
de direitos a réu cuja pena tenha sido fixada em patamar superior a
quatro anos. Exegese do artigo 44, I, do Código Penal.
A multa pecuniária é pena cumulativa com a pena corporal e sua fixação
deve se dar em estrita observância do método trifásico, acompanhando
as majorações e minorações da dosimetria, descabendo minoração
quando observados tais balizamentos.
Cabe ao juízo sentenciante considerar o tempo de prisão preventiva do
réu para determinar o regime inicial de cumprimento da pena, devendo
ser posto em regime menos gravoso quando segregado por período
superior ao necessário para sua primeira progressão de regime, nos
termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal.
A insuficiência de informações acerca das condições financeiras do réu
aliada ao fato de ter sido defendido por advogado particular em todas
as fases do processo são elementos que justificam o indeferimento
do pleito de concessão da gratuidade da justiça, o qual poderá ser
renovado no juízo da execução penal.
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Data de distribuição :21/02/2018
Data do julgamento : 10/05/2018
1000958-69.2017.8.22.0006 Apelação
Origem: 10009586920178220006 Presidente Médici/RO (1ª Vara
Criminal)
Apelante: Rafael Domingos
Advogados: Antonio Janary Barros da Cunha (OAB/RO 3678) e Edna
Ferreira de Pasmo (OAB/RO 8269)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Juiz José Antonio Robles
Revisor: Desembargador Valter de Oliveira
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL À
APELAÇÃO.”.
Ementa : Roubo circunstanciado. Corrupção de menor. Palavra
da vítima. Delação de adolescente envolvido no delito. Absolvição.
Inviabilidade. Dosimetria. Atenuantes da menoridade relativa e da
confissão espontânea. Critério quantitativo de redução insuficiente.
Utilização de simulacro de arma de fogo. Causa de aumento de pena
pelo emprego de arma de fogo. Afastamento. Continuidade delitiva.
Número de infrações cometidas (dois delitos). Fração aplicada em 1/3.
Modificação da fração em 1/6. Precedentes do STF e STJ. Concurso
entre os crimes de roubo e corrupção de menores. Concurso formal de
crimes. Regime fechado. Modificação para o semiaberto. Restituição de
veículo. Possibilidade.
A palavra e o reconhecimento pessoal da vítima corroborada pela
delação de adolescente envolvido no delito é suficiente para manter a
condenação do agente pelos crimes de roubo e corrupção de menor.
É possível a incidência de uma maior redução da pena intermediária se o
critério quantitativo adotado não for razoável para diminuir a reprimenda
pelas atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.
Muito embora a utilização de simulacro de arma de fogo seja suficiente
para configurar a grave ameaça no crime de roubo, esse fato não faz
incidir a causa de aumento de pena por ausência de potencialidade
lesiva.
Reconhecida a existência de continuidade delitiva entre os crimes
praticados pelo agente, o critério de exasperação da pena é o número
de infrações cometidas.
Aplica-se o concurso formal entre os crimes de roubo circunstanciado e
corrupção de menor quando não comprovado que os delitos ocorreram
com desígnios autônimos.
Redimensionada a pena definitiva com um quantum não superior a oito
anos e sendo o agente primário, sem maus antecedentes, altera-se o
regime fechado para o semiaberto.
Impõe-se a restituição do veículo utilizado na prática de roubo quando
a sua fabricação, alienação, uso, porte ou detenção não constitua fato
ilícito.
Data de distribuição :14/02/2018
Data do julgamento : 10/05/2018
1001084-19.2017.8.22.0007 Apelação
Origem: 10010841920178220007 Cacoal/RO (2ª Vara Criminal)
Apelante: Ueslei de Souza Ferreira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Juiz José Antonio Robles
Revisor: Desembargador Valter de Oliveira
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL À
APELAÇÃO.”.
Ementa : Penal e Processo Penal. Latrocínio. Desclassificação
para homicídio. Impossibilidade. Corrupção de menores.
Absolvição. Inviabilidade. Atenuante da confissão. Agravante da
reincidência. Compensação. Reincidência específica. Possibilidade.
Redimensionamento da pena. Concurso de crimes. Concurso material
benéfico.
É incabível a desclassificação do crime de latrocínio para homicídio, se
evidenciado que o agente matou a vítima para praticar delito patrimonial.
O crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a
prova da participação do adolescente na empreitada criminosa, sendo
prescindível o fato dele já estar corrompido.
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Na segunda fase da dosimetria da pena é possível a compensação da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,
ainda que o réu seja reincidente específico.
Reconhecendo o concurso formal de crimes, mas sendo o cálculo deste
mais prejudicial ao réu, aplica-se a regra do concurso material benéfico.

A multa pecuniária é pena cumulativa com a corporal e sua fixação
deve observar o método trifásico, acompanhando as majorações e
minorações da segunda e terceira fases da dosimetria da pena, não
podendo ser isentada, por ausência de previsão legal, nem minorada,
se já fixado o valor unitário no mínimo legal.

Data de distribuição :04/04/2018
Data do julgamento : 10/05/2018
1002070-43.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10020704320178220501 Porto Velho/RO (2ª Vara Criminal)
Apelante: Bruna Mota Menezes
Def. Público: Paulo Eduardo Pereira Lima (OAB/RO 161)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Juiz José Antonio Robles
Revisor: Desembargador Valter de Oliveira
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL À
APELAÇÃO.”.
Ementa : Apelação Criminal. Roubo. Culpabilidade, conduta social e
personalidade do agente valoradas negativamente de forma indevida.
Redimensionamento. Regime fechado. Reincidência e maus antecedentes.
1. Afastadas três das quatro circunstâncias que levaram à exasperação
da pena-base, deve o aumento do mínimo legal se dar de forma
proporcional.
2. Em razão do montante da pena aplicada e, tendo em vista se tratar
de ré reincidente e com maus antecedentes, o regime inicial para
cumprimento da pena, conforme o disposto no art. 33, § 2º, alínea b, do
Código Penal, é o fechado.

(a) Belª Maria das Graças Couto Muniz
Diretora do 1DEJUCRI

Data de distribuição :19/03/2018
Data do julgamento : 10/05/2018
1002975-48.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10029754820178220501 Porto Velho/RO (1ª Vara de Delitos
de Tóxicos)
Apelante: Rodrigo Freitas Paixão
Advogado: Gilvane Veloso Marinho (OAB/RO 2139)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Juiz José Antonio Robles
Revisor: Desembargador Valter de Oliveira
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.”.
Ementa : Tráfico de entorpecentes. Mercancia demonstrada. Absolvição.
Improcedência.
Comprovado de forma inequívoca que o entorpecente apreendido era
de propriedade do agente, que fazia a comercialização da droga, não
há que se falar em absolvição.
Data de distribuição :19/03/2018
Data do julgamento : 10/05/2018
1011427-47.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10114274720178220501 Porto Velho/RO (1ª Vara de Delitos
de Tóxicos)
Apelante: Ronaldo Monteiro Barroso
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Juiz José Antonio Robles
Revisor: Desembargador Valter de Oliveira
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.”.
Ementa : Penal. Apelação. Tráfico de drogas. Contexto fático probatório
forte e suficiente. Autoria e materialidade caracterizadas. Manutenção
da condenação. Dosimetria da pena. Segunda fase. Exasperação
superior a um sexto. Agente multirreincidente ou reincidente específico.
Possibilidade. Multa pecuniária. Isenção. Ausência de previsão legal.
Valor unitário no mínimo legal. Minoração. Descabimento.
Sendo o contexto fático probatório forte e suficiente para caracterização
da autoria e da materialidade do delito de tráfico de drogas em quaisquer
dos verbos típicos previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006,
impõe-se a manutenção do édito condenatório.
Na segunda fase da dosimetria da pena, justifica-se a exasperação
da pena-base em patamar superior a 1/6 (um sexto) ao agente
multirreincidente ou reincidente específico.

Data: 21/05/2018
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª Câmara Criminal
Data de distribuição :23/04/2018
Data do julgamento : 10/05/2018
0002020-48.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 10033906420178220005 Ji-Paraná/RO (2ª Vara Criminal)
Paciente: M. V. U. R.
Impetrante(Advogado): Eric Julio dos Santos Tiné (OAB/RO 2507)
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/
RO
Relator: Desembargador Valter de Oliveira
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM.”.
Ementa : Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Prova desnecessária.
Juízo de discricionariedade. Cerceamento de defesa. Não configurado.
É cediço que o juiz de direito possui poder geral de cautela e juízo de
discricionariedade para analisar os pedidos de provas desnecessárias
ou protelatórias, sendo cabível o indeferimento quando não influenciar
na formação da livre convicção para a prolação da sentença.
Data de distribuição :30/04/2018
Data do julgamento : 17/05/2018
0002204-04.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 10021294920178220010 Rolim de Moura/RO (1ª Vara Criminal)
Paciente: Alencar Florencio de Oliveira
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rolim de
Moura - RO
Relator: Desembargador Valter de Oliveira
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM.”.
Ementa : Habeas Corpus. Roubo. Falsa identidade. Aditamento da
denúncia. Instrução probatória. Mutatio Libelli. Súmula 522/STJ.
É válido o aditamento da denúncia nos termos do art. 384 do Código
de Processo Penal, diante da constatação inequívoca de fato novo que
repercute na esfera criminal, qual seja a atribuição de falsa identidade
para isenção da responsabilidade penal.
Data de distribuição :04/05/2018
Data do julgamento : 17/05/2018
0002328-84.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 10027541020178220002 Ariquemes/RO (2ª Vara Criminal)
Paciente: Elioenai de Souza Rodrigues
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Ariquemes/RO
Relator: Desembargador Valter de Oliveira
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM.”.
Ementa : Habeas corpus. Regime de Pena. Regressão cautelar.
Apenado. Oitiva prévia. Instauração do PAD. Dispensabilidade.
É cediço o entendimento dos tribunais superiores de que, para a
aplicação da regressão cautelar, torna-se dispensável a prévia oitiva
do apenado e instauração do procedimento administrativo disciplinar
(PAD), tendo em vista a obrigatoriedade tão somente quando se tratar
de aplicação da regressão de regime definitiva nos termos do art.118,
§2º, da Lei de Execuções Penais.
(a) Belª Maria das Graças Couto Muniz
Diretora do 1DEJUCRI
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Data: 21/05/2018
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª Câmara Criminal
Data de distribuição :19/09/2017
Data do julgamento : 10/05/2018
0000254-89.2016.8.22.0012 Apelação
Origem: 00002548920168220012 Colorado do Oeste/RO (1ª Vara
Criminal)
Apelante: Antonio Ferreira Neto
Advogados: Evandro Joel Luz (OAB/RO 7963) e Paulo Henrique dos
Santos Silva (OAB/RO 7132)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Valter de Oliveira
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMETO À
APELAÇÃO.”.
Ementa : Apelação criminal. Lesão corporal. Ameaça. Lei Maria da
Penha. Prova. Suficiência. Absolvição. Legítima defesa. Violenta
emoção. Ausência de provas. Inviabilidade. Consunção. Mesmo
contexto fático. Crime autônomo. Inaplicabilidade. Suspensão da pena.
Satisfeitos os requisitos legais. Concessão.
Havendo provas suficientes da autoria e da materialidade,
consubstanciadas sobremodo no depoimento da vítima de violência
doméstica firme coerente e harmônico com as demais provas, a
condenação é medida que se impõe.
É inaplicável o princípio da consunção entre o delito de ameaça e
lesão corporal, ainda que cometidos no mesmo contexto fático, pois o
primeiro não se mostra como fase ou meio necessário de preparação
ou de execução do último.
É ônus da defesa a comprovação de excludentes de ilicitude e
atenuantes, de modo que inexistindo provas do alegado, fica inviável
seu reconhecimento.
Preenchidos os requisitos legais, e considerando a pena final de 5
meses de detenção, é direito do réu a suspensão condicional da pena
pelo prazo de 2 anos, nos termos do art. 77, caput e 78 do Código
Penal.
Data de distribuição :13/09/2017
Data do julgamento : 10/05/2018
0000891-37.2016.8.22.0013 Apelação
Origem: 00008913720168220013 Cerejeiras/RO (1ª Vara)
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Reinaldo de Carvalho
Advogado: Mário Guedes Júnior (OAB/RO190 A)
Relator: Desembargador Valter de Oliveira
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO.”.
Ementa : Apelação criminal. Recurso ministerial. Lesão corporal.
Ameaça. Provas insuficiência. Absolvição. Manutenção.
Ainda que haja provas de uma discussão entre o casal, não foram
produzidas provas que conduzam à firme convicção de ser o réu o autor
das contusões constatadas no laudo pericial da vítima, de forma que a
manutenção da absolvição é medida que se impõe.
Torna-se inviável o édito condenatório quando a única prova que
confere verossimilhança à pretensão deduzida na exordial acusatória
foi produzida somente na fase policial, sob pena de violação ao art. 155
do Código Penal.
Data de distribuição :16/03/2018
Data do julgamento : 10/05/2018
0001299-96.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00005287020188220501 Porto Velho/RO (1ª Vara de Delitos
de Tóxicos)
Paciente: Laiane Pereira Apurinã
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca
de
Porto Velho/RO
Relator: Desembargador Valter de Oliveira
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Decisão :”POR UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM.”.
Ementa : Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Estatuto
da Primeira Infância (Lei 13.257/16). Substituição por prisão domiciliar.
HC Coletivo n.143.641/SP. Regras de Bangkok. Medidas alternativas
a prisão. Possibilidade. Paciente mãe de infante menor de 12 anos.
Ordem concedida.
É cediço que o Estado Brasileiro aderiu a tratados internacionais, a
exemplo da Regras de Bangkok, que asseguram medidas alternativas à
prisão, sobretudo, quando ainda não há decisão condenatória transitada
em julgado.
No ordenamento jurídico brasileiro, o artigo 318 do Código de Processo
Penal, com a modificação trazida pela Lei 13.257/16 ( Estatuto da
Primeira Infância), bem como a recente jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal a partir do julgamento do HC Coletivo n.143.641/
SP, permitem a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos,
sobretudo, quando a paciente possui condições pessoais favoráveis, a
exemplo da primariedade e bons antecedentes, de modo a satisfazer o
princípio da proporcionalidade e proteção do interesse maior da criança.
Data de distribuição :04/04/2018
Data de redistribuição :12/04/2018
Data do julgamento : 10/05/2018
0001670-60.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00007155820168220013 Cerejeiras/RO (1ª Vara)
Paciente: Edinalva Carvalho Nogueira
Impetrantes: Paulo Cezar Rodrigues de Araujo (OAB/RO 3182) e
Neilton Messias dos Santos (OAB/RO 4387)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cerejeiras/
RO
Relator: Desembargador Valter de Oliveira
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM.”.
Ementa : Habeas corpus. Tortura. Prisão preventiva. Excesso de prazo.
Súmula 52/STJ. Instrução Processual Concluída. Garantia da ordem
pública e aplicabilidade da lei penal. Condições pessoais favoráveis do
paciente. Irrelevância.
Conforme entendimento sumulado pelos Tribunais Superiores, uma
vez concluída a instrução processual, não há constrangimento ilegal na
manuntenção do decreto prisional por excesso de prazo.
A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente,
evidenciadas pelas circunstâncias em que se deram os fatos, traduzem
a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicabilidade da lei
penal, garantindo-se a manutenção da custódia cautelar, caso em que
se afiguram irrelevantes as suas condições pessoais favoráveis.
Data de distribuição :23/04/2018
Data do julgamento : 10/05/2018
0002027-40.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00063183520188220501 Porto Velho/RO (1ª Vara de Delitos
de Tóxicos)
Paciente: Rodrigo Piquia Soares
Impetrantes(Advogada): Rafaela Piquiá Soares (OAB/RO 5203)
Advogado: Alexandre Carneiro Moraes (OAB/RO 6739)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca
de
Porto Velho/RO
Relator originário: Juiz José Antonio Robles
Relator para o acórdão: Desembargador Valter de Oliveira
Decisão :”POR MAIORIA, CONCEDER A ORDEM. VENCIDO O
RELATOR.”.
Ementa : Habeas corpus. Tráfico de drogas. Fundamentos da prisão
preventiva. Ausência. Liberdade provisória. Presença dos requisitos
legais. Medidas cautelares. Aplicação. Ordem concedida.
Ausentes os requisitos da prisão preventiva, cabível a concessão
de liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares
alternativas, ao acusado de crime de tráfico ilícito de drogas, sobremodo
quando as condições pessoais lhe são favoráveis.
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Data de distribuição :19/07/2017
Data do julgamento : 10/05/2018
1003796-52.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10037965220178220501 Porto Velho/RO (2ª Vara
Criminal)
Apelantes: Erivelto da Silva Paulino e Jhonata Roza Maciel
Def. Públicos: Adelino Cataneo (OAB/RO 150B)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Valter de Oliveira
Revisor: Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO.”.
Ementa : Apelação criminal. Roubo qualificado. Negativa de autoria.
Palavra das vítimas. Outros elementos probatórios. Absolvição.
Impossibilidade. Modificação do regime fechado para semiaberto.
Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inviabilidade.
A simples negativa da autoria não prevalece quando as vítimas
reconhecem o agente pessoalmente sem sombras de dúvidas.
O regime fechado, aplicado em consonância com o art. 33, § 3º, e
art. 59, ambos do CP, não merece reparo.
(a) Belª Maria das Graças Couto Muniz
Diretora do 1DEJUCRI
Data: 21/05/2018
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª Câmara Criminal
Data de distribuição :18/04/2018
Data do julgamento : 10/05/2018
0001935-62.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00002369420188220013 Cerejeiras/RO (2ª Vara)
Paciente: Nilton Desbesell
Impetrante: Trumam Gomer de Souza Corcino (OAB/RO3755)
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Cerejeiras/RO
Relator: Juiz José Antonio Robles
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM.”.
Ementa : Habeas corpus. Prisão preventiva. Estupro de vulnerável.
Fundamentação idônea e concreta. Garantia da ordem pública
e conveniência da instrução criminal. Necessidade. Condições
pessoais favoráveis. Constrangimento ilegal. Inocorrência.
A custódia do paciente deve ser mantida quando presentes
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, bem como
a presença dos fundamentos da preventiva, além da gravidade
concreta do delito, que gera intranquilidade na sociedade e
aumenta o clamor público por resposta pelo Poder Judiciário.
Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós,
não afastam a possibilidade de prisão preventiva.
Data de distribuição :19/04/2018
Data do julgamento : 10/05/2018
0001955-53.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00023281220138220501 Porto Velho/RO (1ª Vara de
Delitos de Tóxicos)
Paciente: Dário de Souza Marçal
Impetrante: Aline Mereles Muniz (OAB/RO 7511)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da
Comarca de Porto Velho/RO
Relator: Juiz José Antonio Robles
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM.”.
Ementa : Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva.
Requisitos presentes. Cocaína. Medidas cautelares. Insuficiência.
Eventuais condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem
denegada.
1. A prisão preventiva é medida de exceção, sendo cabível somente
às hipóteses em que ficar concretamente demonstrada alguma das
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situações do artigo 312 do CPP, sob pena de se caracterizar verdadeira
antecipação da pena e violar o princípio constitucional da presunção de
inocência.
2. A apreensão de droga, aliada às circunstâncias em que se deu a
prisão do paciente, são incompatíveis com o estado de liberdade, não
sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.
3. Não se trata de gravidade abstrata. Ao revés, de situação anormal,
não habitual, reveladora de hipótese em que pelo modus operandi
utilizado impele à resposta do Estado garantindo a ordem pública,
sobretudo para acautelar o meio social.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, são insuficientes
para autorizar a concessão da liberdade provisória, se presentes os
motivos que autorizam o decreto da prisão preventiva.
5. Ordem denegada.
Data de distribuição :05/03/2018
Data do julgamento : 10/05/2018
1014385-06.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10143850620178220501 Porto Velho/RO (2ª Vara Criminal)
Apelantes: Carlos Luciano do Carmo Silva e Nícolas da Silva Costa
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Francisco Paulino Zidane Araújo Lima
Advogado: Clayton Souza Pinto (OAB/RO 6908)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Juiz José Antonio Robles
Revisor: Desembargador Valter de Oliveira
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL À
APELAÇÃO DE CARLOS LUCIANO DO CARMO SILVA, NEGAR
PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DE FRANCISCO PAULINO
ZIDANE ARAúJO LIMA E NÍCOLAS DA SILVA COSTA. VENCIDO O
DESEMBARGADOR VALTER DE OLIVEIRA QUANTO À EXPEDIÇÃO
DO MANDADO DE PRISÃO.”.
Ementa : Apelação criminal. Roubo. Culpabilidade, conduta social
e personalidade do agente valoradas negativamente de forma
indevida. Redimensionamento. Regime fechado. Reincidência e maus
antecedentes. Crime contra o patrimônio. Palavra da vítima corroborada
pela prova testemunhal suficiente para o decreto condenatório.
Corrupção de menor. Delito formal. Configuração. Participação na ação
criminosa acompanhado de um adulto.
1. Afastadas três das quatro circunstâncias que levaram à exasperação
da pena-base, deve o aumento do mínimo legal se dar de forma
proporcional.
2. Tratando-se de crime contra o patrimônio, a palavra da vítima,
alicerçada em demais depoimentos, é prova relevante e suficiente para
fundamentar o decreto condenatório.
3. A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da
efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal – Súmula 500
do STJ. Para sua configuração, basta que o menor participe da ação
criminosa acompanhado de um adulto.
(a) Belª Maria das Graças Couto Muniz
Diretora do 1DEJUCRI
Data: 21/05/2018
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª Câmara Criminal
Data de distribuição :10/08/2017
Data do julgamento : 10/05/2018
1000237-17.2017.8.22.0007 Apelação
Origem: 10002371720178220007 Cacoal/RO (2ª Vara Criminal)
Apelante: Amisael Rodrigues da Silva
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Valter de Oliveira
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO. VENCIDO O RELATOR QUANTO À EXPEDIÇÃO DO
MANDADO DE PRISÃO.”.
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Ementa : Apelação criminal. Ameaça. Absolvição. Prova. Suficiência.
Compensação.
Confissão
espontânea.
Multirreincidência.
Inviabilidade. Regime mais brando. Impossibilidade.
O depoimento da vítima mostra-se suficiente para justificar o édito
condenatório, uma vez que delitos praticados em ambiente doméstico
ou familiar são cometidos à clandestinidade, sem a presença de
testemunhas e sem deixar evidências materiais, de modo que a
palavra da ofendida possui especial relevância.
É inviável a compensação entre a confissão espontânea e a
multirreincidência, dada a necessidade de maior reprovabilidade,
devendo esta preponderar sobre aquela.
Verificada a reincidência, a fixação do regime inicial semiaberto é
medida que se impõe, por força do art. 33, §2ª, “a” e “b”, do Código de
Processo Penal.
(a) Belª Maria das Graças Couto Muniz
Diretora do 1DEJUCRI
Data: 21/05/2018
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª Câmara Criminal
Data de distribuição :31/01/2018
Data do julgamento : 10/05/2018
1000917-14.2017.8.22.0003 Apelação
Origem: 10009171420178220003 Jaru/RO (1ª Vara Criminal)
Apelante: Juarez Lavrador de Oliveira
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.”.
Ementa : Violência doméstica. Embriaguez. Alteração de ânimos.
Lesão corporal. Causa anterior. Denúncia incluindo crime de
embriaguez ao volante. Flagrante de condução de veículo ausente.
Atipicidade.
Concluindo a instrução da ação penal pela pré-existência de lesão
na mão da vítima, afastando, por conseguinte, a culpa pelo crime
de violência doméstica, reconhece-se a atipicidade do delito de
embriaguez ao volante, se o acusado, apesar de visivelmente
embriagado, sequer foi flagrado a conduzir veículo automotor,
encontrando-se em casa no momento da autuação.
Data de distribuição :14/02/2018
Data do julgamento : 10/05/2018
1008791-11.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10087911120178220501 Porto Velho/RO (1ª Vara de Delitos
de Tóxicos)
Apelante: Huana Lua Dias Gomes
Advogados: Marisamia Aparecida de Castro Inacio (OAB/RO4553),
Kelly Michelle de Castro Inácio Doerner (OAB/RO 3240) e Sebastião
de Castro Filho (OAB/RO 3646)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO. VENCIDO O DESEMBARGADOR VALTER DE
OLIVEIRA QUANTO À EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO.”.
Ementa : Apelação criminal. Tráfico de drogas. Circunstância judicial
desfavorável. Reincidência específica. Regime mais brando que o
fechado. Impossibilidade. Prisão domiciliar. Regime fechado. Ausência
de previsão legal. Impossibilidade.
1. É possível a fixação de regime prisional mais gravoso do que o
indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, notadamente
se as circunstâncias judiciais se mostrarem desfavoráveis a ponto de
afastar a pena-base do mínimo legal – ex vi do art. 33, § 3º, do CP.
2. O condenado em regime fechado não faz jus à prisão domiciliar,
uma vez que tal benefício se destina, em regra, aos sentenciados em
regime aberto. Inteligência do art. 117 da LEP.
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Data de distribuição :03/05/2018
Data do julgamento : 17/05/2018
0002288-05.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00002757320188220019 Machadinho do Oeste/RO (1ª Vara
Criminal)
Paciente: Marli de Paula Silva
Impetrantes(Advs): Denis Augusto Monteiro Lopes (OAB/RO 2433)
Maiele Rogo Mascaro Nobre (OAB/RO 5122) Natiane Carvalho de
Bonfim (OAB/RO 6933) Mário Lacerda Neto (OAB/RO 7448) Sergio
Fernando Cesar (OAB/RO 7449) Devonildo de Jesus Santana (OAB/
RO 8197) Ana Paula Silva dos Santos (OAB/RO 7464)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Machadinho do Oeste - RO
Relator: Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM.”.
Ementa : Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia
da ordem Pública. Condições pessoais favoráveis. Irrelevantes.
1. Para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova
concludente da autoria delitiva, esta é reservada à condenação criminal,
após a persecução criminal, bastando apenas indícios suficientes.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que
persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312,
CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis.
Precedentes.
3. Eventuais condições subjetivas favoráveis, por si sós, são insuficientes
para autorizar a concessão da liberdade provisória ou a revogação da
prisão preventiva quando presentes os motivos que a autorizam.
(a) Belª Maria das Graças Couto Muniz
Diretora do 1DEJUCRI

2ª CÂMARA CRIMINAL
Data: 21/05/2018
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
2ª Câmara Criminal
Data de distribuição :12/03/2018
Data do julgamento : 09/05/2018
1001458-50.2017.8.22.0002 Apelação
Origem: 10014585020178220002 Ariquemes/RO (2ª Vara Criminal)
Apelante: Demerval Carlos da Silva
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Miguel Monico Neto
Decisão :”POR UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR PARA
EXCLUIR A CONDENAÇÃO DE INJÚRIA REAL E, NO MÉRITO,
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Violência doméstica. Injúria. Ação penal privada.
Ilegitimidade do Ministério Público. Ameaça. Redução da penabase. Discricionariedade. Circunstâncias Judiciais. Desfavoráveis.
Regime de cumprimento de pena. Semiaberto. Modificação.
Impossibilidade. Réu reincidente. Recurso parcialmente provido.
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou
regras absolutamente objetivas para a fixação da pena, cabendo
ao juiz, com certa discricionariedade, pois mais próximo dos fatos
e das provas, fixar as penas, de modo que o Tribunal somente
poderá modificá-la se flagrantemente desproporcional e arbitrária.
Se a conduta delituosa de injúria atribuída ao apelante, em tese, se
dá sem violência real, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade
do Ministério Público para a promoção da ação penal, que é de
natureza privada.
O condenado reincidente (em crime da mesma natureza ou não) à
pena inferior a quatro anos deve iniciar o cumprimento da pena em
regime prisional semiaberto.
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Data de distribuição :21/03/2018
Data do julgamento : 09/05/2018
1004416-64.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10044166420178220501 Porto Velho/RO (1ª Vara de
Delitos de Tóxicos)
Apelante: Micael Campos da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Miguel Monico Neto
Revisora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Tráfico ilícito de drogas. Receptação. Materialidade
e autoria comprovados. Absolvição. Impossibilidade. Redução
da pena-base. Mínimo legal. Inviável. Circunstâncias judiciais.
Desfavoráveis. Natureza e quantidade do entorpecente. Multa.
Pena impositiva. Recurso não provido.
1 – Demonstrado de forma inequívoca pelas provas coletadas nos
autos que o réu adquiriu o objeto, sabendo de sua origem ilícita, ou
pelo menos deveria saber, está configurado o delito de receptação,
impondo-se a condenação.
2 - No crime de receptação, a apreensão da coisa subtraída em
poder do agente que gera a presunção de sua responsabilidade,
invertendo-se o ônus da prova.
3 - O crime de falsa identidade é formal, consumando-se com a
simples declaração falsa sobre seu verdadeiro nome, com a
intenção de tirar proveito próprio.
4 - De acordo com o art. 42 da Lei 11.343⁄2006 na fixação da
reprimenda além das circunstâncias previstas no art. 59 do CP,
devem também consideradas, com preponderância, a natureza e
a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social
do agente, pois, no tráfico de entorpecentes tais fatores são
relevantes, tendo a finalidade de conferir isonomia aos infratores,
dando tratamentos desiguais para os que são diferentes.
5 - A quantidade de droga apreendida, por si só, é suficiente para
justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal.
6 - A multa é uma espécie de pena (art. 32 do CP) – sanção de
preceito secundário do tipo penal - no qual o agente é condenado,
não podendo o julgado isentar o condenado, sob pena de violação
ao princípio da legalidade.
7 - Recurso não provido.
Data de distribuição :18/12/2017
Data do julgamento : 09/05/2018
1004442-62.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10044426220178220501 Porto Velho/RO (3ª Vara
Criminal)
Apelante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Miguel Monico Neto
Revisora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DA
APELAÇÃO.”.
Ementa : Apelação criminal. Honorários arbitrados contra
Defensoria Pública. Recurso incabível.
É inviável o conhecimento de apelação criminal interposta para
rever condenação ao pagamento de honorários a defensor dativo
arbitrada contra a Defensoria Pública, pois não está prevista no
ordenamento processual penal, uma vez que a decisão atacada
não é terminativa de mérito.
Recurso não conhecido.
Data de distribuição :27/03/2018
Data do julgamento : 16/05/2018
0001029-23.2015.8.22.0018 Apelação
Origem: 00010292320158220018 Santa Luzia do Oeste/RO (1ª
Vara Criminal)
Apelante: V. S. da S.
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Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Miguel Monico Neto
Revisora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Crimes contra dignidade sexual. Absolvição. Não
ocorrência. Palavra da vítima. Valor probatório. Continuidade
delitiva. Redução do quantum. Inviabilidade. Recurso não provido.
Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima,
em especial quando encontra apoio em outros elementos de
provas coletados nos autos, mostra-se suficiente para manter a
condenação, não subsistindo a tese de fragilidade probatória.
O aumento em razão da continuidade delitiva previsto na lei deve
ser feito com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,
números de crimes cometidos e de vítimas.
Data de distribuição :23/04/2018
Data do julgamento : 16/05/2018
0002039-54.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 10008616320178220008 Espigão do Oeste/RO (1ª Vara
Genérica)
Paciente: Ricardo dos Santos Souza
Impetrante(Adv): Edson Gonçalves de Abreu(OAB/RO8695)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Espigão do Oeste - RO
Relator: Desembargador Miguel Monico Neto
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Habeas corpus. Roubo qualificado. Prisão cautelar.
Análise de prova. Impossibilidade. Excesso de prazo. Inocorrência.
Instrução encerrada. Constrangimento ilegal. Inexistência.
A via estreita do habeas corpus não comporta a análise aprofundada
da prova.
A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se
esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos
na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da
razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso
concreto. Precedentes STJ.
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
excesso de prazo na formação da culpa. Súmula 52 STJ.
Ordem denegada.
(a) Belª Maria Socorro Furtado Marques
Diretora do 2DEJUCRI
Data: 21/05/2018
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
2ª Câmara Criminal
Data de distribuição :21/03/2018
Data do julgamento : 16/05/2018
0001376-08.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 10005655120168220501 Porto Velho/RO (1ª Vara de
Execuções e Contravenções Penais)
Agravante: Maria Édina Francisca da Silva Lima
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Miguel Monico Neto
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Agravo em execução de pena. Tráfico ilícito de
entorpecente. Indulto. Impossibilidade. Recurso não provido.
É incabível a concessão de indulto a réu condenado por tráfico
ilícito de drogas.
(a) Belª Maria Socorro Furtado Marques
Diretora do 2DEJUCRI
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DEPARTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO
Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Ata de Distribuição - Data : 18/05/2018
Vice-Presidente : Des. Renato Martins Mimessi
Representante da OAB : Shisley Nilce Soares da Costa (OAB/RO 1244)
PRESIDÊNCIA
0002721-09.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70000320920158220021
Buritis/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Rosane Catarina Antunes de Almeida
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar (OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0002738-45.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70009796320158220021
Buritis/2ª Vara
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Maria Ivanete Berg
Advogada: Dorihana Borges Borille (OAB/RO 6597)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0002736-75.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70000125220148220021
Buritis/2ª Vara
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Walace Bernardo da Silva
Advogado: Juniel Ferreira de Souza (OAB/RO 6635)
Advogado: Ademir Guizolf Adur (OAB/RO 373B)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0002734-08.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70005388220158220021
Buritis/2ª Vara
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Cidelma Gonzaga da Rocha
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar (OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Joel de Oliveira (OAB/RO 147B)
Distribuição por Sorteio
0002733-23.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70018551820158220021
Buritis/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Diana Aparecida da Costa Gonçalves
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar (OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0002732-38.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70020587720158220021
Buritis/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Eunice Rodrigues da Silva
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar (OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
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0002731-53.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70000664720168220021
Buritis/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Maria Amelina dos Santos
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar (OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0002730-68.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70000858720178220021
Buritis/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Walter Campostrini Filho
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar (OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0002729-83.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70005041020158220021
Buritis/2ª Vara
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Aleuda Andrade da Silva
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar (OAB/RO 2394)
Advogado: Joilson Santos de Almeida (OAB/RO 3505)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0002728-98.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70009415120158220021
Buritis/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Wesley de Souza
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar (OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0002727-16.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70005292320158220021
Buritis/2ª Vara
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Lucilete Bispo de Morae Futerko
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar (OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0002726-31.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70004512920158220021
Buritis/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Maria das Dores Gonçalves
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar (OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0002725-46.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70062741320178220021
Buritis/2ª Vara
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Ricardo de Oliveira Bastos
Advogado: Dilney Eduardo Barrionuevo Alves (OAB/RO 301B)
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Advogada: Eurianne de Souza Passos Barrionuevo Alves (OAB/
RO 3894)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Tomás José Medeiros Lima (OAB/RO 6389)
Distribuição por Sorteio
0002724-61.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70000529720158220021
Buritis/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Rosa Martins
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar (OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0002723-76.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70005084720158220021
Buritis/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Ana Paula Batista da Silva
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar (OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0002718-54.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70004279020178220001
Porto Velho - Fórum Cível/1ª Vara da Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: L. F. Imports Ltda.
Advogada: Rejane Saruhashi (OAB/RO 1824)
Requerido: Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia
- AGEVISA RO
Distribuição por Sorteio
0002719-39.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70000641420158220021
Buritis/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Mirian Ulkowski
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar (OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Joel de Oliveira (OAB/RO 174B)
Procurador: Luis Eduardo Mendes Serra (OAB/RO 6674)
Distribuição por Sorteio
0002720-24.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70067063220178220021
Buritis/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Dimas Pinheiro de Souza
Advogado: Dilney Eduardo Barrionuevo Alves (OAB/RO 301-B)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0002722-91.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70000685120158220021
Buritis/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Cleiton Pardinho Santos
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar (OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
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1ª CÂMARA CÍVEL
0000499-92.2014.8.22.0102 SDSG Apelação
Origem: 00004999220148220102
Porto Velho - Varas de Família/3ª Vara de Família e Sucessões
Relator: Des. Sansão Saldanha
Apelante: D. P. C.
Advogado: David Pinto Castiel (OAB/RO 1363)
Apda/Apte: A. dos S. A.
Advogado: Artur Antônio da Rocha (OAB/RJ 85831)
Advogada: ANNE FRANCIELLY ZIMMERMANN DA SILVA (OAB/
RO 6004)
Apelado: J. de D. G. R. B.
Advogado: David Pinto Castiel (OAB/RO 1363)
Advogado: Tadeu Aguiar Neto (OAB/RO 1161)
Redistribuição por Sorteio
1ª CÂMARA CRIMINAL
1015118-69.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10151186920178220501
Porto Velho - Fórum Criminal/3ª Vara Criminal
Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Revisor: Juiz José Antônio Robles
Apelante: Welison Lima Torre
Advogado: Dimas Queiroz de Oliveira Junior (OAB/RO 2622)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0000461-67.2016.8.22.0019 Apelação
Origem: 00004616720168220019
Machadinho do Oeste/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Valter de Oliveira
Revisor: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Apelante: Claudio Adão Kochem
Advogada: Patrícia Mendes de Oliveira Fortes (OAB/RO 4813)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0002708-10.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00592208120078220005
Cerejeiras/2ª Vara
Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Agravante: Leandro Gonçalves da Silva
Advogado: Mário Guedes Júnior (OAB/RO 190A)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0004676-95.2016.8.22.0501 Apelação
Origem: 00046769520168220501
Porto Velho - Fórum Criminal/3ª Vara Criminal
Relator: Juiz José Antônio Robles
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Apelante: M. C. dos S.
Advogado: Giuliano de Toledo Viecili (OAB/RO 2396)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0000008-13.2018.8.22.0501 Apelação
Origem: 00000081320188220501
Porto Velho - Fórum Criminal/3ª Vara Criminal
Relator: Juiz José Antônio Robles
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Apelante: Thalissin Lucas Lopes dos Anjos (Réu Preso), Data
da Infração: 30/12/2017, Regime da Pena: FECHADO, Pena
Substituída : Não
Advogado: Clayton de Souza Pinto (OABRO 6908)
Apte/Ação: Ministério Público do Estado de Rondônia
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Apelado: João Vitor Soares de Oliveira
Advogado: Cairo Rodrigo da Silva Cuqui (OAB/RO 8506)
Advogado: Iulsf Anderson Michelon (OAB/RO 8084)
Distribuição por Prevenção de Magistrado

Advogado: Ezio Pires dos Santos (OAB/RO 5870)
Advogada: Bruna Duarte Feitosa dos Santos Barros (OAB/RO 6156)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Prevenção de Magistrado

0002713-32.2018.8.22.0000 Apelação
Origem: 00021126320138220012
Colorado do Oeste/1ª Vara Criminal
Relator: Juiz José Antônio Robles
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Apelante: Cleber Rodrigues da Silva
Defensor Público: João Luis Sismeiro de Oliveira (OAB/RO 294)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Prevenção de Magistrado

0001399-56.2016.8.22.0021 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 00013995620168220021
Buritis/2ª Vara
Relator: Des. Valdeci Castellar Citon
Recorrente: Juarez Correia de Oliveira
Advogado: Ademir Guizolf Adur (OAB/RO 373B)
Advogado: Juniel Ferreira de Souza (OAB/RO 6635)
Recorrente: Claudiney França Oliveira
Advogado: Juniel Ferreira de Souza (OAB/RO 6635)
Advogado: Ademir Guizolf Adur (OAB/RO 373B)
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio

0004531-73.2015.8.22.0501 Apelação
Origem: 00045317320158220501
Porto Velho - Fórum Criminal/2ª Vara do Tribunal do Júri
Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Revisor: Juiz José Antônio Robles
Apte/Ação: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apdo/Apte: Ajecson Silva Costa
Defensora Pública: Liliana dos Santos Torres Amaral (OAB/RO
58B)
Distribuição por Sorteio
0002715-02.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00004776220188220015
Guajará-Mirim/2ª Vara Criminal
Relator: Des. Valter de Oliveira
Paciente: Helder Paes de Oliveira Júnior
Impetrante (Advogado): Stenio Caio Santos de Lima (OAB/RO
5930)
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Guajará-Mirim - RO
Distribuição por Sorteio
2ª CÂMARA CRIMINAL
0003573-82.2018.8.22.0501 Apelação
Origem: 00035738220188220501
Porto Velho - Fórum Criminal/3ª Vara Criminal
Relator: Des. Miguel Monico Neto
Revisora: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Apelante: Alan Cunha Coelho (Réu Preso), Data da Infração:
20/03/2018, Regime da Pena: FECHADO, Pena Substituída : Não
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0002714-17.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00015214920188220005
Ji-Paraná/2ª Vara Criminal
Relator: Des. Valdeci Castellar Citon
Paciente: Edno Antonio de Moraes Junior
Impetrante (Advogado): Paulo Afonso Fonseca da Fonseca Junior
(OAB/RO 5477)
Impetrante (Advogado): Diego Rodrigo de Oliveira Domingues
(OAB/RO 5963)
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de JiParaná - RO
Distribuição por Sorteio
0000088-74.2018.8.22.0501 Apelação
Origem: 00000887420188220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara Criminal
Relatora: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Apelante: Ernildo Ribeiro Soares (Réu Preso), Data da Infração:
06/11/2017, Regime da Pena: FECHADO, Pena Substituída : Não

0000562-36.2013.8.22.0011 Apelação
Origem: 00005623620138220011
Alvorada do Oeste/1ª Vara Criminal
Relatora: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Cícero Salvador Pierre Dias
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Vagner Silveira de Oliveira
Advogado: Amadeu Alves da Silva Júnior (OAB/RO 3954)
Advogado: Edmilson Gomes Barroso (OAB/RO 157)
Apelado: Fernando Ferreira da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Elias Sebastião da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0002739-30.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00016359420188220002
Ariquemes/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Miguel Monico Neto
Paciente: Quele Barboza dos Santos
Impetrante (Advogada): Taviana Moura Cavalcanti (OAB/RO 5334)
Advogado: Alfredo José Cassemiro (OAB/RO 5601)
Advogada: Elonete Loiola Cassemiro (OAB/RO 5583)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Ariquemes - RO
Distribuição por Sorteio
RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO
Orgão Julgador / Magistrado

Dist

Red

Tra

Tot

1ª CÂMARA CÍVEL
Des. Sansão Saldanha		 0

1

0

1

1ª CÂMARA CRIMINAL
Des. Daniel Ribeiro Lagos		
Des. Valter de Oliveira		
Juiz José Antônio Robles		

3
2
3

0
0
0

0
0
0

3
2
3

2ª CÂMARA CRIMINAL
Des. Miguel Monico Neto		
Des. Valdeci Castellar Citon		
Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno

2
2
2

0
0
0

0
0
0

2
2
2

PRESIDÊNCIA
Des. Walter Waltenberg Silva Junior

19

0

0

19

1

0

34

Total de Distribuições

33

Porto Velho, 18 de maio de 2018
Des. Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente do TJ/RO.
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Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Extrato de Contrato Simplificado
REPUBLICAÇÃO POR ERRO MATERIAL
Nº 183/2018
1 – CONTRATADA: CNROSSI ERGONOMIA E TREINAMENTO LTDA
2 - PROCESSO: 0311/1145/18
3 - OBJETO: Inscrição de 01 (uma) servidora deste Tribunal de Justiça para participar do curso “Formação de Consultor em Ergonomia e
Método CNROSSI de Programas de Prevenção e Análises Ergonômicas (AET/Laudo de Ergonomia)”, na cidade de São Paulo - SP.
4 – BASE LEGAL: Artigo 25, inciso II, c/c artigo 13, inciso VI, da Lei n° 8.666/93
5 – VIGÊNCIA: Até o dia 31 de dezembro de 2018, contado a partir da última data de sua assinatura pelas partes em 17/05/2018
6 – VALOR: R$ 2.400,00
7 - NOTA DE EMPENHO: 2018NE00760.
8 - RECURSOS: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários.
9 - FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 02.128.2062.1365
10 - ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39
11 – ASSINAM: Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia - Diretor da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia – EMERON e
Claudia Nammour Rossi Magnani – Representante Legal
Documento assinado eletronicamente por CARLOS JOSÉ NASCIMENTO DE CASTRO, Diretor (a) de
Departamento, em 21/05/2018, às 08:20, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0712315 e o
código CRC 9612A3D2.

Extrato de Contrato Simplificado
CONTRATO SIMPLIFICADO Nº 185/2018
1 – CONTRATADA: AMANA-KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA.
2 - PROCESSO: 0311/1112/18
3 - OBJETO: Inscrição de 01 (um) magistrado e 08 (oito) servidores deste Tribunal de Justiça para participarem do curso “Programa de
atualização para Apegeanos 2018: Potencializando Inovações em Liderança, Estratégia e Gestão”, na cidade de Cotia - SP.
4 – BASE LEGAL: Artigo 25, inciso II, c/c artigo 13, inciso VI, da Lei n° 8.666/93
5 – VIGÊNCIA: Até o dia 31 de dezembro de 2018, contado a partir da última data de sua assinatura pelas partes em 21/05/2018.
6 – VALOR: R$ 42.930,00.
7 - NOTA DE EMPENHO: 2018NE00769.
8 - RECURSOS: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários.
9 - FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 02.122.2067.1019
10 - ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39
11 – ASSINAM: Desembargador Walter Waltenberg Silva Júnior – Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e Oscar
Motomura – Representante Legal
Documento assinado eletronicamente por CARLOS JOSÉ NASCIMENTO DE CASTRO, Diretor (a) de
Departamento, em 21/05/2018, às 12:40, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0713765 e o
código CRC F5C73013.

Extrato de Termo Aditivo
3º TERMO ADITIVO Nº 46/2018
1 – CONTRATADA: VILMAR BLEICHUWELH & CIA LTDA - ME.
2 - PROCESSO: 0311/0059/18
3 - OBJETO: Acréscimo de 17,63% ao Contrato n° 070/2015, cujo objeto é a prestação de serviços de fornecimento de refeições do tipo
almoço/jantar (no sistema self service), bem como lanches e refrigerantes no atendimento às necessidades do Tribunal do Júri, Operação
Justiça Rápida, Projeto Ressoar, Mutirão Carcerário e Projetos Estratégicos na Comarca de Cerejeiras.
4 – VIGÊNCIA: A partir da data da última assinatura pelas partes em 21/05/2018
5 – VALOR: R$ 3.600,00, fica alterado o valor total estimado do Contrato n° 070/2015 para R$ 24.016,82
6 – NOTA DE EMPENHO: 2018NE00766.
7 - RECURSOS: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários.
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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8 - FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 02.122.2067.2071
9 - ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39
10 - DAS CLÁUSULAS VIGENTES: Exceto o disposto no presente Termo Aditivo, permanecem inalteradas e em plena vigência as demais
Cláusulas e subitens constantes no Contrato n° 070/2015.
11 – ASSINAM: Desembargador Walter Waltenberg Silva Júnior – Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia e Vilmar Bleichuwelh –
Representante Legal.
Documento assinado eletronicamente por CARLOS JOSÉ NASCIMENTO DE CASTRO, Diretor (a) de
Departamento, em 21/05/2018, às 12:40, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0713671 e o
código CRC E0C5E051.

Extrato de Registro de Preços Nº 45 / 2018 - CPL/PRESI/TJRO
O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia torna público, o Extrato da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico n.
056/2018, Processo Administrativo n. 0019468-27.2017.8.22.8000, para aquisição dos seguintes materiais:
Classificação

Razão Social

1ª classificada

M & M GRÁFICA E EDITORA LTDA

Grupo

-

CNPJ
01.176.195/0001-98

Item

Especificação

Quant / unid

1

Chapas metálicas de offset no formato 530mmx660mmx0,30mm, processadas e gravadas a laser,
reveladas em CTP/PLATESETTER, incluindo insumos e mão de obra, de acordo com as seguintes
especificações mínimas: Resolução de imagem de 3.200 DPI e 175 LPI, devendo está 100% de acordo 1.100 unidades
com arquivo eletrônico.
Marca: AGFA.

Preço unitário
Preço total (R$)
(R$)

57,00

62.700,00

Valor total do item 1: R$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais).

Será de 12 (doze) meses o prazo de validade da(s) Ata(s) de Registro de Preços, contados da data de sua publicação. A(s) Ata(s) de Registro
de Preços estará(ão) disponível(is) na íntegra no site www.tjro.jus.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de
Compras – DEC/TJRO, pelo e-mail: licitacoes@tjro.jus.br, fones: (69) 3217-1372 / 1373, ou na Rua José Camacho, n. 585, Sala 4, Térreo Bairro Olaria, nesta Capital, no horário local das 7h às 13h e das 16h às 18h.
ASSINAM: Juiz Sérgio William Domingues Teixeira - Secretário-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia; Edson Carlos Coelho
Costa - Representante legal da empresa M & M Gráfica e Editora Ltda
Em 16 de maio de 2018.
Documento assinado eletronicamente por FÁBIO ARAN GOMES DE CASTRO, Pregoeiro (a), em 18/05/2018, às
15:41, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0708112 e o
código CRC 86BE6CAA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA
PROCESSO n. 0022192-04.2017.8.22.8000
PREGÃO ELETRÔNICO 041/2018
RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por intermédio do Pregoeiro, torna público o resultado da licitação, que tem por objeto o
registro de preços para aquisição de material de Consumo  (Dispenser de fio dental, Dispenser para creme dental, refil de fio dental e refil
de creme dental), para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, teve como vencedora a seguinte empresa:
Empresa: MBR FERNANDES EPP
Grupo1: R$ 24.624,10
Valor total: R$ 24.624,10 (vinte e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e dez centavos).

Porto Velho-RO, 18 de maio de 2018.
Paulo Roberto Coelho Leite
Pregoeiro
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA
PROCESSO n. 0026270-41.2017.8.22.8000
PREGÃO ELETRÔNICO 068/2018

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA
PROCESSO n. 0012314-55.2017.8.22.8000
PREGÃO ELETRÔNICO 108/2017

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE CANCELAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por meio do Pregoeiro,
torna público a instauração da Licitação na modalidade Pregão, na
forma Eletrônica, tipo Menor Preço, cujo o objeto é o registro de
Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual fornecimento de
Material de Consumo (Conjunto relé fotoelétrico bivolt e base para relé
fotoelétrico, eletroduto de PVC, curva de PVC, haste de aterramento
etc.), para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado de
Rondônia. O encaminhamento de proposta será a partir das 8h do dia
25/05/2018 e a abertura da sessão pública de disputa será às 09:30h
do dia 11/06/2018 (Horário de Brasília), no site www.comprasnet.gov.
br. O edital estará disponível no site supracitado e pelo sítio eletrônico
https://www.tjro.jus.br/resp-transp-licitacoes/pe-2018. O Edital poderá
ser retirado no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia na Rua
José Camacho, n. 585, sala 04, térreo - Bairro Olaria, nesta Capital,
no horário local das 7h às 13h e das 16h às 18h, fone: (69) 32171372/1373; ou ainda solicitado pelo e-mail: licitacoes@tjro.jus.br

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por meio do Pregoeiro, torna
público para conhecimento de todos os interessados o CANCELAMENTO
da Ata de Registro de Preços firmada em 03 de novembro de 2017 com
a empresa RODRIGUES DA SILVA E MARTINS LTDA - ME, oriunda do
Pregão Eletrônico n. 108/2017, que tem por objeto o registro de preços,
pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual fornecimento de material de
consumo (pilha AAA, AA e D, bateria 9 (nove) volts, bateria recarregável
para telefone sem fio), conforme decisão do senhor Presidente deste Poder,
abaixo transcrita: “Vistos e Etc, Trata-se da análise de possível aplicação
de penalidades à empresa RODRIGUES DA SILVA E MARTINS LTDA ME, em fase de defesa prévia, em razão da não entrega de material material
de consumo (bateria recarregável) objeto do Contrato Simplificado 44
(0535648), proveniente do Pregão Eletrônico n. 108/2017 (0373427). (...)
Ante o exposto, DECIDO pela rescisão do Contrato Simplificado 44/2018
(0535648), com fundamento item 8.3 c/c item 8.5 do Contrato Simplificado
n. 44/2018 (0535648) e no art. 78, inciso I, da Lei n. 8.666/93, bem como,
(...) Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG
SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de Justiça, em 23/04/2018, às
12:02, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006”. Consequentemente,
o Secretário Administrativo exarou o despacho 48009 no qual encaminhou
“os autos para cancelamento da ata de registro de preços em no da empresa
RODRIGUES DA SILVA E MARTINS LTDA - ME, com fundamento no
subitem 7.6.1, “d”, do Edital n. 108/2017-Pregão eletrônico.”. A íntegra da
decisão e maiores informações poderão ser obtidas no Departamento
de Compras-DEC deste Tribunal, situado à Rua José Camacho n. 585,
sala 04, térreo - Bairro Olaria, nesta capital, no horário das 7h às 13h e
16h às 18h, pelo Fone: (069) 3217-1372 / 1373, ou solicitadas pelo e-mail:
licitacoes@tjro.jus.br.

Porto Velho - RO, 21 de maio de 2018.
Paulo Roberto Coelho Leite
Pregoeiro
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA
PROCESSO n. 0005710-44.2018.8.22.8000
CHAMAMENTO PÚBLICO 004/2018
AVISO DE EDITAL
O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por meio da COMISSÃO
JULGADORA, torna público para conhecimento de todos os interessados,
que se encontra DISPONÍVEL Edital de Chamamento Público nº 004/2018.
a) DO OBJETO: LOCAÇÃO, pré-qualificação e classificação de pessoas
físicas ou jurídicas interessadas na elaboração e aprovação de projetos
para construção de prédio, segundo as necessidades da Administração,
conforme requisitos construtivos contido no Anexo II deste Edital, para
abrigar as unidades do Poder Judiciário do Estado de Rondônia em
Rolim de Moura/RO, conforme condições estabelecidas no instrumento
editalício. b) DATA LIMITE PARA ENTREGA DE PROPOSTAS: até 30
dias contados da data da publicação oficial, em envelope devidamente
identificado, endereçado à Comissão Julgadora BTS na sede do Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia na Rua José Camacho, n. 585, andar
térreo, Sala 001 Protocolo Geral, Bairro Olaria, nesta Capital ; c) DA
RETIRADA DO EDITAL: Edital e seus anexos poderão ser retirados na
Divisão de Apoio aos Projetos e Elaboração de Editais (DIAPE/TJRO) nos
horários e endereço abaixo especificados, sem ônus para o Tribunal ou
no sítio eletrônico: https://www.tjro.jus.br/resp-transp-licitacoes/cred-2017;
d) DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: A Comissão Julgadora
ficará à disposição para esclarecimento de dúvidas ou informações
complementares, na Sede deste Tribunal, situado na Rua José Camacho
n. 585, na Secretaria Geral, 4º andar, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, no
horário das 7h às 13h e das 16h às 18h, pelos telefones: (69) 3217-1115 ou
3217-1371 com o Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura
Eduardo Luiz Will Bezerra ou pelo e-mail: dea@tjro.jus.br identificando no
assunto BTS, e/ou ainda com a Arquiteta Graciela Poitevin Mélega
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Juiz Sérgio William Domingues Teixeira
Secretário Geral
Presidente da Comissão Julgadora

Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Fábio Aran de Castro
Pregoeiro/TJRO

ordem dos advogados do brasil
SEÇÃO RONDÔNIA
SECRETARIA GERAL – OAB/RO
Acórdão nº. 001/2018
Processo nº: 22.0000.2017.004925-1 - PLENO
Requerente:OAB/RO
Assunto:Prestação de contas do exercício de 2016.
Relator:Marcos Donizetti Zani, OAB/RO 613
Data do Julgamento: 29/09/2017.
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO SECCIONAL DA
OAB/RO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. ESTANDO AS CONTAS
APRESENTADAS PELA DIRETORIA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS
ESTATUTÁRIAS E TENDO OBTIDO PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E CONTAS, DEVEM SER APROVADAS.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional
Rondônia, por maioria de votos na 412ª (quadringentésima décima
segunda) Sessão Ordinária do Conselho Seccional, aprovar as
contas do exercício de 2016, nos termos do voto do Relator.
Porto Velho 15/05/2018
Márcio Melo Nogueira
Secretário Geral da OAB-RO

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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SEÇÃO RONDÔNIA
SECRETARIA GERAL – OAB/RO
Acórdão nº. 002/2018
Processo nº:22.0000.2017.004925-1-PLENO
Requerente:Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia – CAA-RO
Assunto:Prestação de contas do exercício de 2016.
Relator:Marcos Donizetti Zani, OAB/RO 613
Data do Julgamento: 29/09/2017.
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA
DOS ADVOGADOS DE RONDÔNIA – CAA-RO. REFERENTE AO
EXERCÍCIO DE 2016. ESTANDO AS CONTAS APRESENTADAS PELA
DIRETORIA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS ESTATUTÁRIAS
E TENDO OBTIDO PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
ORÇAMENTO E CONTAS, DEVEM SER APROVADAS.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional
Rondônia, por maioria de votos, na 412ª (quadringentésima décima
segunda) Sessão Ordinária do Conselho Seccional, aprovar as
contas do exercício de 2016, nos termos do voto do Relator.
Porto Velho 15/05/2018
Márcio Melo Nogueira
Secretário Geral da OAB-RO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
RONDÔNIA
RESOLUÇÃO Nº 7/2018/PGJ
Dispõe sobre os critérios para pagamento em ordem cronológica
das obrigações decorrentes de contratos regidos pelas Leis
Federais nºs 8.666/93 e 4.320/64, no âmbito do Ministério Público
do Estado de Rondônia.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições, nos termos do art. 45, inc. I, itens 2 e 40, da Lei
Complementar nº 93, de 03 de novembro de 1993, bem como o
disposto nos artigos 5º, 40, XIV, “a”, §3º, e 115 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com os artigos 37,
62 e 63 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, assim
como os princípios da impessoalidade, moralidade administrativa
e da eficiência, insculpidos no “caput” do artigo 37 da Constituição
da República Federativa do Brasil, de 1988, e do princípio da
transparência e dos normativos da Lei Federal nº 12.527/2011, e
CONSIDERANDO o disposto sobre os procedimentos padronizados
relativos ao gerenciamento de contratos firmados pelo Ministério
Público na Resolução nº 21/2015-PGJ;
CONSIDERANDO o que disciplina a Resolução nº 15/2015-PGJ
acerca dos procedimentos para aquisição de bens e serviços no
âmbito do Ministério Público do Estado de Rondônia;
CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 55, de 14 de agosto de 2017,
do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que dispõe sobre diretrizes
e orientações gerais de implementação e adequação da estrutura de
controles administrativos da Ordem Cronológica de Pagamentos no
âmbito de cada Poder, do Ministério Público e do Tribunal de Contas;
CONSIDERANDO, ainda, que a garantia de pontualidade e
tratamento isonômico na satisfação das obrigações pecuniárias da
Administração Pública perante os credores, mediante pagamento
em ordem cronológica, diminui os riscos das transações com
o mercado, fomenta a competitividade das licitações e, em
contrapartida, privilegia a função social da empresa;
CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar o Sistema de
Controle dos Contratos no Ministério Público do Estado de Rondônia,
explicitando rotinas internas e responsabilidades dos serviços de
gestão e fiscalização, para garantir o tratamento isonômico dos
credores e fomentar o controle social, sem incrementar, todavia, o
nível de burocracia existente,
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RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Resolução estabelece os critérios para pagamento
em ordem cronológica das obrigações decorrentes de contratos
regidos pelas Leis Federais nºs 8.666, de 21 de junho de 1993, e
4.320, de 17 de março de 1964, no âmbito do Ministério Público do
Estado de Rondônia.
Parágrafo único. Para fins de cumprimento do disposto no caput
deste artigo, a presente Resolução tem por objetivo instituir
procedimentos, rotinas, deveres e responsabilidades dos serviços
de gestão e fiscalização de contratos sobre o gerenciamento
da Ordem Cronológica de Pagamentos, no âmbito do Ministério
Público do Estado de Rondônia.
Art. 2º O gerenciamento dos contratos e as aquisições de bens e
serviços pelo Ministério Público do Estado de Rondônia obedecerão
ao disposto na legislação pertinente e nas Resoluções n°s 15/2015PGJ e 21/2015-PGJ.
CAPÍTULO II
CLASSIFICAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE
CRÉDITOS
Art. 3º As notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes de
cobrança de créditos serão classificados por unidade orçamentária
e por categoria de valores, sendo evidenciada a fonte de
recursos, ordenados pela ordem cronológica de antiguidade da
data de apresentação do documento de cobrança, devidamente
acompanhado dos documentos comprobatórios da manutenção
dos requisitos exigidos no contrato.
§1º Os credores dos contratos custeados com recursos
não vinculados serão ordenados distinguindo-se, em listas
classificatórias próprias, as despesas correntes daquelas de capital.
§2º Os credores de contratos custeados com recursos legalmente
vinculados a finalidade específica, órgão, fundo ou despesa serão
ordenados em listas próprias para cada convênio, fundo especial ou
outra origem específica do recurso, cuja obtenção exija vinculação.
§3º O prazo para pagamento dar-se-á a partir da apresentação
do documento de cobrança juntamente da entrega do objeto
contratado.
§4º O prazo de recebimento provisório e definitivo do objeto
contratado deverá estar incluído no prazo de pagamento da
obrigação.
Art. 4º Os pagamentos de contratos de baixo valor serão ordenados
separadamente, em cada fonte diferenciada de recursos, em lista
classificatória especial de pequenos credores.
§1º Consideram-se de baixo valor os contratos de compras ou
de prestação de serviços em geral, salvo os de engenharia, cujo
valor contratado, correspondente a todas as parcelas previstas ou
estimadas, não ultrapasse o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
conforme inciso II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.
§2º O disposto no caput não se aplica aos demais pagamentos,
inclusive os de contratos de obras e prestação de serviços de
engenharia, os quais se sujeitam, independentemente do valor, ao
prazo máximo de 30 (trinta) dias.
Art. 5º A Administração observará o prazo máximo de 30 (trinta) dias
para finalizar a liquidação e o pagamento da obrigação, contados
a partir da data da apresentação da nota fiscal ou documento
equivalente de cobrança, salvo prazos distintos avençados em
contrato.
§1º Os pagamentos dos contratos de compras e serviços de baixo
valor, salvo os de engenharia, deverão ser efetuados no prazo de
até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação do documento
de cobrança.
§2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior e no caput, a
Administração padronizará os prazos contratuais de pagamento
aos Contratados, os quais serão estipulados em 30 (trinta) dias, a
contar da apresentação da nota fiscal ou documento equivalente
de cobrança, salvo se houver justificativa técnica que imponha
solução diferenciada para o caso.
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Art. 6º O Procurador-Geral de Justiça ou o Secretário-Geral,
por meio de delegação, poderão designar, por atos específicos,
comissão de fiscalização, acompanhamento e recebimento dos
contratos firmados pelo Ministério Público do Estado de Rondônia.
Art. 7º O Fiscal/Gestor do Contrato adotará providências necessárias
para concluir a etapa de certificação do adimplemento da obrigação,
impreterivelmente, no prazo estipulado no instrumento contratual,
a contar da data de apresentação da nota fiscal ou documento de
cobrança equivalente, em conformidade com o Cronograma de
Execução e o Cronograma Financeiro, não podendo ultrapassar:
I – 2 (dois) dias úteis, para obrigações de baixo valor; e
II – 15 (quinze) dias, para as outras obrigações.
§ 1º Os autos deverão ser enviados para a unidade responsável
pelo processamento da liquidação e posterior pagamento, em até:
I – 3 (três) dias úteis antes da data de vencimento, para obrigações
de baixo valor;
II – 15 (quinze) dias antes da data de vencimento, para as outras obrigações.
§2º O edital e o contrato estabelecerão as condições do adimplemento
da prestação, podendo estabelecer eventos especiais sem os quais
não serão consideradas perfeitamente adimplidas as obrigações,
tais como a expedição de alvarás previstos em leis ou regulamentos.
§3º A nota fiscal deverá vir acompanhada dos demais documentos
comprobatórios exigidos no edital e no contrato.
§4º Para contagem dos dias úteis deverá ser observado o
calendário de feriados da Comarca de Porto Velho-RO, disposto
em portaria publicada anualmente pelo Ministério Público do
Estado de Rondônia.
Art. 8º Não serão pagos créditos, ainda que certificados, enquanto
houver outro melhor classificado, custeado pela mesma fonte de
recursos, ainda que seja originário de exercício encerrado.
Parágrafo único. Havendo créditos certificados e não pagos
em virtude de mora exclusiva da Administração na certificação
de obrigação melhor classificada, o Fiscal/Gestor do Contrato
adotará as providências necessárias à regularização do fluxo de
pagamentos, sob pena de responsabilização a quem deu causa.
Art. 9º Quando o Contratado for notificado, em qualquer momento,
para sanar as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato ou com a documentação apresentada, o crédito será
imediatamente excluído da Ordem Cronológica de Pagamentos até
o saneamento das falhas e omissões.
§1º Constituem-se razões para retirada da Ordem Cronológica de
Pagamentos:
I - desconformidades quantitativa, qualitativa e avarias;
II - falta/inconsistência de documentação obrigatória;
III - outros descumprimentos contratuais.
§2º A ocorrência de erro ou falha documental deverá ser notificada
à empresa credora dando-lhe ciência da oportunidade de
regularização, encaminhada a endereço eletrônico ou outro meio
institucionalizado.
§3º Na hipótese do caput, a cobrança tornar-se-á sem efeito e o
crédito excluído será reinserido no final da ordem de classificação,
reiniciando-se a contagem do prazo, quando protocolada pelo
contratado a comunicação escrita da regularização das falhas e
omissões.
§4º A perda da regularidade fiscal no curso da execução contratual
justifica a imposição de sanções à contratada, mas não autoriza a
retenção de seus créditos.
Art. 10. No caso de insuficiência de recursos financeiros disponíveis
para quitação integral da obrigação, poderá haver pagamento
parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma
posição da Ordem Cronológica.
Art. 11. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Resolução,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.
§ 1º Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia
de expediente no Ministério Público do Estado de Rondônia.
§ 2º Caso o vencimento ocorra em data sem expediente na
Instituição, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil seguinte.
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CAPÍTULO III
JUSTIFICAÇÃO
DA
SUSPENSÃO
DA
ORDEM
DE
CLASSIFICAÇÃO
Art. 12. É vedado o pagamento de despesas em desacordo com
a respectiva Ordem Cronológica de Pagamentos, exceto quando
comprovado prejuízo ao interesse público, tais como:
I - para evitar fundada ameaça de interrupção dos serviços
essenciais da instituição ou para restaurá-los;
II - para dar cumprimento de ordem judicial ou do Tribunal de Contas
que determine a suspensão de pagamentos, caso em que serão
pagos os credores subsequentes, até a revogação da ordem; e
III - para evitar fundado risco de prejuízo ao erário, se houver
indícios de falsidade ou irregularidade grave da liquidação da
despesa que resulte em fundada dúvida quanto a certeza e liquidez
da obrigação, caso em que serão pagos os credores subsequentes
até o término da apuração do crédito de existência duvidosa.
Parágrafo único. A apuração a que se refere o inciso III deste artigo
não ultrapassará o prazo máximo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis
motivadamente, observado o procedimento previsto no artigo subsequente.
Art. 13. O pagamento em detrimento da Ordem Cronológica será
precedido da publicação, no Diário da Justiça, de justificativa lavrada
pela Secretaria-Geral e ratificada pelo Procurador-Geral de Justiça,
sem prejuízo da obrigatória manifestação do Controle Interno,
conforme o art. 5° da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 1993.
Art. 14. Constatado que houve favorecimento ou preterição
indevida de credor na suspensão da ordem de classificação, os
responsáveis sujeitar-se-ão às sanções previstas em lei.
CAPÍTULO IV
DA PUBLICIDADE E IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO NA ORDEM
CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS
Art. 15. A Ordem Cronológica de pagamentos será operacionalizada
em sistema informatizado e divulgada em tempo real pela rede
mundial de computadores, no Portal de Acesso à Informação
Pública do Ministério Público do Estado de Rondônia.
Art. 16. O contratado poderá representar ao Procurador-Geral de
Justiça para impugnar a preterição injustificada de seu crédito na
Ordem Cronológica de Pagamentos.
Parágrafo único. Após a manifestação obrigatória da Coordenadoria
de Controle Interno – CCI e Secretaria-Geral, respectivamente,
o Procurador-Geral de Justiça decidirá fundamentadamente e
adotará, se for o caso, as providências necessárias à regularização
da Ordem Cronológica de Pagamentos.
Art. 17. Sujeitar-se-ão à responsabilidade funcional os servidores
que derem causa, por ação ou omissão culposa ou dolosa,
ao descumprimento da ordem cronológica de pagamentos,
prejudicarem o fluxo regular de pagamentos ou induzirem a
Administração a mora, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal que seu ato ensejar.
Parágrafo único. O não cumprimento das normas desta Resolução
será devidamente apurado pela eventual penalização administrativa
do servidor responsável, na forma da Lei Complementar n° 68/92,
sem prejuízo das sanções penais e cíveis cabíveis, resguardado
sempre o direito à ampla defesa e ao contraditório.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS E FINAIS
Art. 18. Não se sujeitarão a esta Resolução os pagamentos
decorrentes de:
I - suprimento de fundos, assim consideradas as despesas realizadas em
regime de adiantamento, nos termos do artigo 68 da Lei Federal nº 4.320/1964,
devendo observar o disposto na Ordem de Serviço nº 001/2014, que dispõe
sobre a concessão, aplicação e prestação de contas de Suprimento de
Fundos, no âmbito do Ministério Público do Estado de Rondônia;
II - remuneração e outras verbas devidas a agentes públicos,
incluindo diárias;
III - obrigações tributárias; e
IV - outras despesas que não sejam regidas pela Lei Federal nº
8.666/1993.
Art. 19. Os créditos decorrentes de contratos de adesão serão
classificados pela data de vencimento da fatura, independentemente
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de prévia notificação, salvo se essa forma de cobrança não constituir
cláusula uniforme aplicável aos demais usuários do serviço ou do
fornecimento de bens.
Parágrafo único. Emitida a fatura ou documento equivalente de
cobrança, a Administração a inscreverá, de ofício, em lista separada
da Ordem Cronológica de Pagamentos.
Art. 20. Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral
de Justiça ou Secretário-Geral do Ministério Público do Estado
de Rondônia, atendendo, precipuamente, às finalidades desta
Resolução.
Art. 21. Competirá à Secretaria-Geral, no prazo de 60 (sessenta)
dias implementar as medidas necessárias, inclusive de natureza
regulamentar, em especial a elaboração de Descritivo do Fluxo
Decisório relativo às aquisições de bens e serviços, para assegurar
o cumprimento integral desta Resolução.
Art. 22. Esta Resolução entrará em vigor em 120 (cento e vinte) dias
a contar da sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA nº 496/PGJ
09 DE MAIO DE 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no Processo SEI nº
19.25.110000976.0003451/2018-10,
R E S O L V E:
DECLARAR a vacância, com fulcro no art. 40, inciso “V”, da Lei
Complementar nº 68, de 09/12/1992, do cargo efetivo de Auxiliar
Administrativo, código 406.1, referência MP-NA-07, do Quadro
Administrativo do Ministério Público, ocupado pela servidora
LEILIANE SOARES DE OLIVEIRA, cadastro nº 4406-7, com
efeitos a partir de 26/04/2018, em virtude de posse em outro cargo
inacumulável.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA nº 499/PGJ
09 de maio de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e considerando o contido no Processo SEI nº
19.25.110001003.0002731/2017-76,
R E S O L V E:
ALTERAR, parcialmente, a Portaria nº 332, de 02.04.20118,
publicada no Diário da Justiça nº 66, de 11.04.2018, que concedeu
abono de permanência ao servidor RAFAEL PINTO CARDOSO,
cadastro nº 4084-3, ocupante do cargo efetivo de Motorista, para
constar que os efeitos são a partir de 22.09.2017.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA nº 501/PGJ
10 de maio de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no Processo SEI nº
19.25.110000934.0003172/2017-04,
R E S O L V E:
CONCEDER gratificação de capacitação na porcentagem de
5% (cinco por cento) incidente sobre o vencimento básico, com
fundamento no inciso V do art.17 da Lei Complementar nº 303, de
26/07/2004, c/c com inciso I do art. 5º da Resolução nº 17/2010PGJ, ao servidor ELTON VIEIRA DE SOUZA, cadastro nº 4426-2,
ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, com efeitos a
partir de 09/02/2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
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PORTARIA nº 527/PGJ
14 de maio de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições
legais, considerando o Processo Administrativo Disciplina registrado sob
Feito Administrativo nº 2016001120007584,
R E S O L V E:
Aplicar a penalidade disciplinar de REPREENSÃO à servidora VANESSA
FERNANDA DA SILVA, cadastro nº 44560, ocupante do cargo efetivo de
Técnico Administrativo, pela infringência ao disposto no artigo 167, inciso
I, da Lei Complementar nº 68/1992.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA nº 533/PGJ
15 DE MAIO DE 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no Processo SEI nº
19.25.110001013.0003493/2018-08,
R E S O L V E:
EXONERAR, a pedido, com fundamento no art. 41 da Lei Complementar
nº 68, de 09/12/1992, ao servidor CÉSAR TULIO ALBUQUERQUE DE
ALMEIDA, cadastro nº 4468-3, ocupante do cargo efetivo de Técnico em
Informática, código 4021, referência MP-NI-01, do Quadro Administrativo
do Ministério Público de Rondônia, com efeito a partir de 17/04/2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA nº 559/PGJ
17 de maio de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições
legais conferidas pelo inciso I, nº 37 do art. 45 da Lei Complementar nº
93, de 03/11/1993, e em razão de aprovação obtida no Concurso Público
aberto pelo Edital nº 47/2011, homologado pelo Edital republicado
no Diário da Justiça nº 228, de 12/12/2011, e, ainda, o Mandado de
Segurança nº 0801336-61.2016.822.0000, bem como o contido no
Processo SEI nº 19.25.110001021.0004563/2018-09,
R E S O L V E:
Art. 1º NOMEAR o candidato JULIANO CLÉVERTON GHISI, RG
834206 SESDEC/RO, aprovado em 1º lugar, para ocupar o cargo efetivo
de Analista em Geoprocessamento, na Promotoria de Vilhena, referência
MP-NS-01, do Quadro Permanente de Pessoal Administrativo do
Ministério Público do Estado de Rondônia, previsto na Lei Complementar
n. 303, de 26/07/2004.
Art. 2º No ato da posse o candidato nomeado deverá apresentar os
seguintes documentos:
I - Original e cópia da certidão de nascimento ou casamento;
II - Cópia da Carteira de Identidade e CPF (autenticadas em cartório);
III - Original e cópia da carteira de PIS/PASEP ou declaração de que não
os possua;
IV - Original e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS,
caso não possua inscrição de PIS/PASEP;
V - Original e cópia do título eleitoral e comprovante que está quite com
a Justiça Eleitoral;
VI - Original e cópia da certidão de nascimento dos dependentes;
a) (Se for o caso) Requerimento de inclusão dos dependentes para
dedução do Imposto de Renda;
b) Caso o dependente seja universitário a alínea “a” deverá ser
acompanhada da declaração de matrícula acadêmica a ser renovada no
início de cada semestre letivo para continuidade da dedução;
VII - Cópia do cartão de vacina dos dependentes menores de 05 (cinco)
anos de idade;
VIII - Original e cópia do certificado de reservista;
IX - 1 (uma) foto 3x4;
X - Cópia do comprovante de residência;
XI - Certidão Negativa da Fazenda Pública do Estado de Rondônia,
expedida pela Secretaria de Estado de Finanças do Estado de Rondônia
(Original);
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XII - Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia(Original);
XIII - Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, Estadual (1ª e 2ª
Instância) e Federal (Original);
XIV - Certidão Negativa de Ação Civil na Justiça Comum, Estadual (1ª e
2ª Instância) e Federal (Original);
XV - Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante a
apresentação dos seguintes exames médicos:
a. Raios-X total da coluna com laudo radiológico;
b. Laudo Ortopédico (baseado no exame geral do candidato e nos
Raios-X de coluna total);
c. Laudo Psiquiátrico;
d. Laudo dermato neurológico;
e. Laudo Oftalmológico;
f. Laudo Cardiológico detalhado no exame geral do candidato e no
Eletrocardiograma;
g. Raios-X do Tórax em PA com laudo radiológico;
h. Sangue: VDRL – Glicemia – Hemograma – Ácido Úrico – Ureia –
Creatinina – Lipidograma – Machado Guerreiro (Chagas) – TGP e TGO
– HBSAg – AntiHBS – AntiHCV;
i. Escarro: BAAR;
j. Urina: EAS e Toxicologia (Cocaína e Maconha);
k. PSA Total (para homens acima de 40 anos);
l. Laudo de Clínico Geral baseado no exame geral do candidato e nos
exames listados nos itens g, h, i, j, e k.
XV.I - A critério da junta médica poderá ser solicitado ao candidato a
realização de outros exames complementares;
XVI - Cópia do comprovante de contribuição sindical ou declaração de
não contribuição;
XVII - Declaração de acumulação ou não de cargo público, expedida pelo
próprio candidato (com firma reconhecida);
XVIII - Cópia do Diploma e Histórico Escolar que comprove a escolaridade
e habilitação exigida para ingresso no cargo (autenticadas em cartório);
XIX - Cópia da última declaração de Imposto de Renda ou de isento, não
possuindo, declarar os bens que possui;
XX – Cópia do recibo de entrega da última declaração de bens e rendas
ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;
XXI - Declaração de Raça;
XXII - Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública,
as penalidades que o incompatibilize para nova investidura em cargo
público em decorrência de processo administrativo disciplinar ou ter sido
condenado por sentença judicial com trânsito em julgado na qual conste
expressamente a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo;
Art. 3º A posse do candidato constante no artigo 1º desta Portaria efetivarse-á após a apresentação dos documentos referidos no artigo anterior e
no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de nomeação,
conforme dispõe do § 1º do artigo 17 da Lei Complementar n. 68, de 09
de dezembro de 1992.
Art. 4º Fica sem efeito a nomeação do candidato referido nesta Portaria,
caso não apresente os documentos constantes do artigo 2º, assim como
tome posse e não entre em efetivo exercício no prazo de 30 (trinta) dias,
salvo por motivo justificado previamente nos termos da Lei.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA nº 565/PGJ
17 de maio de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e considerando o contido no Processo nº
19.25.110000939.0004214/2018-63,
AUTORIZA o deslocamento dos Promotores de Justiça FÁBIO
RODRIGO CASARIL, cadastro n° 21815, LAÍLA DE OLIVEIRA CUNHA
NUNES, cadastro n° 21820 e TIAGO LOPES NUNES, cadastro n° 21818,
à comarca de Porto Velho (RO), no período de 31 de maio (a partir das
13 horas) a 4 de junho de 2018, para participarem do módulo II do Curso
de Formação em Constelações Sistêmicas Familiares, que ocorrerá nos
dias 1º, 2 e 3 de junho de 2018, concedendo a cada um o pagamento de
3 (três) diárias para o custeio de suas despesas.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
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PORTARIA nº 566/PGJ
17 de maio de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e considerando o contido no Processo nº
19.25.110000939.0004214/2018-63,
ALTERA a Portaria nº 401/2018-PGJ, publicada no Diário da Justiça nº
76, de 25 de abril de 2018, para excluir os Promotores de Justiça FÁBIO
RODRIGO CASARIL, cadastro n° 21815, LAÍLA DE OLIVEIRA CUNHA
NUNES, cadastro n° 21820 e TIAGO LOPES NUNES, cadastro n° 21818,
da participação do módulo II do Curso de Formação em Constelações
Sistêmicas Familiares, a realizar-se em Porto Velho, nos dias 29 e 30 de
junho de 2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA nº 568/PGJ
18 de maio de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e considerando o contido no Processo nº
19.25.110001027.0004391/2018-59,
RESOLVE:
ALTERAR a Portaria nº 498/PGJ, publicada no Diário da Justiça nº 089,
de 15 de maio de 2018, para excluir o Promotor de Justiça MARCOS
PAULO SAMPAIO RIBEIRO DA SILVA, cadastro nº 21816, da Comarca
de Cerejeiras.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA nº 569/PGJ
18 de maio de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e considerando o contido no Processo nº
19.25.110000989.0004880/2018-80,
AUTORIZA o deslocamento das Promotoras de Justiça JOICE
GUSHY MOTA AZEVEDO, cadastro nº 21796, Diretora do Centro de
Apoio Operacional da Defesa do Patrimônio Público e da Probidade
Administrativa (CAOP-PPA), e PRISCILA MATZENBACHER TIBES
MACHADO, cadastro nº 21778, Diretora do Centro de Apoio Operacional
da Cidadania (CAOP Cidadania), à Comarca de Porto Velho (RO), no
dia 18 de maio de 2018, para participarem de reunião institucional, com a
finalidade de tratar da Proposta Orçamentária e Revisão PPA para 2019,
concedendo a cada uma o pagamento de ½ (meia) diária para o custeio
das despesas.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA nº 572/PGJ
18 de maio de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no Processo SEI nº
19.25.110000933.0003945/2018-48,
R E S O L V E:
Art. 1º REMOVER, com fulcro no art. 49, II, “c”, e III, ambos da Lei
Complementar Estadual nº 68/1992, a servidora F. S. F., da Promotoria
de Justiça de Ariquemes para Porto Velho, com efeitos a partir de
21/05/2018.
Art. 2º CONCEDER, com base no inciso XIV do artigo 138 da LC 68/92,
licença trânsito à servidora mencionada no artigo anterior, no período de
21 a 30/05/2018.
Art. 3º CONCEDER, com base no artigo 73 da Lei Complementar nº
68/92 e Portaria nº 446, de 26/05/2011, publicada no Diário da Justiça nº
98, de 31.5.2011, ajuda de custo à servidora referida no artigo 1º desta
Portaria, no valor de R$ 966,51 (novecentos e sessenta e seis reais e
cinquenta e um centavos).
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
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Portaria nº 609
17 de maio de 2018
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de
suas atribuições legais e considerando o contido na Portaria n. 99, de
28.01.2010, e no processo n.  19.25.110000971.0004639/2018-61,
DESIGNA o Assistente de Promotoria de Justiça RUBENS MENDES
VELOSO JÚNIOR, cadastro n. 4362-9, para auxiliar a 2ª Titularidade da 15ª
Promotoria de Justiça da Capital, no período de 21 a 25 de maio de 2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Vera Lucia Pacheco Ferraz De
Arruda, Corregedora-Geral, em 18/05/2018, às 10:57, conforme art. 1º, III,
“b”, da Lei 11.419/2006.
Portaria nº 610
18 de maio de 2018
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de
suas atribuições legais e considerando o contido na Portaria n. 99, de
28.01.2010, e no Feito n.  19.25.110000991.0000172/2017-70,
DESIGNA, sem prejuízo de suas funções, o Promotor de Justiça ANDRÉ
LUIZ ROCHA DE ALMEIDA, cadastro n. 2180-9, para atuar na 2ª
Titularidade da 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno, a partir de
21 de maio de 2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Vera Lucia Pacheco Ferraz De
Arruda, Corregedora-Geral, em 18/05/2018, às 10:57, conforme art. 1º, III,
“b”, da Lei 11.419/2006.
Portaria nº 611
18 de maio de 2018
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de
suas atribuições legais e considerando o contido na Portaria n. 99, de
28.01.2010, e no Feito n.  19.25.110000991.0000172/2017-70,
I - DESIGNA o Promotor de Justiça WILLER ARAUJO BARBOSA,
cadastro n. 2181-0, para atuar na 2ª Titularidade da 7ª Promotoria de
Justiça da Capital, a partir de 21 de maio de 2018.
II - REVOGA a designação da Promotora de Justiça EMÍLIA OIYE,
cadastro n. 2114-4, para atuar na 2ª Titularidade da 7ª Promotoria
de Justiça da Capital, a partir de 21.05.2018, por meio da Portaria n.
477/2018-CGMP.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Vera Lucia Pacheco Ferraz De
Arruda, Corregedora-Geral, em 18/05/2018, às 10:57, conforme art. 1º, III,
“b”, da Lei 11.419/2006.
Portaria nº 612
18 de maio de 2018
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de
suas atribuições legais e considerando o contido na Portaria n. 123, de
03.02.2010, e o Feito n. 19.25.110000958.0004819/2018-90
ALTERA a Portaria n. 606, de 17.05.2018, que concedeu férias ao servidor
ÍTALO FÁBIO BRANDÃO AMPESSAN, cadastro n. 5276-7, ocupante do
cargo comissionado de Assistente de Promotoria de Justiça, conforme
Art. 2º, parágrafo 4º da Resolução nº 07/2014-PGJ e Art. 110 e 113 da Lei
Complementar n. 68/92, para nela fazer constar, conforme segue:
Referência
Período
Dias Abono pecuniário
Período aquisitivo
03 a 12.12.2018
10
13 a 22.12.2018
16.03.2016 a 15.03.2017 20.02 a 01.03.2019 10
-*-

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Vera Lucia Pacheco Ferraz De
Arruda, Corregedora-Geral, em 18/05/2018, às 10:57, conforme art. 1º, III,
“b”, da Lei 11.419/2006.
Portaria nº 613
18 de maio de 2018
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de
suas atribuições legais e considerando o contido na Portaria n. 99, de
28.01.2010, e no Feito n.  19.25.110000991.0000172/2017-70,
ALTERA o item I da Portaria n. 604, de 17.05.2018, que designou o
Promotor de Justiça ELIAS CHAQUIAN FILHO, cadastro n. 2176-7, para
nela fazer constar, conforme segue:
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3ª Titularidade da 12ª Promotoria de Justiça
21 a 26.05.2018
1ª Titularidade da 16ª Promotoria de Justiça
28.05 a 23.06.2018
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Vera Lucia Pacheco Ferraz De
Arruda, Corregedora-Geral, em 18/05/2018, às 10:57, conforme art. 1º, III,
“b”, da Lei 11.419/2006.
Extrato de Portaria PA n. 31/2018-1ªPJ/JA
Procedimento Administrativo
ParquetWeb nº 2016001010019319
1ª Promotoria de Justiça de Jaru – Titularidade Única
Assunto: Procedimento Administrativo com o objetivo de acompanhar a
evolução efetiva do tratamento de saúde e medicamentoso em favor dos
menores LDC e JVDC.
Data de instauração: 14/05/2018
Promotor: Dr. Marcos Ranulfo Ferreira
Extrato de Portaria PA n. 32/2018-1ªPJ/JA
Procedimento Administrativo
ParquetWeb nº 2018001010068416
1ª Promotoria de Justiça de Jaru – Titularidade Única
Assunto: Procedimento Administrativo com o objetivo de acompanhar
a evolução efetiva do tratamento de saúde em favor da idosa Juracy
Gonçalves.
Data de instauração: 14/05/2018
Promotor: Dr. Marcos Ranulfo Ferreira
Extrato de Portaria PA n. 33/2018-1ªPJ/JA
Procedimento Administrativo
ParquetWeb nº 2018001010067326
1ª Promotoria de Justiça de Jaru – Titularidade Única
Assunto: Procedimento Administrativo com o objetivo de acompanhar
a evolução efetiva do tratamento de saúde em favor do portador de
necessidades especiais Márcio Aparecido Rio Branco.
Data de instauração: 15/05/2018
Promotor: Dr. Marcos Ranulfo Ferreira
Extrato de Portaria PA n. 34/2018-1ªPJ/JA
Procedimento Administrativo
ParquetWeb nº 2018001010067223
1ª Promotoria de Justiça de Jaru – Titularidade Única
Assunto: Procedimento Administrativo com o objetivo de acompanhar a
evolução efetiva do tratamento de saúde em favor da menor RJA.
Data de instauração: 15/05/2018
Promotor: Dr. Marcos Ranulfo Ferreira
Extrato de Portaria PA n. 35/2018-1ªPJ/JA
Procedimento Administrativo
ParquetWeb nº 2018001010067300
1ª Promotoria de Justiça de Jaru – Titularidade Única
Assunto: Procedimento Administrativo com o objetivo de acompanhar a
evolução efetiva do tratamento de saúde em favor do idoso Davi Vidal de
Araújo.
Data de instauração: 15/05/2018
Promotor: Dr. Marcos Ranulfo Ferreira
EXTRATO DE DISPENSA LICITATÓRIA
Processo nº 19.25.110000933.0004104/2018-97
Objeto:Aquisição de diárias em hotel
Favorecido: LUIZ & SGARIONI LTDA-ME CNPJ 05.553.013/0001-01
Fundamento legal: Art. 24 Inc. II da Lei 8.666/93.
Valor: R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais). Natureza da Despesa
Nº 3390-3980
Jesualdo Eurípides Leiva de Faria – Secretário-Geral.
EXTRATO DA PORTARIA Nº 011/2018/PJ-AFO.
PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVO
Parquetweb:2018001010069158
Data da instauração: 17 de maio de 2018.
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça de Alta Floresta do Oeste.
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Promotor: Dr. FÁBIO AUGUSTO NEGREIROS PARENTE CAPELA
SAMPAIO
Assunto: ACOMPANHAR E DIVULGAR A CAMPANHA “FAÇA
BONITO”, CONTRA O ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
PORTARIA Nº 230/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INDIVIDUAL
ParquetWeb: 2018001010069146
Data da instauração: 18/05/2018
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça de Cacoal/3ªTitularidade
Promotor: Dr. DANDY JESUS LEITE BORGES
Interessado: Estado de Rondônia
Assunto: Adotar as medidas necessárias para prover a realização do
procedimento de artroplastia total do quadril para atender idosa, usuária
do Sistema Único de Saúde.
PORTARIA Nº 231/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INDIVIDUAL
ParquetWeb: 2018001010069242
Data da instauração: 18/05/2018
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça de Cacoal/3ªTitularidade
Promotor: Dr. DANDY JESUS LEITE BORGES
Interessado: Estado de Rondônia
Assunto: Adotar as medidas necessárias para prover o fornecimento do
medicamento Rivaroxabana (Xarelto) 20 mg para atender idosa, usuária
do Sistema Único de Saúde.
TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE ADESÃO Nº 05/2018,
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS,
CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
RONDÔNIA E O PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO ROGÉRIO
RIOSHI RESENDE FARIA.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, inscrito no
CNPJ n. 04.381.083/0001-67, com sede na Rua Jamari, nº 1555, Bairro
Olaria, em Porto Velho/RO, neste ato representado pelo Secretário-Geral,
e o senhor ROGÉRIO RIOSHI RESENDE FARIA CPF nº 885.140.80253, resolvem resilir o Termo de Adesão nº 05/2018, a partir de 08 de
fevereiro de 2018, em decorrência de comum acordo entre as partes,
conforme Processo Sei nº 19.25.110000935.0001268/2017-11.
Porto Velho, 02 de maio de 2018
Documento assinado eletronicamente por Jesualdo Eurípedes Leiva De
Faria, Secretário Geral, em 18/05/2018, às 11:39, conforme art. 1º, III, “b”,
da Lei 11.419/2006.
TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE ADESÃO DE 2016, REFERENTE À
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS, QUE CELEBRAM ENTRE SI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA E A PRESTADORA
DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO ÁGDA CAROLINA DA SILVA ASSIS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, inscrito no
CNPJ n. 04.381.083/0001-67, com sede na Rua Jamari, nº 1555, Bairro
Olaria, em Porto Velho/RO, neste ato representado pelo Secretário-Geral,
e a senhora ÁGDA CAROLINA DA SILVA ASSIS CPF nº 016.790.722-00,
resolvem resilir o Termo de Adesão de 2016, a partir de 1 de março de
2017, em decorrência de comum acordo entre as partes, conforme Feito
Administrativo nº 2017001120001715.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
Documento assinado eletronicamente por Jesualdo Eurípedes Leiva De
Faria, Secretário Geral, em 18/05/2018, às 11:39, conforme art. 1º, III, “b”,
da Lei 11.419/2006.
TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE ADESÃO Nº 7/2017,
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS, QUE
CELEBRAM ENTRE SI O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE RONDÔNIA E A PRESTADORA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO
CAROLINE TAVARES AMBUL.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONÔNIA, inscrito no CNPJ
n. 04.381.083/0001-67, com sede na Rua Jamari, nº 1555, Bairro Olaria,
em Porto Velho/RO, neste ato representado pelo Secretário-Geral, e
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a senhora CAROLINE TAVARES AMBUL, CPF nº 002.461.262-64,
resolvem resilir o Termo de Adesão nº. 7/2017 DJ nº 68 de 12/04/2017, a
partir de 23 de setembro de 2017, em decorrência do término da vigência
do contrato, conforme Feito Administrativo nº 2017001120001715.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
Documento assinado eletronicamente por Jesualdo Eurípedes Leiva De
Faria, Secretário Geral, em 18/05/2018, às 11:39, conforme art. 1º, III, “b”,
da Lei 11.419/2006.
TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE ADESÃO Nº 01/2017, REFERENTE
À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS, QUE CELEBRAM
ENTRE SI O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA E A
PRESTADORA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO MÁRCIA FERREIRA COSTA.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, inscrito no
CNPJ n. 04.381.083/0001-67, com sede na Rua Jamari, nº 1555, Bairro
Olaria, em Porto Velho/RO, neste ato representado pelo Secretário-Geral,
e a senhora MÁRCIA FERREIRA COSTA, CPF nº 582.383.522-15,
resolvem resilir o Termo de Adesão nº 01/2017, DJ nº 09 de 16/01/2017,
a partir de 07 de julho de 2017, em decorrência do término da vigência do
contrato, conforme Feito Administrativo nº 2016001120016073.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
Documento assinado eletronicamente por Jesualdo Eurípedes Leiva De
Faria, Secretário Geral, em 18/05/2018, às 11:39, conforme art. 1º, III, “b”,
da Lei 11.419/2006.
TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE ADESÃO Nº 17/2017, REFERENTE
À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS, CELEBRADO ENTRE O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA E A PRESTADORA
DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO SARAH MONTEIRO ALENCAR.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, inscrito no
CNPJ n. 04.381.083/0001-67, com sede na Rua Jamari, nº 1555, Bairro
Olaria, em Porto Velho/RO, neste ato representado pelo Secretário-Geral,
e a senhora SARAH MONTEIRO ALENCAR CPF nº 036.344.282-01,
resolvem resilir o Termo de Adesão nº. 17/2017 de DJ nº 175, 21/09/2017,
a partir de 21 de setembro de 2017, em decorrência de comum acordo
entre as partes, conforme Feito Administrativo nº 2017001120007559.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
Documento assinado eletronicamente por Jesualdo Eurípedes Leiva De
Faria, Secretário Geral, em 18/05/2018, às 11:39, conforme art. 1º, III, “b”,
da Lei 11.419/2006.
PORTARIA nº 961/SG
21 de maio de 2018
O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
RONDÔNIA, considerando as disposições contidas no artigo 8° c/c 45, inciso
I, itens 2, 40 e 43, da Lei Complementar n° 93, de 3 de novembro de 1993,
no uso de suas atribuições conferidas pelo item 3, da Portaria n° 129, de 5 de
fevereiro de 2010, publicada no DJ/RO n° 28, de 11/02/2010, o que consta na
Ordem de Serviço n° 001/SG, de 10 de fevereiro de 2014, publicada no DJE n°
38/2014, de 25/02/2014, e o disposto na Solicitação de Suprimento de Fundos
nº 24311/2018 e no Processo nº 19.25.110000933.0004867/2018-63,
RESOLVE:
Art. 1° CONCEDER SUPRIMENTO DE FUNDOS, em regime de
adiantamento, à servidora VANESSA MARLÍS PEREIRA, cadastro
n° 44594, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para suprir as
necessidades básicas do(a) Cartório das Promotorias de Ariquemes/
RO, correndo a despesa à Conta da Programação 03.122.1280.2002, do
orçamento vigente, conforme descrito abaixo:
Natureza
Descrição
Valor
3.3.90.30
Material de consumo
R$ 2.000,00
3.3.90.39
Outros serviços de terceiros
R$ 1.000,00
Art. 2° Findo o prazo de aplicação, que será de 45 (quarenta e cinco)
dias, o suprido prestará contas, de acordo com as normas adotadas pelo
Ministério Público, no decorrer de 10 (dez) dias, junto à Seção de
Contabilidade e Prestação de Contas.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Jesualdo Eurípedes
Leiva de Faria, Secretário Geral, em 21/05/2018, às 11:58,
conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
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TERCEIRA ENTRÂNCIA
COMARCA DE PORTO VELHO
TURMA recursal
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Turma Recursal / TR - Gabinete Mag. Jorge Luiz dos Santos Leal
Processo: 7000227-96.2016.8.22.0008 - RECURSO INOMINADO
(460)
Relator: JORGE LUIZ DOS SANTOS LEAL
Data distribuição: 01/03/2017 17:58:55
Polo Ativo: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO
EXTRAJUDICIAL e outros
Advogado do(a) RECORRENTE:
Advogado do(a) RECORRENTE: GIULIANO CAIO SANT ANA RO0004842A
Polo Passivo: MARCIA ROBERTA DOS SANTOS e outros
Advogado do(a) RECORRIDO: JUCIMARO BISPO RODRIGUES
- RO0004959A
DECISÃO
Vistos, etc...
Proposta a presente ação, as partes noticiaram a realização
de composição amigável extrajudicial e o submeteram para
homologação e extinção do feito.
Presentes os requisitos legais, homologo o acordo celebrado entre
as partes, para que tenha validade legal e reconheço a satisfação
da obrigação, julgando extinto o feito na forma do artigo 487, III,
alínea “b” do NCPC.
Devolvam-se os autos ao juízo de origem para as demais
providências.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 14 de maio de 2018
JORGE LUIZ DOS SANTOS LEAL
RELATOR

1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
1º Cartório do Juizado Especial Criminal
Proc.: 0000423-84.2018.8.22.0601
Ação: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do
Juiz Singular
Querelante: Ariana Boaventura Pereira
Advogados: Josima Alves da Costa Júnior (OAB/RO 4156), Alciene
Lourenço de Paula Costa (OAB/RO 4632), Luis Sergio de Paula
Costa (OAB/RO 4558), Sheidson da Silva Ardaia (OAB/RO 5929)
Querelada: Núbia Lopes Soares Silva
Adovogados: Fernanda de Lima Cipriano Nascimento (OAB/RO
5971), Miriam Pereira Mateus (OAB/RO 5550)
DECISÃO: “Vistos, etc. Com razão o membro do Parquet às fls.
46/49. Trata-se de queixa-crime oferecida por Ariana Boaventura
Pereira em face de Núbia Lopes Soares, a quem atribui a prática
da infração prevista no artigo 138 c/c artigo 141, II do Código Penal.
Tanto a querelante quanto a querelada são servidoras públicas
federais, e havendo relação do crime com a função pública
exercida, esta seria de competência da Justiça Federal, conforme
determinação do artigo 109, IV da Constituição Federal e da Súmula
147 do STJ. Assim, declino da competência e determino a remessa
ao distribuidor da Justiça Federal, devendo a escrivania proceder
as baixas e anotações pertinentes. Ciência ao Ministério Público.
Porto Velho-RO, sexta-feira, 11 de maio de 2018.” (a) Roberto Gil
de Oliveira - Juiz de Direito.
Belª Sandra Regina Gil Nunes Menezes
Escrivâ Judicial
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VARA DA AUDITORIA MILITAR
1º Cartório da Auditoria Militar
Vara da Auditoria Militar
Juiz: Carlos Augusto Teles Negreiros
Diretora de Cartório: Marlene Jacinta Dinon
Endereço eletrônico: pvh1militar@tjro.jus.br
Proc.: 0007506-63.2018.8.22.0501
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:M. P. do E. de G.
Réu:A. H. B. S.
Advogado:Danilo Lopes Matos (OAB/GO 47187)
DESPACHO:D. R. e A. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Serve o presente como ofício de comunicação ao Juízo Deprecante.
Designo audiência para o dia 09/07/2018, às 10h00min. Após
cumprida, devolva-se.PUBLIQUE-SE.Porto Velho-RO, quartafeira, 16 de maio de 2018.Carlos Augusto Teles de Negreiros Juiz
de Direito
Proc.: 0007503-11.2018.8.22.0501
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministerio Publico do Estado do Acre
Réu:Adenilson Ferraz Araújo
Advogado:Ricardo Alexandre Fernandes Filho (OAB/AC 3196),
Tobias Levi de Lima Meireles (OAB-AC 3560)
DESPACHO:D. R. e A. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Serve o presente como ofício de comunicação ao Juízo Deprecante.
Designo audiência para o dia 09/07/2018, às 10h10min. Após
cumprida, devolva-se.PUBLIQUE-SE.Porto Velho-RO, quartafeira, 16 de maio de 2018.Carlos Augusto Teles de Negreiros Juiz
de Direito
Proc.: 0007396-64.2018.8.22.0501
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu:Hamilton Gonçalves da Silva
Advogado:Diolino Rodrigues de Souza Filho (OAB/MS 12123)
DESPACHO:D. R. e A. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Serve o presente como ofício de comunicação ao Juízo Deprecante.
Designo audiência para o dia 19/06/2018, às 11h10min. Após
cumprida, devolva-se.PUBLIQUE-SE.Porto Velho-RO, quinta-feira,
17 de maio de 2018.Carlos Augusto Teles de Negreiros Juiz de
Direito
Proc.: 1005519-09.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Priscila Estevan da Silva
Advogado:Dorival Ribeiro de Oliveira (OAB/RO 6788)
FINALIDADE: INTIMAR A DEFESA da audiência designada para
o dia 26 de junho de 2018 às 09h00min na Comarca de Ji-Paraná,
CP n. 0001517-12.2018.822.0005.
Proc.: 0012997-56.2015.8.22.0501
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu:Ivan Dinailson Matos de Souza
Advogado:Graciliano Ortega Sanches (OAB/RO 5194)
FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO da deliberção do MM Juiz
na Ata de Audiência de Justificação do dia 18/05/2018: “(...)Pelo MM
Juiz: Quantos aos itens b e c tenho por justificado, pois não foi
culpa do acusado. Com relação ao item a , razão assiste o Ministério
Público, como trata-se da primeira ocorrência de descumprimento,
mantenha-se a execução da forma em que se encontra, ficando o
acusado advertido que na ocorrência de segundo descumprimento,
poderá ocorrer a regressão de regime. Extraia-se cópia da capa,
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do Memorando 008/NI/Seç. Correicional/CCPM e o Julgamento,
devolvendo o original ao responsável. PUBLIQUE-SE. Serve a
presente como ofício à Direção do Complexo de Correição.
Nada mais. A seguir determinou o MM. Juiz o encerramento do
presente que vai devidamente assinado. Eu,____, Secretaria
nomeada, digitei e subscrevi. Carlos Augusto Teles de Negreiros
Juiz de Direito
Promotor:_
Reeducando Ivan Dinailson: __
SD PM Damasceno: _
RE 9249-0
Marlene Jacinta Dinon
Diretora de Cartório

VEPEMA - Vara de Execução de Penas e
Medidas Alternativas
VEPEMA
Proc.: 0015962-75.2013.8.22.0501
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Ilson Herreira Gomes
Advogado: Francismar Landi Silva OAB /RO1858
DESPACHO:Intimação para ciência da certidão de fl.40 e ciência
da manifestação
do pedido de extinção da punibilidade feita pelo Ministério Público.
Proc.: 0000908-69.2013.8.22.0501
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Adão Nildison Lins da Silva
Advogado:José Gomes Bandeira Filho (OAB/RO 816), Janderklei
Paes de Oliveira (OAB/RO 6808), Lukas Mota de Jesus (OAB/RO
638E)
Informação: Em atenção a fl.s. 78 informo que foi agendada para
o dia 04/06/2018, ás 8h, a devida audiência de justificação. Sâmia
Pimentel de Carvalho, Secretária de Gabinete, Porto Velho, 21 de
maio de 2018.
Ana Zelia Vaz de Oliveira
Diretora de Cartório

vara de delitos de tóxicos
1º Cartório de Delitos de Tóxico
Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho-RO
Juiz: Dr. Glodner Luiz Pauletto
Diretor de Cartório: Alexandre Marcel Silva
Sugestões ou reclamações, façam-nas pessoalmente ao juiz ou
contate-nos via internet.
Endereço eletrônico:
pvhtoxico@tjro.jus.br
1º Cartório de Delitos de Tóxico 18-05-2018
Proc.: 0002347-42.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Ailton de Souza Ramos
Advogado:Silvio Machado (OAB/RO 3355)
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FINALIDADE: Intimar o advogado para apresentar as ALEGAÇÕES
FINAIS do acusado por si patrocinado, no prazo legal, sob pena de
ser aplicada a multa do artigo 265, do CPP.
Alexandre Marcel Silva
Diretor de Cartório
Cad.: 204972-4
Vara: 1ª Vara de Delitos de Tóxicos
Processo: 0004751-66.2018.8.22.0501
Classe: Inquérito Policial (Réu Preso)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondôniandiciado: Josiano
Matias Borges
Adv.: Glícia Laila Gomes Oliveira OAB/RO 6899; Márcio Santana
de Oliveira OAB/RO 7238
V i s t o s,
Recebo a defesa preliminar de folhas 73/79.
Examinando os autos observo que a denúncia preenche os
requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal,
e vem instruída com inquérito policial, no qual consta lastro
probatório suficiente para deflagração de ação penal, pelo (s) crime
(s) imputado (s).
Não verifico, prima facie, alguma das hipóteses previstas no artigo
395, do Código de Processo Penal.
Por isso, recebo a denúncia.
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de junho
de 2018, às 10hs30min.
A defesa requereu a revogação da prisão preventiva, tal pedido
será analisado em audiência designada.
Cite (m)-se/Intimem-se MP, defensor/a (s), testemunha (s) e ré/u
(s).
Requisite (m)-se.
Vara: 1ª Vara de Delitos de Tóxicos
Processo: 1015829-74.2017.8.22.0501
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos(Réu Preso)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Charles da Costa Soares; Daniele Oliveira da Costa;
Valdemir Garcia Ferreira; Frank de Souza Araujo; Adriana Reis
Martins
Adv.: Amanda C. Corrêa OAB/RO 883; Isac Neris Ferreira dos
Santos OAB/RO 4679; Leandro Willian Desto Ribeiro OAB/MT
15.332
V i s t o s,
Recebo as defesas preliminares de folhas 179/181 e 225.
Examinando os autos observo que a denúncia de fls. III/V já foi
recebida e que a denúncia de fls. VIII/X preenche os requisitos
previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, e vem instruída
com inquérito policial, no qual consta lastro probatório suficiente
para deflagração de ação penal, pelo (s) crime (s) imputado (s).
Não verifico, prima facie, alguma das hipóteses previstas no artigo
395, do Código de Processo Penal.
A defesa de Valdemir requereu a realização de exame de
espectograma.
É oportuno primeiramente trazer à baila, explicações dadas por
Gilberto Stam, em artigo da revista Super Interessante (http://super.
abril.com.br/ciencia/como-feita-pericia-identificacao-voz-443332.
shtml, acesso em 08/08/2013), sobre a realização do referido
exame:
“Primeiro, o perito verifica a autenticidade da gravação. Aí começa
a identificação propriamente dita, em duas etapas. A primeira
é a comparação auditiva, de ouvido mesmo. A segunda é a
comparação visual, através de gráficos produzidos por aparelhos”,
afirma o linguista Ricardo Molina, da Unicamp, responsável por
reconhecer o cantor Belo em conversa com um traficante, e o exsenador Antonio Carlos Magalhães em telefonemas sobre a quebra
de sigilo do painel eletrônico de votação do Senado. A comparação
auditiva observa o que os especialistas chamam de parâmetros
da fala: de características culturais, como sotaque e vocabulário,
às pessoais, como respiração e entonação, incluindo traços como
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rouquidão e língua presa. Já a comparação visual utiliza o chamado
espectrograma, espécie de raio X das ondas sonoras, antes
produzido pelo espectrógrafo de som (desenvolvido na década
de 40) e hoje substituído pelo computador. Essa segunda etapa
serve mais para tirar dúvidas e confirmar as primeiras impressões.
“Ao contrário do que se pensa, a identificação não é um processo
mecanizado, mas uma análise linguística em que o mais importante
é a competência e a experiência auditiva do perito”, diz Ricardo”.
(Grifo nosso).
Cabe salientar a distinção entre interceptação e quebra de sigilo
de dados telefônicos. primeiro, corresponde à interceptação da
comunicação propriamente dita, captação da conversa alheia,
eis que ocorre no momento real e imediato, por intermédio de
gravações ou escutas. Já a quebra de sigilo de registros e dados
telefônicos corresponde à obtenção de registros existentes na
companhia telefônica sobre ligações já realizadas, dados cadastrais
do assinante, data da chamada, horário, número do telefone
chamado, duração do uso, valor da chamada, etc.
O caso do autos é de quebra de sigilo de dados telefônicos, não
havendo possibilidade de realização de tal exame. Ainda que fosse
ato de interceptação telefônica, é pacifico na Jurisprudência a sua
desnecessidade (o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a
perícia de voz não é exigida pela Lei nº 9.296/1996), bem como
a discricionariedade do juízo a respeito de sua realização ou não.
Nesses sentidos:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART.
344 DO CP. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE VOZ.
DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONFIGURADO. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. DOSIMETRIA.
EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE E DO AGRAVAMENTO POR
REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. NÃO
OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. O indeferimento da produção
de prova requerida pela defesa não configura cerceamento de
defesa, pois sua realização é condicionada, no caso concreto, à
discricionariedade do juiz. 2. De acordo com a jurisprudência do
STJ a defesa deve comprovar o álibi apresentado. 3. A aferição
da existência de contradição no depoimento da vítima exige
aprofundado exame do conjunto fático e probatório, incabível na
via estreita do writ. 4. O magistrado observou adequadamente
o artigo 59 do CP na aplicação da pena, fundamentando-se nos
elementos concretos constantes dos autos, quais sejam, os maus
antecedentes e a reincidência do acusado. 5. As circunstâncias
consideradas como maus antecedentes foram distintas das que
agravaram a pena em razão da reincidência. Não há que se falar
em bis in idem.” Ordem denegada. (STJ, Processo HC 44376 / SP
HABEAS CORPUS 2005/0086952-7, DJ 05.12.2005 p. 345). Grifo
nosso.
HABEAS CORPUS. PROCESSO-CRIME POR TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÕES
DAS
COMUNICAÇÕES
TELEFÔNICAS
DEVIDAMENTE
AUTORIZADA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ACESSO
INTEGRAL AOS RESPECTIVOS AUTOS E DE REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS VOZES. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE PARA O INDEFERIMENTO
DE VISTA INTEGRAL DO INCIDENTE DE INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CONCESSÃO
DA ORDEM NESSE PONTO. DESNECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS
INTERLOCUTORES POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA. FALTA
DE RAZÃO CONCRETA PARA JUSTIFICAR A REALIZAÇÃO DA
PROVA. INDEFERIMENTO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE. (TJ-SC - HC:
528643 SC 2011.052864-3, Relator: Newton Varella Júnior, Data
de Julgamento: 08/09/2011, Primeira Câmara Criminal, Data de
Publicação: Habeas Corpus n., de Laguna). (Grifo nosso)
Assim, supero a preliminar arguida e recebo a denúncia de fls.
VIII/X.
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Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de junho
de 2018, às 09hs30min.
Cite(m)-se/Intimem-se MP, defensor/a (s), testemunha (s) e ré/u
(s).
Requisite (m)-se.
Porto Velho-RO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.
Arlen José Silva de Souza
Juiz de Direito
Proc.: 0000774-66.2018.8.22.0501
Ação:Procedimento Especial da Lei Antitóxicos(Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Rafaela Ferreira de Souza, Reinaldo Júnior da Silva
Bastos
Advogado:LILIAN MARIA LIMA DE OLIVEIRA (OAB/RO 2598)
SENTENÇA:
O Ministério Público do Estado de Rondônia ofereceu denúncia em
desfavor de RAFAELA FERREIRA DE SOUZA e REINALDO
JÚNIOR DA SILVA BASTOS, já qualificados nos autos, imputandolhes a conduta que, em tese, teria violado o disposto no artigo 33,
caput, da Lei n.º 11.343/06.I Relatório:Consta na denúncia que, no
dia 22.01.2018, durante a tarde, na rua Lumiere, n. 14.441, bairro
Marcos Freire, nesta capital, Rafael Ferreira de Souza e Reinaldo
Júnior da Silva Bastos, agindo em concurso, tinham em depósito,
sem autorização e com FINALIDADE de mercancia, duas porções
de droga do tipo cocaína pesando 25 gramas, além de uma porção
de maconha com peso de 3 gramas.Presa em flagrante delito no
dia 22.01.2018, Rafaela teve sua prisão preventiva convertida para
domiciliar em 26.02.2018. Reinaldo respondeu o processo em
liberdade.Oferecida a denúncia pelo MP, os acusados foram
notificados e apresentaram defesa preliminar. A denúncia, por
preencher os requisitos legais, foi recebida em 19.04.2018. Os réus
foram citados (Reinaldo somente em audiência). Iniciada a
instrução, foram inquiridas duas testemunhas e, ao final,
interrogados os réus.Encerrada a fase de coleta de provas, o
Ministério Público ofereceu suas alegações finais, oportunidade em
que pugnou pela procedência parcial da denúncia, a fim de
condenar Rafaela e absolver Reinaldo; a defesa requereu a
absolvição de Rafaela, ou, em caso de condenação, aplicação da
pena no mínimo legal, bem como a absolvição de Reinaldo, ante a
insuficiência probatória.É o relatório. Decido. II Fundamentação:Ante
a ausência de questões prejudiciais ou preliminares, passo direto
ao exame do MÉRITO.Quanto a materialidade dos delitos em
comento, desnecessária se faz vasta explanação, vez que esta
restou sobejamente comprovada no Auto de Apresentação e
Apreensão de f. 16/17 e no Exame Químico Toxicológico Definitivo
de f. 69, o qual atestou que as substâncias apreendidas tratam-se
de maconha e cocaína, notoriamente tida como droga de uso
proscrito.Assim, resta inconteste a materialidade delitiva.
Relativamente à autoria, cumpre analisar a conduta praticada.Em
seu interrogatório judicial, a ré Rafaela Ferreira de Souza assumiu
a propriedade da droga, mas alega que se destinava apenas ao
consumo, tendo adquirido no bairro Mocambo por R$ 100,00. A
balança de precisão e os demais apetrechos eram utilizados em
seu trabalho com a venda de tapioca e salgados. Tem condenação
por tráfico de drogas na cidade de Guajará-Mirim/RO.Já o acusado
Reinaldo Júnior da Silva Bastos, na fase judicial, negou a prática
delitiva, afirmando que a droga não era sua e sequer estava no
local da apreensão da droga. Apenas teve um relacionamento com
Rafaela, mas não sabe o motivo de ser denunciado, posto que não
frequentava a casa dela.A respeito dos fatos, os policiais civis do
DENARC prestarem relevantes esclarecimentos em juízo:PC
Jarson Abiorana do Nascimento disse que tinham informação de
que o local onde ocorreram os fatos era um ponto de venda de
drogas, inclusive que Rafaela, vulgo “Fabiana”, atuava nesta
mercancia há cerca de cinco anos. Posteriormente, identificaram
seu amasio Reinaldo e foi visto em situações suspeitas no imóvel
dela. Fizeram campanas no local e visualizaram movimentação de
usuários de drogas, sendo que o imóvel da ré possui dois pisos e
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ela ficava na sacada quando o usuário chegava embaixo e jogava
o dinheiro para ela, para, em seguida, a ré jogar o entorpecente.
Com MANDADO de busca e apreensão em mãos, deslocaram-se
até o endereço da ré, momento em que ela, ao ver os policiais,
tentou jogar fora a droga pelo vaso sanitário e, após, tentou se
desfazer do restante arremessando em um terreno aos fundos,
mas acabou sendo contida e a droga apreendida, além de também
ter sido localizada uma balança de precisão e apetrechos. O
acusado Reinaldo não estava no local quando do cumprimento da
busca e apreensão.Marcos Caliman Francisco esclareceu que,
quando chegaram para cumprir o MANDADO de busca e apreensão,
a ré Rafaela, que estava na sacada, percebeu a aproximação dos
policiais e correu para dentro do imóvel. A testemunha subiu no
veículo policial e conseguiu ter acesso à sacada, momento em que
visualizou a ré indo ao banheiro e jogando parte da droga no vaso,
sendo que, em seguida, ela foi até uma janela no fundo do imóvel
e tentou arremessar outra quantidade de droga no terreno. Também
foram encontrados balança de precisão, peneira e outros
apetrechos. A respeito de Reinaldo, este não se encontrava no
imóvel, mas, durante as investigações, chegou a vê-lo na casa.
Pois bem. De início, no tocante à ré Rafaela, muito embora alegue
que a droga se destinava apenas ao consumo, a autoria é certa e
recai sobre si, uma vez que os elementos probatórios dos autos
são suficientes para ensejar a sua condenação.Com efeito, ambos
os policiais/testemunhas esclareceram que já investigavam a ré e
conheciam seu modus operandi, tanto que, no cumprimento de
MANDADO de busca e apreensão, ela tentou se desfazer da droga
que possuía em sua residência, no entanto, os policiais conseguiram
ainda apreender certa quantidade e variedade de droga, a qual,
somada com a balança de precisão, apetrechos e demais
circunstâncias do fato, revelam que a conduta de Rafaela se amolda
ao tipo do tráfico de drogas.Ressalto que o depoimento dos policiais
são uníssonos e não há nada nos autos a fim de desmerecer suas
declarações. Os agentes gozam de presunção de legitimidade,
sendo pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a validade e
eficácia do depoimento prestado pelo policial, o qual deve ser tido
por verdadeiro até prova em contrário, uma vez que sua condição
funcional não o torna testemunha inidônea ou suspeita. Neste
sentido:”O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF
- HC nº 73518/SP)E mais:”Não se pode presumir, em policiais
ouvidos como testemunhas, a intenção de incriminar, falsamente, o
acusado da prática de crime contra a saúde pública, na modalidade
de tráfico de entorpecente, por asseverarem que a substância
tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário,
é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus
depoimentos são seguros precisos e uniformes desde a fase
inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (RT
614/2576). Ademais, em que pese a alegação de que a balança e
os apetrechos eram utilizados apenas em seu trabalho de venda de
tapioca e salgados, foi realizada perícia nos objetos e constatou-se
que havia resquícios de cocaína na balança de precisão, na peneira
e na faca, evidenciando que eram utilizados na manipulação de
droga e torna frágil a alegação da ré, confirmando a tese da
mercancia ilícita praticada por ela.De outro canto, no que se refere
ao acusado Reinaldo, entendo que as provas dos autos não são
suficientes para ensejar um decreto condenatório pelo crime
imputado na denúncia.Como visto, as testemunhas não souberam
declinar de forma satisfatória a respeito da conduta de Reinaldo.
Apenas explicar que este tinha um relacionamento com Rafaela,
esta sim já investigada por tráfico, sendo que foi visto em algumas
ocasiões na residência de sua amásia, entretanto, não foi visto em
contato com usuários e sequer estava na residência de Rafaela no
dia do cumprimento do MANDADO de busca e apreensão.Assim
sendo, diante do quadro probatório, tenho que há dúvidas fundadas
a respeito da autoria por parte de Reinaldo. Pode ser que ele tenha
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envolvimento com a droga e auxilie sua amásia na mercancia ilícita,
porém, também é provável que não, pois, como explicado, não era
alvo da investigação, não foi visto em contato com usuários, não
estava na residência no dia da apreensão da droga e o fato de
apenas ter um relacionamento e frequentar a casa de uma pessoa
investigada por tráfico não enseja, de forma automática, a mesma
responsabilidade.A propósito, ao tratar do tema “prova suficiente”,
assim manifesta-se Guilherme de Souza Nucci, na obra Código de
Processo Penal Comentado, 7ª edição, pág. 672: “Prova insuficiente
para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência
do interesse do réu in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas
sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicálas na fundamentação da sua SENTENÇA, o melhor caminho é a
absolvição.” Ainda sobre provas e condenação, cito DECISÃO que
se amolda ao caso concreto, proferida pelo STF (em resumo):(...)”4.
São contra a evidência dos autos tanto o julgamento condenatório
que ignora a prova cabal de inocência quanto o que se louva em
provas insuficientes ou imprecisas ou contraditórias para atestar a
culpabilidade do sujeito que se ache no pólo passivo da relação
processual penal. Tal interpretação homenageia a Constituição,
com o que se exalta o valor da liberdade e se faz justiça material,
ou, pelo menos, não se perpetra a injustiça de condenar alguém
em cima de provas que tenham na esqualidez o seu real traço
distintivo. 5. Ordem concedida. (HC 92435, Relator(a): Min.
CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2008, DJe197 DIVULG 16-10-2008 PUBLIC 17-10-2008 EMENT VOL-0233703 PP-00450 RTJ VOL-00208- 01 PP-00287).”Ante essas
considerações, deve o acusado Reinaldo ser absolvido da
imputação formulada na denúncia, ao tempo em que Rafaela deve
ser condenada nos termos da denúncia.III DISPOSITIVO Ante o
exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva
deduzida na denúncia e, por consequência, CONDENO a ré
RAFAELA FERREIRA DE SOUZA, já qualificada, como incurso
nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, e, nos termos
do artigo 386, inciso VII, do CPP, ABSOLVO o réu REINALDO
JÚNIOR DA SILVA BASTOS, da imputação de violação ao artigo
33, caput, da Lei n.º 11.343/06.Passo a dosar a pena.A ré RAFAELA
FERREIRA DE SOUZA tem 30 anos, convivente e registra
antecedentes, pois já condenada por tráfico de drogas.Considerando
as circunstâncias judiciais ditadas pelo artigo 59, do CP, c.c artigo
42, da Lei n.º 11.343/06, entendo que a culpabilidade, a qual atua,
neste momento, medindo o “grau de reprovabilidade” da conduta
do agente (cf. Bueno de Carvalho, Amilton; Carvalho, Salo de.
Aplicação da pena e garantismo, 2ª ed., Lumen Juris), revela que a
pena deve ficar no mínimo legal.Com efeito, os vetores, com
exceção dos antecedentes que serão valorados somente na
segunda fase, ou são inerentes ao tipo penal (circunstâncias e
consequências do crime, comportamento da vítima, motivos,
quantidade e natureza da droga apreendida) ou não foram
sindicados (conduta social e personalidade).Assim sendo, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, no valor dia de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo vigente à época dos fatos.Não há circunstâncias
atenuantes ou agravantes a serem analisadas.No tocante à causa
especial de diminuição de pena, registro que não é o caso de
aplicação. A propósito, como já decidiu o c. STJ, a “criação da
minorante tem suas raízes em questões de política criminal,
surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda
não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de
forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de
ressocialização.” (REsp 1.329.088/RS).A acusada Rafaela possui
condenação por tráfico de drogas, motivo este que impede a
concessão da especial redutora,Ante a ausência de outras causas
modificadoras, torno a pena base em definitiva.IV Considerações
FinaisEm consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea
“a”, do CP, a condenada deverá iniciar o cumprimento de sua pena
de reclusão em regime fechado.Recomendo a réu na prisão
(domiciliar) porque nesta condição vem sendo processada e
continuam presentes os pressupostos, os requisitos de
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admissibilidade e os fundamentos que ensejaram a manutenção da
prisão cautelar, agora robustecidos com o acolhimento da pretensão
punitiva estatal. A prisão continua sendo necessária para garantia
da ordem pública (CPP, art. 312), sobretudo para evitar que a
sentenciada continue delinquindo.O acusado Reinaldo respondeu
o processo em liberdade, razão pela qual deixo de expedir alvará
de soltura.Determino a incineração da droga e apetrechos.Nos
termos do art. 5º, XLV, XLVI, b, e parágrafo único, do art. 243,
ambos da CF, c.c. art. 63, da Lei 11.343/06, decreto a perda dos
bens e valores apreendidos na posse e na residência da condenada,
em favor do Estado para aplicação nos trabalhos voltados à
prevenção do uso indevido, na atenção e reinserção social de
usuários e dependentes de drogas. A destinação específica será
feita oportunamente.Isento de custas.Certificado o trânsito em
julgado desta DECISÃO ou do eventual recurso que a confirme,
promovam-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive ao
eg. TRE-RO, arquivando-se os autos oportunamente. Porto VelhoRO, segunda-feira, 21 de maio de 2018.Arlen José Silva de Souza
Juiz de Direito
Proc.: 1015377-64.2017.8.22.0501
Ação:Procedimento Especial da Lei Antitóxicos(Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Caroline Oliveira da Rocha
Advogado:Nery Alvarenga ( 470/A)
SENTENÇA:
Advogado: Dimas Queiroz de Oliveira Junior (OAB/RO 2622); Nery
Alvarenga (OABO/RO 470-A)Ministério Público do Estado de
Rondônia ofereceu denúncia em desfavor de CAROLINE OLIVEIRA
DA ROCHA, já qualificada nos autos, imputando-lhe a conduta que,
em tese, teria violado o disposto no artigo 33, caput, c/c artigo 40,
inciso V, da Lei n.º 11.343/06.I Relatório:De acordo com a denúncia,
no dia 30.11.2017, durante a noite, na rodoviária do Distrito de
Extrema/RO, a denunciada Caroline Oliveira da Rocha trazia
consigo e transportava, entre Estados da Federação, sem
autorização, uma porção de cocaína pesando 979 gramas.Presa
em flagrante delito no dia 31.11.2017, a acusada teve sua prisão
preventiva convertida em domiciliar no dia 12.04.2018Apresentada
a denúncia, a acusada foi notificada e apresentou defesa preliminar.
A denúncia, por preencher os requisitos legais, foi recebida em
17.04.2018. Iniciada a instrução, foram inquiridas duas testemunhas
e, ao final, interrogada a ré.Encerrada a fase de coleta de provas, o
Ministério Público ofereceu suas alegações finais, oportunidade em
que pugnou pela procedência da denúncia; a defesa requereu a
aplicação da pena no mínimo legal, além de sua confissão
espontânea, menoridade relativa e aplicação da especial redutora.É
o relatório. Decido.II Fundamentação:Ante a ausência de questões
prejudiciais ou preliminares, passo direto ao exame do MÉRITO.
Quanto a materialidade delitiva, desnecessária se faz vasta
explanação, vez que esta restou sobejamente comprovada no Auto
de Apresentação e Apreensão de f. 14 e no Exame Químico
Toxicológico Definitivo de f. 30/31, o qual atestou que a substância
apreendida trata-se de cocaína, com peso de 979 gramas,
notoriamente tida como droga de uso proscrito.Assim, resta
inconteste a materialidade delitiva.Relativamente à autoria, cumpre
analisar a conduta praticada.Em seu interrogatório judicial, a
acusada Caroline Oliveira da Rocha confessou a prática delitiva,
esclarecendo que ganharia R$ 1.000,00 pelo transporte da droga.
Conheceu a pessoa chamada de “Érida” em Rio Branco/AC, a qual
foi responsável pela pela proposta e, na rodoviária de Porto Velho,
teria uma pessoa que pegaria a droga.Corroborando a confissão
da
ré,
os
policiais/testemunha
prestarem
relevantes
esclarecimentos:Valdir Marques da Cunha Filho explicou que
receberam uma informação dando conta que uma pessoa estava
na rodoviária de Rio Branco/AC com comportamento anormal,
indicando que era uma mulher e estaria vestida de calça jeans.
Aguardaram a chegada do ônibus que veio de Rio Branco/AC,
momento em que foi feita a revista de acordo com a informação
recebida, sendo que a primeira a ser revistada foi a ora ré, tendo
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sido localizada a droga na sua posse. Confirmou que o itinerário do
ônibus em questão era sair de Rio Branco/AC e parar e Porto Velho/
RO.Arlilson Nascimento de Souza relatou que foi feita a abordagem
ao ônibus oriundo de Rio Branco/AC, ocasião em que a policial
feminina, ao revistar a ré, encontrou a droga.Assim sendo, a autoria
é certa e recai sobre a acusada, visto que a confissão não se mostra
prova isolada nestes autos e vai ao encontro das demais provas
produzidas nos autos, em especial o depoimento dos policiais em
juízo.Não há dúvidas, portanto, de que a ré estava transportando
droga do tipo cocaína de Rio Branco/AC para Porto Velho/RO,
utilizando-se do transporte rodoviário.Ademais, à conduta da ré
deve ser aplicada a causa de aumento de pena pela
interestadualidade, visto que saiu do Estado do Acre com a droga
e esta foi apreendida neste Estado de Rondônia, devendo incidir a
majorante citada.Ante essas considerações, não havendo dúvidas
quanto à autoria e materialidade delitiva, bem como a inequívoca
intenção da ré em realizar o tráfico de entorpecentes entre Estados
da Federação, deve ser condenada nos termos da denúncia.III
DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo procedente a pretensão
punitiva deduzida na denúncia e, por consequência, CONDENO a
ré CAROLINE OLIVEIRA DA ROCHA, já qualificada, como incurso
nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei
n.º 11.343/2006.Passo a dosar as penas.A ré tem 22 anos, solteira
e não registra antecedentes.Considerando as circunstâncias
judiciais ditadas pelo artigo 59, do CP, entendo que a culpabilidade,
a qual atua, neste momento, medindo o “grau de reprovabilidade”
da conduta do agente (cf. Bueno de Carvalho, Amilton; Carvalho,
Salo de. Aplicação da pena e garantismo, 2ª ed., Lumen Juris),
revela que a pena deve ficar no mínimo legal.Com efeito, os vetores
ou são inerentes ao tipo penal (circunstâncias e consequências do
crime, comportamento da vítima e motivos) ou não foram sindicados
(conduta social e personalidade), ou, ainda, não há registro
(antecedentes).Registro, por oportuno, que a quantidade e a
natureza da droga apreendida (979 gramas de cocaína) serão
levadas em consideração somente na terceira fase da dosimetria.
Assim sendo, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor dia de 1/30
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.Deixo
de aplicar a atenuante da confissão espontânea em razão de já ter
fixado a pena base no mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.
Não há circunstâncias agravantes a serem analisadas.No tocante à
causa especial de diminuição de pena, nos termos do art. 42 da Lei
de Drogas, registro que não é o caso de aplicação, haja vista que a
quantidade e a natureza do entorpecente (970 gramas de cocaína)
impedem a sua concessão. A propósito, como já decidiu o c. STJ,
a “criação da minorante tem suas raízes em questões de política
criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante,
ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso,
de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de
ressocialização.” (REsp 1.329.088/RS).Com efeito, a grande
quantidade de droga apreendida demonstra a dedicação do réu às
atividades criminosas e afasta a aplicação da referida redutora. A
respeito, já decidiu o STF:[...] 3. A expressiva quantidade e
variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções
passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso
envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da
aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4.
Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas corpus extinto sem resolução
de MÉRITO.” (STF - HC 122594, Relator(a): Min. ROSA WEBER,
Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, DJe 07-10-2014).No
mesmo sentido já decidiu o TJRO:”Tráfico ilícito de drogas. Causa
especial de diminuição da pena. Requisitos. Não preenchidos.
Grande quantidade de drogas. Dedicação a atividade criminosa.
Pena restritiva de direitos. Substituição. Impossibilidade. Pedido de
restituição. Não-comprovação de propriedade. Recurso não
provido.O STF confirmou o entendimento no sentido de que a
elevada quantidade de droga pode, sim, ser considerada como
fundamento para não se aplicar a minorante, porquanto dela se
denota a dedicação à atividade criminosa. Incabível a substituição
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da pena por restritiva de direitos, se não preenchidos os requisitos
contidos no inciso III do art. 44 do Código Penal. Inviável a restituição
de bens móveis sem a efetiva comprovação de propriedade pelo
postulante. Recurso não provido. Por fim, concorrendo a causa de
aumento de pena prevista no artigo 40, incisos V, da Lei n.º
11.343/06, aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao valor
já fixado, ao tempo em que a torno como definitiva, frente à
inexistência de outras causas modificadoras.IV Disposições
FinaisEm consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea
“b”, do CP, a condenada deverá iniciar o cumprimento de sua pena
de reclusão em regime semiaberto.A acusada teve sua prisão
preventiva substituída por custódia domiciliar (f. 61/63), situação
que deverá permanecer, pois o quadro fático permanece o mesmo
e o fato de haver condenação provisória não enseja, de forma
automática, o retorno para a unidade prisional.Ademais, quanto ao
pedido para responder ao processo em Rio Branco/AC, registro
que ficará a cargo da VEP a apreciação do pleito, após o envio da
guia de execução, provisória ou definitiva, a depender do caso.
Determino a incineração da droga.Isento de custas.Após os
procedimentos de praxe, arquive-se o processo.Porto Velho-RO,
sexta-feira, 18 de maio de 2018.Arlen José Silva de Souza Juiz de
Direito
Alexandre Marcel Silva
Escrivã Judicial

VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA MULHER
Cartório do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra
Mulher
Cartório do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra
Mulher
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE PORTO VELHO
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A
MULHER
EXPEDIENTE DO DIA 1º/08/2016
Proc.: 1004673-89.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:M. P. do E. de R.
Denunciado:V. O. P. de M.
Denunciado:José da Cruz Carmo de Azevedo
Advogado: Dr. RODRIGO FERREIRA BATISTA OAB/RO 2840
FINALIDADE: INTIMAR o advogado supracitado da designação de
Audiência de Instrução e Julgamento a realizar-se em 21/06/2018,
às 08h, referente aos autos em epígrafe.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Diretora de Cartório
EXPEDIENTE DO DIA 21/05/2018
Proc.: 0006108-81.2018.8.22.0501
Ação:Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)
Requerente:C. R. A. C.
Requerido:W. G. R.
Advogado: Fabrícius Machado Bariani, OAB/RO 8186
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FINALIDADE: INTIMAR o advogado supra citado para que tome
ciência da petição dDECISÃO prolatada nos autos em epígrafe,
conforme transcrita:
DECISÃO servindo como MANDADO nº. ________________
Wiarley Guedes Rodrigues, qualificado nos autos, por seu
advogado constituído, requer a revogação parcial da medida
protetiva consistente na proibição de se aproximar da vítima no
limite mínimo de 100 (cem) metros de distância e a revogação das
medidas cautelares alternativas à prisão, recolhimento domiciliar
noturno das 20h às 06h, inclusive sábados, domingos e feriados
e proibição de ausentar-se da comarca por mais de oito dias sem
prévia autorização do juízo.Segundo o requerente, que trabalha
como feirante, assim como a requerente, ambos vendendo queijo,
no dia 17/05/2018 foi encaminhado para a Central de Flagrantes
em razão da vítima ter acionado a Patrulha Maria da Penha,
alegando descumprimento de medida por ele ter armardo sua
barraca a menos de 100 (cem) metros de distância da dela. Da
situação ocorrida, não chegou a ser lavrado o auto de prisão em
flagrante, pois tudo foi esclarecido perante a autoridade policial.
Além da manifestação do requerido, também sobreveio aos autos
ofício do Delegado Plantonista, comunicando o fato ocorrido e a
não lavratura do auto de prisão em flagrante, por enteder que não
houve dolo por parte do conduzido (fls. 19/23).Pois bem.Quanto à
revogação parcial da medida protetiva de proibição de se aproximar,
após análise das informações constantes nos autos, denota-se que
a situação ocorrida não caracteriza descumprimento de medidas
por parte do requerido, posto que o mesmo chegou ao local
antes da vítima e o trabalho realizado pelo casal, já que feirantes,
inviabiliza a manutenção do limite fixado de 100 (cem) metros.
Em face do exposto, revogo parcialmente a medida do intem “a”
constante na DECISÃO de fl. 11, passando a vigorar da seguinte
forma:”a) proibição de se aproximar da vítima CECÍLIA RAFAELE
ALVES COSTA na distância mínima de 100 metros, exceto
quando ambos estiverem em local de trabalho (feiras), quando a
distância mínima será de 20 metros;”Mantenho as demais medidas
inalteradas, inclusive a impossibilidade de contato.Por fim, quanto
ao pedido de revogação das medidas cautelares alternativas à
prisão, recolhimento domiciliar noturno das 20h às 06h, inclusive
sábados, domingos e feriados e proibição de ausentar-se da
comarca por mais de oito dias sem prévia autorização do juízo,
não é possível sua análise neste feito, posto que determinadas
pelo Juízo de Custódia em autos próprios, feito sob o nº. 000612180.2018.8.22.0501 (APF), quando da concessão da liberdade
provisória.Dê-se ciência à DEAM, MP e 5º BPM - Patrulha Maria da
Penha.Intimem-se. Prazo de 03 (três) dias, considerando-se que
as feiras livres ocorrem quase que diariamente nesta capital.Porto
Velho-RO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.Álvaro Kalix Ferro Juiz
de Direito
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Diretora de Cartório
Proc.: 0014397-71.2016.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:M. P. do E. de R.
Denunciado: Renato Penedo Caxias César
Advogado: Luiz Flaviano Volnistem (OAB/RO 2609)
FINALIDADE: Intimar o Advogado supracitado para que, no prazo
legal, apresente alegações finais nos presentes autos.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Diretor de Cartório
Muzamar Maria Rodrigues Soares
Escrivã Judicial
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1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
1º Cartório do Tribunal do Júri
1ª Vara do Tribunal de Júri
Juíza de Direito: Juliana Paula Silva da Costa Brandão
Diretora de Cartório: Gisa Carla da Silva Medeiros Lessa
Endereço eletrônico: pvh1juri@tjro.jus.br
Proc.: 1005094-79.2017.8.22.0501
Ação: Ação Penal de Competência do Júri (Réu Preso)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Acusados: Henrique Ribeiro de Oliveira, Diego Nagata Conceição,
Marcos Ventura Brito
Advogados: Daison Nobre Belo (OAB/RO 4796), Larissa Paloschi
Barbosa (OAB/RO 7836), Dulce Cavalcante Guanacoma Santos
(OAB/RO 6450), Roberto Harlei Nobre de Souza (OAB/RO 1642),
Marcos Vilela Carvalho ( OAB/084/RO)
Advogados da Assistente de Acusação: Corina Fernandes Pereira
(RO 2074), José Fernandes Pereira Junior (OAB/RO 6615)
FINALIDADE; INTIMAR a defesa do acusado Marcos Ventura Brito,
para se manifestar acerca da testemunha Domingos Neto Prado,
que não foi localizada, conforme certidão abaixo:
CERTIDÃO
Certifico que deixo de expedir MANDADO de intimação para
a testemunha Domingos Neto Prado, arrolada pela defesa do
acusado Marcos Ventura Brito, uma vez que a testemunha não
foi localizada, conforme certidões de fls. 237, 556 e 567. Certifico
ainda, que a defesa dispensou a oitiva dessa testemunha durante
a instrução, conforme Ata de fls. 260. Nada mais. Porto Velho-RO,
21 de maio de 2018.
Gisa Carla da Silva Medeiros Lessa
Diretora de Cartório
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em que poderão juntar documentos e requerer diligências, a teor
do que dispõe o art. 422 do Código de Processo Penal, com a
alteração introduzida pela Lei n. 11689/2008.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018
SANDRA MARIA LIMA CANTANHÊDE
Diretora de Cartório
Sandra Maria Lima Cantanhêde de Vasconcellos
Escrivã Judicial

1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Sugestões ou reclamações, façam-nos pessoalmente
ao Juiz ou contate-nos via internet
Endereço eletrônico:
Escrivão: phv1criminal@tjro.jus.br
Proc.: 0014615-41.2012.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:M. P. do E. de R.
Denunciado:C. R. M. de A.
Advogado:Geraldo Tadeu Campos (OAB/RO 553A)
Ficam as partes, por via de seus Advogados, intimadas a
apresentarem alegações finais por memorias no prazo sucessivo
de 05 dias, conforme determinação de fls. 320, em audiência
realizada no dia 10.05.2018.
Élia Massumi Okamoto
Diretora de Cartório

2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
2º Cartório do Tribunal do Júri
2º Cartório do Tribunal do Júri
Juiz de Direito: José Gonçalves da Silva Filho
Escrivã Judicial: Sandra Mª L. Cantanhêde de Vasconcellos
Endereço eletrônico: pvh2juri@tjro.jus.br
Proc.: 0002534-50.2018.8.22.0501
Ação: Ação Penal - crime doloso contra vida
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: Edras Marques Sampaio
Advogados: Flávia Lais Costa Nascimento OAB/RO 6911 e Manoel
Jairo Batista de Lima Júnior OAB/RO 7423
FINALIDADE: Intimar os) advogados Flávia Lais Costa Nascimento
OAB/RO 6911 e Manoel Jairo Batista de Lima Júnior OAB/RO 7423
a apresentar Alegações Finais, em memoriais, no prazo legal.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018
SANDRA MARIA LIMA CANTANHÊDE
Diretora de Cartório
Proc.: 0017332-26.2012.8.22.0501
Ação: Ação Penal - crime doloso contra vida
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: Eliandro Rodrigues da Silva
Advogados: José Maria de Souza Rodrigues (OAB/RO 1909) e
Israel Ferreira de Oliveira (OAB/RO 7968)
FINALIDADE: Intimar os advogados José Maria de Souza Rodrigues
(OAB/RO 1909) e Israel Ferreira de Oliveira (OAB/RO 7968) para,
no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que
irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade
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2ª VARA CRIMINAL
2º Cartório Criminal
Proc.: 1001486-73.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Brendo de Araújo Almeida, Raimundo Nonato do
Nascimento Oliveira
Advogado:Raimundo Sebastião de Souza (OAB/AC 449)
FINALIDADE:Intimar o advogado da SENTENÇA
SENTENÇA: julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida
na denúncia e, por consequência, CONDENO Brendo de Araújo
Almeida e Raimundo Nonato do Nascimento Oliveira, ambos
qualificados nos autos, por infração ao artigo 14, caput, da Lei
10.826/03 (transportar ilegalmente arma de fogo e munição). Passo
a dosar as penas, seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos
do Código Penal. III – 1. Brendo. A culpabilidade (lato senso),
entendida agora como o juízo de reprovabilidade social do fato e dos
seus autores está evidenciada. Brendo não registra antecedente
criminal negativo (v. certidão acostada aos autos e confirmação no
SAPTJRO), entendido este como SENTENÇA penal condenatória
transitada em julgado, haja vista o princípio constitucional da
presunção de inocência. Não há elementos nos autos indicando
desvio de personalidade e a conduta social, na falta de melhores
informações, presume-se boa. As demais circunstâncias judiciais
integram a própria tipicidade do crime cometido, razão pela qual
fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de
reclusão + 10 (dez) dias multa, pena esta que, na falta de outras
circunstâncias e/ou causas de modificação torno definitiva, por
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entendê-la necessária e suficiente para prevenção e reprovação do
crime cometido. Atento a condição econômica desse condenado
(declarou renda mensal de R$ 1.500,00 - v. fl. 25), fixo o valor
do dia multa em 1/20 (um vigésimo) do valor do salário mínimo
atual, correspondendo a sanção pecuniária a R$ 477,00. O regime
inicial será o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’ c/c § 3º) porque a pena é
inferior a 04 (quatro) anos. Atento ao artigo 44, do Código Penal,
e considerando suficiente e socialmente recomendável, substituo
a privação da liberdade por duas penas restritivas de direito,
quais sejam, prestação de serviços a comunidade ou a entidades
públicas, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, e
prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro de
quantia correspondente a 02 (dois) salário(s) mínimo(s), valor
vigente na data do efetivo desembolso/pagamento, em favor de
entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida
pelo Juízo da Execução. III – 2. Raimundo. A culpabilidade (lato
senso), entendida agora como o juízo de reprovabilidade social do
fato e dos seus autores está evidenciada. Raimundo não registra
antecedente criminal negativo (v. certidão acostada aos autos e
confirmação no SAPTJRO), entendido este como SENTENÇA
penal condenatória transitada em julgado, haja vista o princípio
constitucional da presunção de inocência. Não há elementos
nos autos indicando desvio de personalidade e a conduta social,
na falta de melhores informações, presume-se boa. As demais
circunstâncias judiciais integram a própria tipicidade do crime
cometido, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, ou seja,
em 02 (dois) anos de reclusão + 10 (dez) dias multa, pena esta que,
na falta de outras circunstâncias e/ou causas de modificação torno
definitiva, por entendê-la necessária e suficiente para prevenção
e reprovação do crime cometido. Atento a condição econômica
desse condenado (declarou renda mensal de R$ 1.000,00 - v. fl.
27), fixo o valor do dia multa no mínimo legal, ou seja, em 1/30
(um trigésimo) do valor do salário mínimo atual, correspondendo a
sanção pecuniária a R$ 318,00. O regime inicial será o aberto (CP,
art. 33, § 2º, ‘c’ c/c § 3º) porque a pena é inferior a 04 (quatro) anos.
Atento ao artigo 44, do Código Penal, e considerando suficiente
e socialmente recomendável, substituo a privação da liberdade
por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de
serviços a comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo
da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária, consistente
no pagamento em dinheiro de quantia correspondente a 1,5 (um
vírgula cinco) salário(s) mínimo(s), valor vigente na data do efetivo
desembolso/pagamento, em favor de entidade pública ou privada
com destinação social, a ser definida pelo Juízo da Execução.
III – 3. Disposições finais/comuns. Faculto o apelo em liberdade.
Custas pelos condenados, pro rata. Após o trânsito em julgado
os nomes dos réus deverão ser lançados no rol dos culpados e
expedida a documentação necessária, para fins de execução.
A arma e a munição apreendidas deverão ser encaminhadas
ao Exército, para fins de destruição, nos termos do artigo 25,
da Lei 10.826/03. O veículo poderá ser restituído, mediante a
comprovação da propriedade (através de fotocópia autenticada do
Certificado de Registro – antigo DUT - frente e verso) e juntada de
laudo de exame elaborado pelo Instituto de Criminalística, deste
Estado, demonstrando a inexistência de adulteração de sinal(is)
identificador(es), o que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de desvinculação da esfera criminal e encaminhamento
ao DETRAN. Os aparelhos celulares e o cordão com pingente
também poderão ser restituídos, mediante a comprovação da
propriedade, o que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez), sob pena
de perdimento em favor do Estado e posterior doação a entidade
pública ou privada com destinação social, cadastrada neste Juízo.
Os valores recolhidos a título de fiança deverão ser utilizados para
o pagamento dos valores das custas processuais e das penas de
multa e eventuais saldos restituídos a quem as prestou, mediante
alvará judicial. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comuniquese (INI/DF, II/RO, TRE/RO etc.).
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Proc.: 1000764-39.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Jaconias Antonio Simão, Fagner José de Almeida,
Weltânia Leite de Araújo, Luzia Prates da Silva
Assistente de Acusação:Omar Vicente (OAB/RO 6608)
FINALIDADE:
Intimar o Assistente de Acusação acima mencionado para no prazo
legal apresentar as razões recursais.
Proc.: 0001893-62.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Janaira Ferreira da Silva Apurinã, Maykow de Oliveira
Fontes
Advogado: Rogério Silva Santos, OAB/RO 7891
FINALIDADE s: Intimar advogado da DECISÃO abaixo;
Intimar advogado para se manifestar quanto as testemunhas não
localizadas.
Intimar a denunciada Janaira Ferreira da Silva Apurinã, por
intermédio de seu advogado, da audiência de instruçaõ designada
para o dia 7-6-2018 às 11:15 horas.
DECISÃO: “Vistos etc.Ante a impossibilidade de monitoração
eletrônica no endereço onde a acusada irá residir, substituo a
prisão domiciliar pelas seguintes medidas cautelares, previstas
no artigo 319, incisos I a V, do Código de Processo Penal:1.
Comparecimento bimestral e pessoal no Cartório deste Juízo,
entre os dias 15 e 20, para informar e justificar suas atividades;
2. Proibição de permanência em bares ou congêneres, que
comercializem bebida alcoólica, para consumo no local, para
evitar o risco de novas infrações penais; 3. Proibição de contado
pessoal ou por qualquer meio de comunicação com a vítima e/
ou com as testemunhas do fato delituoso imputado;4. Proibição
de ausentar-se desta Comarca, por mais de 08 (oito) dias, sem
autorização judicial, além da manutenção de endereço atualizado;
e5. Recolhimento domiciliar durante o período noturno, de segunda
a sábado, das 22h00min às 06h00min (do dia seguinte), e nos dias
de folga (domingos e feriados), o dia inteiro.O descumprimento de
alguma das medidas acima mencionadas acarretará a revogação
do benefício e, consequentemente, a expedição de MANDADO
de prisão, com o restabelecimento da custódia cautelar.Uma
cópia desta DECISÃO deverá ser entregue à acusada, através do
Defensor por ela constituído.A tornozeleira eletrônica deverá ser
recolhida e entregue na Central de Monitoramento.Intimem-se.
Cientifique-se o Ministério Público.No mais, aguarde-se a audiência
de instrução e julgamento designada.Porto Velho-RO, quinta-feira,
17 de maio de 2018.Edvino Preczevski Juiz de Direito”
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15 (quinze) dias
Proc.: 0016655-54.2016.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Jossemilson Mariano da Silva Kaxarari, CPF
008.344.732-67, RG 1230920-6, brasileiro, casado, nascido em
05/02/1985, natural de Rio Branco/AC, filho de José Ambrósio da
Silva Kaxarari e Letícia Martins Mariano Kaxarari, residente no
Ramal do Jacaré, KM 34, Aldeia Marmelinho, Distrito de Extrema/
RO, nesta comarca. Atualmente em local incerto e não sabido.
Capitulação: artigo 14 da Lei 10.826/03.
FINALIDADE: Citar o(s) acusado(s) acima qualificado(s) para
responder à acusação que lhe foi imputada nos termos da denúncia
anexa, apresentando resposta, por escrito, no prazo de 10 (dez)
dias, quando poderá arguir preliminares e alegar tudo o que
interesse às suas defesas, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, o que
deverá ser feito por meio de advogado. Declarando o(s) acusado(s)
não ter(em) defensor nem condições financeiras para constituí-lo,
ser-lhe-á então nomeado para sua defesa o Defensor Público da
Comarca, que atua nesta Vara.
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OBSERVAÇÃO: O(s) acusado(s), não tendo defensor, poderá
(ão) comparecer na sede do Juízo, dentro do prazo estabelecido,
munido dos documentos, justificações, provas pretendidas e rol
de testemunhas com suas qualificações, a fim de que o Defensor
Público da Vara responda à acusação. A Defensoria Pública fica
localizada à Rua Padre Chiquinho, 913, Bairro Pedrinhas (próximo
ao Supermercado Aragão - Esplanada das Secretarias), Porto
Velho/RO, no horário das 7:30 às 13:30 horas.
Sede do Juízo: Fórum Criminal Des. Fouad Darwich Zacharias, Av.
Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - Fórum Criminal-RO,
78916050.
Certifico e dou fé que o Edital de Intimação/Citação foi
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico n. _______,fls._____,
de _____/____/____, considerando como data da publicação o
dia _______________, nos termos da Lei 11.419/06 e Resolução
007/2007-PR.
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15 (quinze) dias
Proc.: 0000146-68.2018.8.22.0601
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Querelante:Joice Fernanda Oliveira Lara
Advogado:Joice Fernanda Oliveira Lara (OAB/RO 8517)
Réu:Marcos da Silva Freitas, brasileiro, casado, inscrito no CPF
n° 513.462.142-04, residente e domiciliado nesta Capital, Sito
Estrada do Santo Antônio, N° 4037, apartamento 102, Bloco L,
Bairro Triangulo, CEP n. 76.805.696. Atualmente em local incerto
e não sabido.
Capitulação: Artigo 139 do Código Penal.
FINALIDADE: Citar o(s) acusado(s) acima qualificado(s) para
responder à acusação que lhe foi imputada nos termos da denúncia
anexa, apresentando resposta, por escrito, no prazo de 10 (dez)
dias, quando poderá arguir preliminares e alegar tudo o que
interesse às suas defesas, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, o que
deverá ser feito por meio de advogado. Declarando o(s) acusado(s)
não ter(em) defensor nem condições financeiras para constituí-lo,
ser-lhe-á então nomeado para sua defesa o Defensor Público da
Comarca, que atua nesta Vara.
OBSERVAÇÃO: O(s) acusado(s), não tendo defensor, poderá
(ão) comparecer na sede do Juízo, dentro do prazo estabelecido,
munido dos documentos, justificações, provas pretendidas e rol
de testemunhas com suas qualificações, a fim de que o Defensor
Público da Vara responda à acusação. A Defensoria Pública fica
localizada à Rua Padre Chiquinho, 913, Bairro Pedrinhas (próximo
ao Supermercado Aragão - Esplanada das Secretarias), Porto
Velho/RO, no horário das 7:30 às 13:30 horas.
Sede do Juízo: Fórum Criminal Des. Fouad Darwich Zacharias, Av.
Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - Fórum Criminal-RO,
78916050.
Certifico e dou fé que o Edital de Intimação/Citação foi
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico n. _______,fls._____,
de _____/____/____, considerando como data da publicação o
dia _______________, nos termos da Lei 11.419/06 e Resolução
007/2007-PR.
Proc.: 1011448-23.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenados:José Adailton Batista Magalhães, Jorgiano Melo da
Silva
Advogado: Mirtes Lemos Valverde (2808).
FINALIDADE:
Fica a advogada acima mencionda, intimada para no prazo legal
apresentar Razões Recursais.
Proc.: 0014364-57.2011.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado Absolvido:Daniel Aparecido Porfirio
Advogado:Paulo Barroso Serpa (OAB/RO 551E)
FINALIDADE:Intimar o advogado para apresentação das razões do
inconformismo
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Proc.: 0015183-52.2015.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciados:Antônio Gonçalves Filho, Inácio Antonio de Lima, Joel
da Silva, Moacir Rego Campos Filho, Leandro Fabiano de Paula,
Abel Barboza Genuino, Anderson Duarte Silva, Samuel Barbosa
Gonçalves, Cleonice Alves Mariano, Rosiclei Costa Gomes, Renata
do Socorro Barbosa de Oliveira, Sebastião Nascimento de Oliveira,
Renato Geraldo Pereira Goncalves, Miguel de Sá da Fonseca,
Erquineide Santos Silva.
Advogados:Carlos Frederico Meira Borré (OAB/RO 3010), Vinicius
Jacome dos Santos Júnior (OAB/RO 3099), Orlando Leal Freire
(OAB/RO 5117), Heliton Santos de Oliveira (OAB/RO 5792), Alzerina
Nogueira Leite Souza. (RO 3939), Shirlei Oliveira da Costa (OAB/
RO 4294), José Vitor Costa Júnior (OAB/RO 4575), Maria Aldicléia
Ferreira (OAB RO 6169), Marco Antonio Ribeiro de Menezes Lagos
(OAB/PR 42732), Israel Augusto Alves Freitas da Cunha (OAB/
RO 2913), Ana Gabriela Rover (OAB/RO 5210), Lilian Maria Lima
de Oliveira (RO. 2598), Edmar da Silva Santos (OAB/RO 1069),
Joannes Paulus de Lima Santos (OAB/RO 4244), Adriano Michael
Videira dos Santos (OAB/RO 4788), Wêndel Rayner Pereira
Figueiredo (OAB/RO 8183), Carlos Frederico Meira Borré (OAB/RO
3010), Vinicius Jacome dos Santos Júnior (OAB/RO 3099), Orlando
Leal Freire (OAB/RO 5117), Heliton Santos de Oliveira (OAB/RO
5792), Orlando Leal Freire (OAB/RO 5117), Vinicius Jacome dos
Santos Júnior (OAB/RO 3099), Carlos Frederico de Sousa Cruz
(OAB/RO 543-A), Carlos Frederico Meira Borré (OAB/RO 3010),
Vinicius Jacome dos Santos Júnior (OAB/RO 3099), Heliton Santos
de Oliveira (OAB/RO 5792), Orlando Leal Freire (OAB/RO 5117),
Raimundo Façanha Ferreira (OAB/RO 1806)
FINALIDADE: Ficam os advogados acima mencionados, intimados
da SENTENÇA abaixo, proladata nos referidos autos:
“(...) SENTENÇA: III – D I S P O S I T I V O PELO EXPENDIDO e,
considerando tudo o que mais dos autos consta, julgo PROCEDENTE
EM PARTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia contra os
acusados Antônio Gonçalves Filho, Inácio Antônio de Lima, Joel
da Silva, Moacir Rego Campos Filho, Anderson Duarte Silva, Abel
Barbosa Genuíno, Leandro Fabiano de Paula, Samuel Barbosa
Gonçalves, Cleonice Alves Mariano, Rosiclei Costa Gomes e
Sebastião Nascimento de Oliveira, todos qualificados nos autos, e,
em consequência, CONDENO-OS, por infração aos artigos:
(1) Caminhoneiros (Antônio, Inácio, Joel, Moacir, Anderson, Abel
e Leandro): 1º, inciso I, da Lei n° 8.176/91; e 155, § 4º, inciso II, e
288, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, caput,
do mesmo Código;
(2) Chacareiros (Samuel e Cleonice): 1º, inciso I, da Lei n° 8.176/91;
56, da Lei n° 9.605/98; 155, § 4º, inciso II, e 288, caput, ambos do
Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do mesmo Código;
(3) Operador de Base da Ipiranga (Rosiclei): artigo 155, § 4°, inciso
II, do Código Penal; e
(4) Cliente/comprador de combustível furtado (Sebastião): artigo
180, caput, do Código Penal.
III – 1. Antônio
A culpabilidade (lato senso), entendida, agora, como o juízo
de reprovabilidade social dos fatos e dos seus autores, está
evidenciada. Antônio não registra antecedente criminal negativo,
entendido este como SENTENÇA penal condenatória transitada
em julgado, haja vista o princípio constitucional da presunção
de inocência (v. certidão acostada aos autos e confirmação no
SAPTJRO). No entanto, tem outra passagem pela Justiça Criminal,
com condenação em 1º Grau de Jurisdição, por crime de posse
ilegal de arma de fogo, o que indicia personalidade desajustada e
demonstra má conduta social. As consequências são desfavoráveis,
em relação ao delito de furto qualificado, porque o combustível
subtraído não foi totalmente recuperado, persistindo prejuízo
de ordem material. As demais circunstâncias integram a própria
tipicidade dos crimes cometidos.
Desta forma, sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena
base do crime de furto qualificado em 02 (dois) anos e 04 (quatro)
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meses de reclusão + 15 (quinze) dias multa; a pena base do crime
de associação criminosa em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão; e a pena base do crime contra a ordem econômica em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, penas estas que, na
falta de outras circunstâncias e/ou causas de modificação, torno-as
definitivas.
Na forma do artigo 69, do Código Penal, somo as penas impostas,
totalizando a sanção em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de
reclusão + 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção + 15 (quinze)
dias multa, pena esta que entendo necessária e suficiente para
prevenção e reprovação dos crimes cometidos.
Atento a condição econômica desse sentenciado (declarou
renda mensal de 1.500,00), fixo o valor do dia multa em 1/20 (um
vigésimo) do valor do salário mínimo atual, correspondendo a
sanção pecuniária a R$ 715,50.
O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade
será o semiaberto (CP, art. 33 § 2º ‘b’ c/c § 3º) porque a pena total
imposta é superior a 04 (quatro) anos e existe circunstância judicial
desfavorável.
Deixo de substituir a privação da liberdade por penas restritivas de
direitos porque esse condenado não preenche os requisitos legais
(CP, art. 44, I e III), ou seja, porque a pena total imposta é superior
a 04 (quatro) anos e existe circunstância judicial desfavorável.
Pelos mesmos motivos não pode ser concedida a suspensão
condicional (da pena), ex vi do artigo 77, do Código Penal.
III – 2. Inácio
A culpabilidade (lato senso), entendida, agora, como o juízo
de reprovabilidade social dos fatos e dos seus autores, está
evidenciada. Inácio tem bons antecedentes (v. certidão acostada
aos autos e confirmação no SAPTJRO). Não há elementos nos
autos indicando desvio de personalidade e a conduta social, na
falta de melhores informações, presume-se boa. As consequências
são desfavoráveis, em relação ao delito de furto qualificado, porque
o combustível subtraído não foi totalmente recuperado, persistindo
prejuízo de ordem material. As demais circunstâncias integram a
própria tipicidade dos crimes cometidos.
Desta forma, sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena
base do crime de furto em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão + 15 (quinze) dias multa; a pena base do crime de
associação criminosa em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão; e a pena base do crime contra a ordem econômica em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, penas estas que, na
falta de outras circunstâncias e/ou causas de modificação, torno-as
definitivas.
Na forma do artigo 69, do Código Penal, somo as penas impostas,
totalizando a sanção em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de
reclusão + 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção + 15 (quinze)
dias multa, pena esta que entendo necessária e suficiente para
prevenção e reprovação dos crimes cometidos.
Atento a condição econômica desse sentenciado (declarou renda
mensal de 1.000,00), fixo o valor do dia multa no mínimo legal,
ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo atual,
correspondendo a sanção pecuniária a R$ 477,00.
O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade
será o semiaberto (CP, art. 33 § 2º ‘b’ c/c § 3º) porque a pena total
imposta é superior a 04 (quatro) anos e existe circunstância judicial
desfavorável.
Deixo de substituir a privação da liberdade por penas restritivas de
direitos porque esse condenado não preenche os requisitos legais
(CP, art. 44, I e III), ou seja, porque a pena total imposta é superior
a 04 (quatro) anos e existe circunstância judicial desfavorável.
Pelos mesmos motivos não pode ser concedida a suspensão
condicional (da pena), ex vi do artigo 77, do Código Penal.
III – 3. Joel
A culpabilidade (lato senso), entendida, agora, como o juízo
de reprovabilidade social dos fatos e dos seus autores, está
evidenciada. Joel registra antecedente criminal negativo (v.
certidão acostada aos autos e confirmação no SAPTJ/RO), posto
que já fora condenado, irrecorrivelmente, por crime de roubo.
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Essa condenação, no entanto, cuja punibilidade foi extinta em
03/09/2012 (menos de 05 anos antes dos fatos apurados nestes
autos), só será considerada na 2ª fase de aplicação da pena, porque
caracteriza reincidência. A par disso, esse sentenciado tem outras
passagens pela Justiça Criminal, o que denuncia personalidade
desajustada e demonstra má conduta social. As consequências
são desfavoráveis, em relação ao delito de furto qualificado, porque
o combustível subtraído não foi totalmente recuperado, persistindo
prejuízo de ordem material. As demais circunstâncias integram a
própria tipicidade dos crimes cometidos
Desta forma, sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena
base do crime de furto em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão + 15 (quinze) dias multa; a pena base do crime de
associação criminosa em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão; e a pena base do crime contra a ordem econômica em 01
(um) ano e 02 (dois) meses de detenção.
Agravo em 05 (cinco) meses de reclusão + 05 (cinco) dias multa
a pena do crime de furto; em 02 (dois) meses de reclusão a pena
do crime de associação criminosa; e em 02 (dois) meses de
detenção a pena do crime contra a ordem econômica, por causa da
reincidência em crime doloso.
À falta de outras circunstâncias e/ou causas de modificação, fixo
a pena definitiva do crime de furto em 02 (dois) anos e 09 (nove)
meses de reclusão + 20 (vinte) dias multa; a pena definitiva do
crime de associação criminosa em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses
de reclusão; e a pena definitiva do crime contra a ordem econômica
em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção.
Na forma do artigo 69, do Código Penal, somo as penas impostas,
totalizando a sanção em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de
reclusão + 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção + 20
(vinte) dias multa, pena esta que entendo necessária e suficiente
para prevenção e reprovação dos crimes cometidos.
Atento a condição econômica desse sentenciado (declarou renda
mensal de 2.000,00), fixo o valor do dia multa em 1/10 (um décimo)
do valor do salário mínimo atual, correspondendo a sanção
pecuniária a R$ 1.908,00.
O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade
será o fechado (CP, art. 33, § 2º ‘a’ c/c § 3º) porque a pena total
imposta é superior a 04 (quatro) anos e esse sentenciado é
reincidente em crime doloso, além de existir circunstância judicial
desfavorável.
Deixo de substituir a privação da liberdade por penas restritivas
de direitos porque esse condenado não preenche os requisitos
legais (CP, art. 44, I, II e III), ou seja, porque a pena total imposta
é superior a 04 (quatro) anos e esse sentenciado é reincidente em
crime doloso, além de existir circunstância judicial desfavorável.
Pelos mesmos motivos não pode ser concedida a suspensão
condicional (da pena), ex vi do artigo 77, do Código Penal.
III – 4. Moacir
A culpabilidade (lato senso), entendida, agora, como o juízo
de reprovabilidade social dos fatos e dos seus autores, está
evidenciada. Moacir não registra antecedente criminal negativo,
entendido este como SENTENÇA penal condenatória transitada
em julgado, haja vista o princípio constitucional da presunção
de inocência (v. certidão acostada aos autos e confirmação no
SAPTJRO). No entanto, tem outra passagem pela Justiça Criminal,
com condenação em 1º Grau de Jurisdição, por crime de posse
ilegal de arma de fogo, o que indicia personalidade desajustada e
demonstra má conduta social. As consequências são desfavoráveis,
em relação ao delito de furto qualificado, porque o combustível
subtraído não foi totalmente recuperado, persistindo prejuízo
de ordem material. As demais circunstâncias integram a própria
tipicidade dos crimes cometidos.
Desta forma, sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena
base do crime de furto qualificado em 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão + 15 (quinze) dias multa; a pena base do crime
de associação criminosa em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão; e a pena base do crime contra a ordem econômica em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, penas estas que, na
falta de outras circunstâncias e/ou causas de modificação, torno-as
definitivas.
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Na forma do artigo 69, do Código Penal, somo as penas impostas,
totalizando a sanção em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de
reclusão + 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção + 15 (quinze)
dias multa, pena esta que entendo necessária e suficiente para
prevenção e reprovação dos crimes cometidos.
Atento a condição econômica desse sentenciado (declarou renda
mensal de 5.000,00), fixo o valor do dia multa em 1/5 (um quinto) do
valor do salário mínimo atual, correspondendo a sanção pecuniária
a R$ 2.862,00.
O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade
será o semiaberto (CP, art. 33 § 2º ‘b’ c/c § 3º) porque pena total
imposta é superior a 04 (quatro) anos e existe circunstância judicial
desfavorável.
Deixo de substituir a privação da liberdade por penas restritivas de
direitos porque esse condenado não preenche os requisitos legais
(CP, art. 44, I e III), ou seja, porque a pena total imposta é superior
a 04 (quatro) anos e existe circunstância judicial desfavorável.
Pelos mesmos motivos não pode ser concedida a suspensão
condicional (da pena), ex vi do artigo 77, do Código Penal.
III – 5. Anderson
A culpabilidade (lato senso), entendida, agora, como o juízo
de reprovabilidade social dos fatos e dos seus autores, está
evidenciada. Anderson tem bons antecedentes (v. certidão acostada
aos autos e confirmação no SAPTJRO). Não há elementos nos
autos indicando desvio de personalidade e a conduta social, na
falta de melhores informações, presume-se boa. As consequências
são desfavoráveis, em relação ao delito de furto qualificado, porque
o combustível subtraído não foi totalmente recuperado, persistindo
prejuízo de ordem material. As demais circunstâncias integram a
própria tipicidade dos crimes cometidos.
Desta forma, sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena
base do crime de furto em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão + 15 (quinze) dias multa; a pena base do crime de
associação criminosa em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão; e a pena base do crime contra a ordem econômica em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, penas estas que, na
falta de outras circunstâncias e/ou causas de modificação, torno-as
definitivas.
Na forma do artigo 69, do Código Penal, somo as penas impostas,
totalizando a sanção em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de
reclusão + 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção + 15 (quinze)
dias multa, pena esta que entendo necessária e suficiente para
prevenção e reprovação dos crimes cometidos.
Atento a condição econômica desse sentenciado (declarou renda
mensal de três salários mínimos, ou seja, de R$ 2.862,00), fixo o
valor do dia multa em 1/8 (um oitavo) do valor do salário mínimo
atual, correspondendo a sanção pecuniária a R$ 1.788,75.
O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade
será o semiaberto (CP, art. 33 § 2º ‘b’ c/c § 3º) porque a pena total
imposta é superior a 04 (quatro) anos e existe circunstância judicial
desfavorável.
Deixo de substituir a privação da liberdade por penas restritivas de
direitos porque esse condenado não preenche os requisitos legais
(CP, art. 44, I e III), ou seja, porque a pena total imposta é superior
a 04 (quatro) anos e existe circunstância judicial desfavorável.
Pelos mesmos motivos não pode ser concedida a suspensão
condicional (da pena), ex vi do artigo 77, do Código Penal.
III – 6. Abel
A culpabilidade (lato senso), entendida, agora, como o juízo
de reprovabilidade social dos fatos e dos seus autores, está
evidenciada. Abel embora seja tecnicamente primário, tem maus
antecedentes (v. certidão acostada aos autos e confirmação no
SAPTJRO), posto que já fora condenado, irrecorrivelmente, por
crime de posse ilegal de arma de fogo. Não há elementos nos
autos indicando desvio de personalidade e a conduta social, na
falta de melhores informações, presume-se boa. As consequências
são desfavoráveis, em relação ao delito de furto qualificado, porque
o combustível subtraído não foi totalmente recuperado, persistindo
prejuízo de ordem material. As demais circunstâncias integram a
própria tipicidade dos crimes cometidos.
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Desta forma, sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena
base do crime de furto em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
reclusão + 20 (vinte) dias multa; a pena base do crime de associação
criminosa em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão; e a
pena base do crime contra a ordem econômica em 01 (um) ano e
04 (quatro) meses de detenção, penas estas que, na falta de outras
circunstâncias e/ou causas de modificação, torno-as definitivas.
Na forma do artigo 69, do Código Penal, somo as penas impostas,
totalizando a sanção em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de
reclusão + 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção + 20
(vinte) dias multa, pena esta que entendo necessária e suficiente
para prevenção e reprovação dos crimes cometidos.
Atento a condição econômica desse sentenciado (declarou renda
mensal de 7.000,00), fixo o valor do dia multa em 1/4 (um quarto) do
valor do salário mínimo atual, correspondendo a sanção pecuniária
a R$ 4.770,00.
O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade
será o semiaberto (CP, art. 33 § 2º ‘b’ c/c § 3º) porque a pena
total imposta é superior a 04 (quatro) anos e existem circunstâncias
judicias desfavoráveis, destacando-se os maus antecedentes.
Deixo de substituir a privação da liberdade por penas restritivas de
direitos porque esse condenado não preenche os requisitos legais
(CP, art. 44, I e III), ou seja, porque a pena total imposta é superior
a 04 (quatro) anos e existem circunstâncias judiciais desfavoráveis,
destacando-se os maus antecedentes.
Pelos mesmos motivos não pode ser concedida a suspensão
condicional (da pena), ex vi do artigo 77, do Código Penal.
III – 7. Leandro
A culpabilidade (lato senso), entendida, agora, como o juízo
de reprovabilidade social dos fatos e dos seus autores, está
evidenciada. Leandro tem bons antecedentes (v. certidão acostada
aos autos e confirmação no SAPTJRO). Não há elementos nos
autos indicando desvio de personalidade e a conduta social, na
falta de melhores informações, presume-se boa. As consequências
são desfavoráveis, em relação ao delito de furto qualificado, porque
o combustível subtraído não foi recuperado, persistindo prejuízo
de ordem material. As demais circunstâncias integram a própria
tipicidade dos crimes cometidos.
Desta forma, sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena
base do crime de furto em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão + 15 (quinze) dias multa; a pena base do crime de
associação criminosa em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão; e a pena base do crime contra a ordem econômica em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, penas estas que, na
falta de outras circunstâncias e/ou causas de modificação, torno-as
definitivas.
Na forma do artigo 69, do Código Penal, somo as penas impostas,
totalizando a sanção em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de
reclusão + 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção + 15 (quinze)
dias multa, pena esta que entendo necessária e suficiente para
prevenção e reprovação dos crimes cometidos.
Atento a condição econômica desse sentenciado (declarou
estar sem renda), fixo o valor do dia multa no mínimo legal, ou
seja, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo atual,
correspondendo a sanção pecuniária a R$ 477,00.
O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade
será o semiaberto (CP, art. 33 § 2º ‘b’ c/c § 3º) porque a pena total
imposta é superior a 04 (quatro) anos e existe circunstância judicial
desfavorável.
Deixo de substituir a privação da liberdade por penas restritivas de
direitos porque esse condenado não preenche os requisitos legais
(CP, art. 44, I e III), ou seja, porque pena total imposta é superior a
04 (quatro) anos e existe circunstância judicial desfavorável.
Pelos mesmos motivos não pode ser concedida a suspensão
condicional (da pena), ex vi do artigo 77, do Código Penal.
III – 8. Samuel
A culpabilidade (lato senso), entendida, agora, como o juízo
de reprovabilidade social dos fatos e dos seus autores, está
evidenciada. Samuel tem bons antecedentes (v. certidão acostada
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aos autos e confirmação no SAPTJRO). Não há elementos nos
autos indicando desvio de personalidade e a conduta social, na
falta de melhores informações, presume-se boa. As consequências
são desfavoráveis, em relação ao delito de furto qualificado, porque
o combustível subtraído não foi recuperado, persistindo prejuízo
de ordem material. As demais circunstâncias integram a própria
tipicidade dos crimes cometidos.
Desta forma, sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena
base do crime de furto em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão + 15 (quinze) dias multa; a pena base do crime ambiental
em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão + 15 (quinze) dias
multa; a pena base do crime de associação criminosa em 01 (um)
ano e 02 (dois) meses de reclusão; e a pena base do crime contra a
ordem econômica em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção,
penas estas que, na falta de outras circunstâncias e/ou causas de
modificação, torno-as definitivas.
Na forma do artigo 69, do Código Penal, somo as penas impostas,
totalizando a sanção em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão + 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção + 30 (trinta)
dias multa, pena esta que entendo necessária e suficiente para
prevenção e reprovação dos crimes cometidos.
Atento a condição econômica desse sentenciado (declarou
estar sem renda), fixo o valor do dia multa no mínimo legal, ou
seja, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo atual,
correspondendo a sanção pecuniária a R$ 954,00.
O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade
será o semiaberto (CP, art. 33 § 2º ‘b’ c/c § 3º) porque a pena total
imposta é superior a 04 (quatro) anos e existe circunstância judicial
desfavorável.
Deixo de substituir a privação da liberdade por penas restritivas de
direitos porque esse sentenciado não preenche os requisitos legais
(CP, art. 44, I e III), ou seja, porque a pena total imposta é superior
a 04 (quatro) anos e existe circunstância judicial desfavorável.
Em razão do tamanho da pena aplicada também não pode ser
concedida a suspensão condicional (da pena), ex vi do artigo 77,
do Código Penal.
III – 9. Cleonice
A culpabilidade (lato senso), entendida, agora, como o juízo
de reprovabilidade social dos fatos e dos seus autores, está
evidenciada. Cleonice tem bons antecedentes (v. certidão acostada
aos autos e confirmação no SAPTJRO). Não há elementos nos
autos indicando desvio de personalidade e a conduta social, na
falta de melhores informações, presume-se boa. As consequências
são desfavoráveis, em relação ao delito de furto qualificado, porque
o combustível subtraído não foi recuperado, persistindo prejuízo
de ordem material. As demais circunstâncias integram a própria
tipicidade dos crimes cometidos.
Desta forma, sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena
base do crime de furto em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão + 15 (quinze) dias multa; a pena base do crime ambiental
em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão + 15 (quinze) dias
multa; a pena base do crime de associação criminosa em 01 (um)
ano e 02 (dois) meses de reclusão; e a pena base do crime contra a
ordem econômica em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção,
penas estas que, na falta de outras circunstâncias e/ou causas de
modificação, torno-as definitivas.
Na forma do artigo 69, do Código Penal, somo as penas impostas,
totalizando a sanção em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão + 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção + 30 (trinta)
dias multa, pena esta que entendo necessária e suficiente para
prevenção e reprovação dos crimes cometidos.
Atento a condição econômica dessa sentenciada (declarou
estar sem renda), fixo o valor do dia multa no mínimo legal, ou
seja, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo atual,
correspondendo a sanção pecuniária a R$ 954,00.
O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade
será o semiaberto (CP, art. 33 § 2º ‘b’ c/c § 3º) porque a pena total
imposta é superior a 04 (quatro) anos e existe circunstância judicial
desfavorável.
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Deixo de substituir a privação da liberdade por penas restritivas de
direitos porque essa sentenciada não preenche os requisitos legais
(CP, art. 44, I e III), ou seja, porque a pena total imposta é superior
a 04 (quatro) anos e existe circunstância judicial desfavorável.
Em razão do tamanho da pena aplicada também não pode ser
concedida a suspensão condicional (da pena), ex vi do artigo 77,
do Código Penal.
III – 10. Rosiclei
A culpabilidade (lato senso), entendida, agora, como o juízo de
reprovabilidade social do fato e dos seus autores, está evidenciada.
Rosiclei tem bons antecedentes (v. certidão acostada aos autos e
confirmação no SAPTJRO). Não há elementos nos autos indicando
desvio de personalidade e a conduta social, na falta de melhores
informações, presume-se boa. As consequências são desfavoráveis
porque o combustível furtado não foi totalmente recuperado,
persistindo prejuízo de ordem material. As demais circunstâncias
integram a própria tipicidade do delito cometido.
Desta forma, ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena
base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão + 15 (quinze)
dias multa, pena esta que, na falta de outras circunstâncias e/ou
causas de modificação, torno definitiva, por entendê-la necessária
e suficiente para prevenção e reprovação do crime cometido.
Atento a condição econômica desse sentenciado (declarou
estar sem renda), fixo o valor do dia multa no mínimo legal, ou
seja, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo atual,
correspondendo a sanção pecuniária a R$ 477,00.
O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade
será o aberto (CP, art. 33 § 2º ‘c’, c/c § 3º).
Atento ao artigo 44, do Código Penal, e considerando suficiente
e socialmente recomendável, substituo a privação da liberdade
por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de
serviços a comunidade ou a entidades públicas e recolhimento
domiciliar diário durante o repouso noturno, de segunda a sábado,
das 22h00min às 06h00min (do dia seguinte), e nos dias de folga
(domingos e feriados), ambas pelo mesmo prazo da pena privativa
de liberdade.
III – 11. Sebastião
A culpabilidade (lato senso), entendida, agora, como o juízo de
reprovabilidade social do fato e do seu autor, está evidenciada.
Sebastião registra antecedente criminal negativo (v. certidão
acostada aos autos e confirmação no SAPTJ/RO), posto que já
fora condenado, irrecorrivelmente, por crime de uso de documento
falso. Essa condenação, no entanto, cuja punibilidade foi extinta em
30/08/2016 (menos de 05 anos antes dos fatos apurados nestes
autos), só será considerada na 2ª fase de aplicação da pena,
porque caracteriza reincidência. A par disso, esse sentenciado tem
outras passagens pela Justiça Criminal, o que indicia personalidade
desajustada e demonstra má conduta social. As consequências são
desfavoráveis porque o combustível receptado não foi recuperado,
persistindo prejuízo de ordem material. As demais circunstâncias
integram a própria tipicidade do crime cometido.
Desta forma, sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena
base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão + 15 (quinze)
dias multa.
Agravo em 02 (dois) meses de reclusão + 05 (cinco) dias multa, por
causa da reincidência em crime doloso.
Na falta de outras circunstâncias e/ou causa de modificação, fixo a
pena definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão + 20
(vinte) dias multa, pena esta que entendo necessária e suficiente
para prevenção e reprovação do crime cometido.
Atento a condição econômica desse sentenciado (declarou renda
mensal de R$ 5.000,00 mil), fixo o valor do dia multa em 1/5 (um
quinto) do valor do salário mínimo atual, correspondendo a sanção
pecuniária a R$ 3.816,00.
O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade
será o semiaberto (CP, art. 33 § 2º ‘b’, c/c § 3º) porque esse
condenado é reincidente em crime doloso e existem circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
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Deixo de substituir a privação da liberdade por penas restritivas de
direito porque esse sentenciado não preenche os requisitos legais
(CP, art. 44, II e III), ou seja, porque é reincidente em crime doloso
e existem circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Pelos mesmos motivos não pode ser concedida a suspensão
condicional da pena, ex vi do artigo 77, do Código Penal.
III – 12. Disposições finais/comuns
Faculto aos condenados o apelo em liberdade, porque nesta
condição vêm sendo processados e não verifico o surgimento de
algum fundamento para a decretação da prisão preventiva.
Custas pelos sentenciados, pro rata.
Após o trânsito em julgado os nomes dos réus deverão ser lançados
no rol dos culpados e expedida a documentação necessária, para
fins de execução.
Os veículos, ainda eventualmente apreendidos, poderão ser
restituídos, mediante a comprovação da propriedade (através de
fotocópia autenticada do Certificado de Registro – antigo DUT frente e verso) e juntada do laudo de exame dos referidos veículos,
elaborado pelo Instituto de Criminalística, deste Estado, o que
deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desvinculação
da esfera criminal e encaminhamento ao DETRAN/RO.
Os demais bens (inclusive, dinheiro) ainda eventualmente
apreendidos, desde que não constituam produto de crime(s)
ou consistam em coisa(s) cujo fabrico, alienação, uso, porte ou
detenção constitua fato ilícito, também poderão ser restituídos,
mediante a comprovação da propriedade, o que deverá ocorrer
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de perdimento em favor do
Estado.
Os valores referentes às penas de multa e às custas processuais
deverão ser recolhidos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
inscrição em dívida ativa, nos termos do artigo 51, do Código
Penal. P.R.I.C. (INI/DF, II/RO, TRE/RO etc.). Decorrido o prazo
para eventual recurso e cumpridos todos os comandos desta
SENTENÇA, os presentes autos poderão ser ARQUIVADOS. Porto
Velho/RO, 11 de maio de 2018. Edvino Preczevski. Juiz de Direito
(...)”
Kauê Alexsandro Lima
Escrivão Judicial

3ª VARA CRIMINAL
3º Cartório Criminal
3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho-RO
Juiz: Franklin Vieira dos Santos
Escrivã Judicial: Rosimar Oliveira Melocra
Endereço eletrônico: pvh3criminal@tjro. jus. br
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS
Proc.: 0013091-72.2013.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Waldemir Gomes de Moura Júnior, brasileiro, filho de
Waldemir Gomes de Moura e Maria de Fátima Vieira de Carvalho,
nascido aos 25.10.1980, natural de RIo Branco/AC;
FINALIDADE: Citar o réu acima qualificado da denúncia oferecida
pelo Ministério Público de Rondônia nos termos do Artigo 157, §
2º, incisos I e II, do Código Penal, bem como para comparecer em
Juízo, constituir defensor nos autos supra e promover defesa, no
prazo de 10 (dez) dias, tudo nos termos do Código de Processo
Penal.
Dr. Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Proc.: 0001167-88.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Hugo Rafael de Souza, Advogado: Dr Manoel Jairo
Batista de Lima Junior OAB/RO 7423; Dr Roberto Babosa Santos
OAB/RO 4703;
Intimar a defesa, acima mencionada, para apresetar as alegações
finais na forma de memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias;
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS
Proc.: 0001331-53.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Eduardo Pereira Batista, brasileiro, filho de Lucimar
Pereira Costa e Edilson Nunes Batista, nascido aos 01.11.1996,
natural de Porto Velho/RO.
FINALIDADE: Citar o réu acima qualificado da denúncia oferecida
pelo Ministério Público de Rondônia nos termos do Artigo 14, da
Lei 10.826/03, bem como para comparecer em Juízo, constituir
defensor nos autos supra e promover defesa, no prazo de 10 (dez)
dias, tudo nos termos do Código de Processo Penal.
Dr. Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS
Proc.: 0002302-09.2016.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Halysson Francisco de Oliveira Guitierres, brasileiro,
filho de Eliana Feitoza de Oliveira e Francisco Chagas Gutierrez
Trindade, nascido aos 25.12.1993, natural de Porto Velho/RO;
FINALIDADE: Citar o réu acima qualificado da denúncia oferecida
pelo Ministério Público de Rondônia nos termos do Artigo 180,
caput, do Código Penal, bem como para comparecer em Juízo,
constituir defensor nos autos supra e promover defesa, no prazo de
10 (dez) dias, tudo nos termos do Código de Processo Penal.
Dr. Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS
Proc.: 1011446-53.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Tereza Bernardo da Silva, brasileira, filha de Maria
das Graças Moreira e Vicente Bernardo da Silva, nascida aos
25.09.1974, natural de Campo Grande/MS. Cris Brás Monteiro,
brasileira, filha de Raimundo Monteiro da Costa Filho e Valdelícia
Brás Falcão, nascida aos 08.04.1986, natural de Porto Velho/Ro;
FINALIDADE: Citar o réu acima qualificado da denúncia oferecida
pelo Ministério Público de Rondônia nos termos do Artigo 155, § 4º,
inciso IV (1º fato), art. 155, caput, (2º fato) e art. 331 (3º fato), todos
do Código Penal, bem como para comparecer em Juízo, constituir
defensor nos autos supra e promover defesa, no prazo de 10 (dez)
dias, tudo nos termos do Código de Processo Penal.
Dr. Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS
Proc.: 1009743-87.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Claudenilson Maciel de Souza, brasileiro, filho de
Cleudedinto Barros de Souza e Risoneide Silva Maciel, nascido aos
14.09.1998, natural de Porto Velho/RO. Daniela Euflazino Oliveira,
brasileira, filha de Raimunda Eufrásio de Almeida e Francisco Ariel,
nascido aos 14.09.1996, natural de Porto Velho/RO.
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FINALIDADE: Citar o réu acima qualificado da denúncia oferecida
pelo Ministério Público de Rondônia nos termos do Artigo 155, §
4º, incisos II e IV, do Código Penal, bem como para comparecer
em Juízo, constituir defensor nos autos supra e promover defesa,
no prazo de 10 (dez) dias, tudo nos termos do Código de Processo
Penal.
Dr. Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS
Proc.: 1014688-20.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Gilmar Temoteo Bezerra, brasileiro, filho de Maria
Temóteo Bezerra e Rael Amorim Bezerra, nascido aos 11 de maio
de 1991, natural de Porto Velho/RO.
FINALIDADE: Citar o réu acima qualificado da denúncia oferecida
pelo Ministério Público de Rondônia nos termos do Artigo 180,
caput, do Código Penal, bem como para comparecer em Juízo,
constituir defensor nos autos supra e promover defesa, no prazo de
10 (dez) dias, tudo nos termos do Código de Processo Penal.
Dr. Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS
Proc.: 1013972-90.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Claudionor Simões dos Santos, brasilero, filho de
Sebastião Simões dos Santos e Neci Pereira dos Santos, nascido
aos 10.06.1957, natural de Canhotinho/PE;
FINALIDADE: Citar o réu acima qualificado da denúncia oferecida
pelo Ministério Público de Rondônia nos termos do Artigo 1º, inciso
I, da Lei 8.137/90, bem como para comparecer em Juízo, constituir
defensor nos autos supra e promover defesa, no prazo de 10 (dez)
dias, tudo nos termos do Código de Processo Penal.
Dr. Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS
Proc.: 1014973-13.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Charles Cabral da Silva, brasileiro, filho de Nalva
Cabral da SIlva, nascido aos 16 de agosto de 1997, natural de
Porto Velho/RO.
FINALIDADE: Citar o réu acima qualificado da denúncia oferecida
pelo Ministério Público de Rondônia nos termos do Artigo 180,
caput, do Código Penal, bem como para comparecer em Juízo,
constituir defensor nos autos supra e promover defesa, no prazo de
10 (dez) dias, tudo nos termos do Código de Processo Penal.
Dr. Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS
Proc.: 0001253-59.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Lauro Almeida Cunha, brasileiro, filho de Francisca de
Almeida Cunha e José Cavalcante Cunha, nascido aos 27.07.1990,
natural de Humaitá/AM;
FINALIDADE: Citar o réu acima qualificado da denúncia oferecida
pelo Ministério Público de Rondônia nos termos do Artigo 306, do
CTB, bem como para comparecer em Juízo, constituir defensor nos
autos supra e promover defesa, no prazo de 10 (dez) dias, tudo nos
termos do Código de Processo Penal.
Dr. Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS
Proc.: 0018170-61.2015.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Jefferson Jonathas da Silva, brasileiro, filho de Adenilso
José da Silva e Edjane Francisca Jesus, nascida aos 03.10.1991,
natural Guararapes/PE; Adriane Costa de Souza, brasileiro, filha
de Adenildo Costa de Souza e Marlene de Souza Costa, nascida
aos 01.02.1994, natural de Porto Velho/RO;
FINALIDADE: Citar o réu acima qualificado da denúncia oferecida
pelo Ministério Público de Rondônia nos termos do Artigo 157,
2º, inciso I e II, do CP, caput, do Código Penal, bem como para
comparecer em Juízo, constituir defensor nos autos supra e
promover defesa, no prazo de 10 (dez) dias, tudo nos termos do
Código de Processo Penal.
Dr. Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 15 DIAS
Proc.: 0018200-96.2015.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Francisco José de Araújo Neto, brasileiro, filho de
Francisco Célio Silva Araújo e Zenilda Alves Pinheiro, nascido aos
12 de janeiro de 1995, natural de Porto Velho/RO;
FINALIDADE: Citar o réu acima qualificado da denúncia oferecida
pelo Ministério Público de Rondônia nos termos do Artigo 180,
caput, do Código Penal, bem como para comparecer em Juízo,
constituir defensor nos autos supra e promover defesa, no prazo de
10 (dez) dias, tudo nos termos do Código de Processo Penal.
Dr. Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito.
Proc.: 0007067-62.2012.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Jose Rosa Junior, Aguimar Faria da Silva Junior,
Mayck Feitosa Camara, Tiago Vinicius Silva Fernandes
Advogado:Helio Francisco de Miranda (OAB/RO 9512), Oscar
Dias de Souza Netto (OAB/RO 3567), Mayck Feitosa Camara (GO
33571), Helio Francisco de Miranda (OAB/RO 9512)
DECISÃO:
Vistos. 1. Recebo os recursos interpostos pelas defesas dos
acusados MAYCK, AGUIMAR, TIAGO e JOSÉ ROSA, eis que
tempestivos. As defesas de MAYCK e AGUIMAR manifestaram
interesse em arrazoar em Superior Instância. Portanto, intime-se
as defesas de TIAGO e JOSÉ ROSA para apresentarem as razões
de recurso no prazo legal; 2. Acolho a manifestação ministerial
de fl. 1729/1731. Todavia, é importante considerar que o fato
pretensamente praticado, não obstante ser de médio potencial
ofensivo, resultou em grande repercussão, atingindo toda uma
comunidade de alunos e pais que se viram atingidos pela fraude.
Também se deve considerar que o efetivamente aconteceu,
posto que já foi prolatada SENTENÇA condenatória em face dos
organizadores da fraude.Neste cenário tão grave, a suspensão deve
ser condicionada à condições mais gravosa em face dos alunos e
pais que supostamente teriam anuído à proposta fraudulenta em
detrimento dos demais pais e alunos que concorriam de forma
honesta.Nesse sentido, caminha a jurisprudência:EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
PERDA DO VALOR DA FIANÇA. LEGITIMIDADE DA CONDIÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ARTIGO 89 DA LEI 9.099/1995.
ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DESPROVIMENTO DO
RECLAMO. 1. Ao julgar o REsp 1.498.034/RS, submetido ao rito
do artigo 543-C do Código de Processo Civil, a 3ª Seção desta
Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, além
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daquelas obrigatórias, previstas nos incisos do § 1º do artigo 89
da Lei 9.099/1995, é facultada a proposta, pelo Ministério Público,
bem como a imposição, pelo magistrado, de outras condições para
a concessão da suspensão do processo, desde que adequadas
ao fato e à situação pessoal do acusado, em estrita observância
ao princípio da proporcionalidade. 2. A perda do valor da fiança
constitui legítima condição do sursis processual, nos termos do
artigo 89, § 2º, da Lei 9.099/1995. 3. Agravo regimental desprovido.
(AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS 69873. Relator: Min. JORGE MUSSI. Publicado
no DJE do dia 10/08/2016).Assim, nos termos do artigo 89, §2º, da
Lei nº 9.099/95, condiciono a suspensão condicional do processo
a doação das fianças, prestadas pelos acusados, a uma entidade
beneficente previamente cadastrada na Vara de Execuções de
Penas Alternativas desta Capital. Dessa forma, intime-se a defesa
dos acusados MARCUS VINICIUS, ELIAS, ARTHUR, ANA FLÁVIA,
MÁRCIA CAPARROZ, MÁRCIA DAMIANE, MILLER, GUILHERME,
DUGMAR e FREDERICO para que apresentem manifestação, por
escrito, nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de entender
não aceita a proposta formulado pelo Ministério Público com os
acréscimos determinados judicialmente.Intimem-se e expeça-se
o necessário. Porto Velho-RO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.
Franklin Vieira dos Santos Juiz de Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Proc.: 0006321-87.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Indiciado:Robson de Oliveira Prestes
Advogado: Denerval José de Agnelo OAB/RO 7134.
FINALIDADE: Intimar a defesa acima mencionada da audiência
de instrução e julgamento designada para o dia 30/05/2018 às
09h30min. Nada mais.
Dr. Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Proc.: 0005732-95.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Michel Pereira dos Santos, Rafael Messias Santos
Advogado: Jacson da Silva Sousa OAB/RO 6785, Nara Camilo dos
Santos Botelho OAB/RO 7118.
FINALIDADE: Intimar a defesa acima mencionada da audiência
de instrução e julgamento designada para o dia 30/05/2018 às
10h00min. Nada mais.
Dr. Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito
Proc.: 0007571-63.2015.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Mário Sérgio Leiras Teixeira, Vera Lúcia da Silva
Gutierre, Walter Fernandes Ferreira, Wilson Gomes Lopes, Noêmia
Fernandes Saltão
Advogado:Nelson Canedo Motta (OAB/RO 2721), Igor Habib
Ramos Fernandes (OAB/RO 5193), Rafael Maia Correa (OAB/RO
4721), Walmir Benarrosh Vieira (OAB/RO 1500), Edmar da Silva
Santos (OAB/RO 1069), Joannes Paulus de Lima Santos (OAB/
RO 4244), William Fernandes Moraes de Souza (OAB/RO 5698),
Eliseu Fernandes de Souza (OAB/RO 76A), NOEMIA FERNANDES
SALTAO (OAB/RO 1355)
FINALIDADE: Ficam as partes, por via de seus Advogados,
intimadas a apresentarem alegações finais por memorias no prazo
de 10 dias, conforme determinação de fls.314.
Proc.: 0007594-09.2015.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Mário Sérgio Leiras Teixeira, Walter Fernandes
Ferreira, Wilson Gondim Filho, Vera Lúcia da Silva Gutierre,
Eleonise Bentes Ramos Miranda, Noêmia Fernandes Saltão,
Ramiro Cavalcante Formiga Segundo
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Advogado:Nelson Canedo Motta (OAB/RO 2721), Igor Habib
Ramos Fernandes (OAB/RO 5193), Rafael Maia Correa (OAB/RO
4721), Edmar da Silva Santos (OAB/RO 1069), Valdenira Freitas
Neves de Souza (OAB/RO 1983), Janine Freitas Neves de Souza
(OAB/RO 6579), Walmir Benarrosh Vieira (OAB/RO 1500), Allan
Diego Guilherme Benarrosh Vieira (OAB/RO 5868), Wilson de
Araujo Moura (OAB/RO 5560), NOEMIA FERNANDES SALTAO
(OAB 1355), Edmar da Silva Santos (OAB/RO 1069), Joannes
Paulus de Lima Santos (OAB/RO 4244)
FINALIDADE: Ficam as partes, por via de seus Advogados,
intimadas a apresentarem alegações finais por memorias no prazo
de 10 dias, conforme determinação de fls. 321.
Proc.: 0007584-62.2015.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Mário Sérgio Leiras Teixeira, Vera Lúcia da Silva
Gutierre, Walter Fernandes Ferreira, Wilson Gomes Lopes, Noêmia
Fernandes Saltão
Advogado:Igor Habib Ramos Fernandes (OAB/RO 5193), Walmir
Benarrosh Vieira (OAB/RO 1500), Edmar da Silva Santos (OAB/
RO 1069), Joannes Paulus de Lima Santos (OAB/RO 4244),
William Fernandes Moraes de Souza (OAB/RO 5698), NOEMIA
FERNANDES SALTAO (OAB/RO 1355)
FINALIDADE: Ficam as partes, por via de seus Advogados,
intimadas a apresentarem alegações finais por memorias no prazo
de 05 dias, conforme determinação de fls. 324.
Proc.: 0017083-07.2014.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Mário Sérgio Leiras Teixeira, Vera Lúcia da Silva
Gutierre, Klebson Luiz Lavor e Silva, Neidsônia Maria de Fátima
Ferreira, Denise Megumi Yamano, Hellen Virginia da Silva Alves,
Joedina Dourado e Silva, Ciro Ernesto Medeiros dos Santos,
Rômulo Rodrigues de Sousa Filho, Fernando Gurgel Barbosa Filho,
Michel Italo Moraes Seabra
Advogado:Gustavo Nóbrega da Silva (OAB/RO 5235), Walmir
Benarrosh Vieira (OAB/RO 1500), Nilton Barreto Lino de Moraes
(OAB/RO 3974), Juliana Vieira Kogiso Masioli (OAB/RO 1395),
Lucinei Ferreira de Castro (OAB/RO 967), Mona Seth Alexandre
Cavalcante Cordeiro (OAB/RO 5640), Renato Alves de Oliveira
Fraga (OAB/RO 6973), Manoel Onildo Alves Pinheiro (OAB/RO 852),
Cristiane da Silva Lima (OAB/RO 1569), Orestes Muniz Filho (OAB/
RO 40), Odair Martini (OAB/RO 30-B), Alexandre Camargo (OAB/
RO 704), Welser Rony Alencar Almeida (OAB/RO 1506), Jacimar
Pereira Rigolon (OAB/RO 1740), José Roberto Wandembruck Filho
(OAB/RO 5063), Gustavo Adolfo Anez Menacho (OAB/RO 5296)
FINALIDADE: Ficam as partes, por via de seus Advogados,
intimadas a apresentarem alegações finais por memorias no prazo
de 05 dias, conforme determinação de fls. 474.
Proc.: 0007067-62.2012.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Jose Rosa Junior, Aguimar Faria da Silva Junior,
Mayck Feitosa Camara, Tiago Vinicius Silva Fernandes
Advogado:Helio Francisco de Miranda (OAB/RO 9512), Oscar
Dias de Souza Netto (OAB/RO 3567), Mayck Feitosa Camara (GO
33571), Helio Francisco de Miranda (OAB/RO 9512)
Denunciado Absolvido:Guilherme Correia Evaristo, Ana Flavia
Correia Evaristo, Marcia Caparroz Nogueira, Miller Cosme Antonio
de Queiroz, Elias Nahmatallah Obeid, Arthur Jacome Obeid, Marcus
Vinicius de Souza Silva, Renan Lopes Telles, Dugmar Evaristo
dos Santos, Marcia Damiane Maria de Queiroz, Frederico Pereira
Costa e Silva
Advogado:Walter Gustavo da Silva Lemos (OAB/RO 655A), Stênio
Castiel Gualberto (OAB/RO 1277), Vinicius Silva Lemos ( ), Stênio
Castiel Gualberto (OAB/RO 1277), Vinicius Silva Lemos ( ), Walter
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Gustavo da Silva Lemos (OAB/RO 655A), Walter Gustavo Silva
Lemos (OAB/GO 13753/E), Stênio Castiel Gualberto (OAB/RO
1277), Guilherme Correia Evaristo (GO 33791), Rozinei Teixeira
Lopes (OAB/RO 5195), Guilherme Correia Evaristo (GO 33791),
Cristiano Moraes de Lemos (OAB/GO 36687)
DESPACHO:
Vistos. 1. Recebo os recursos interpostos pelas defesas dos
acusados MAYCK, AGUIMAR, TIAGO e JOSÉ ROSA, eis que
tempestivos. As defesas de MAYCK e AGUIMAR manifestaram
interesse em arrazoar em Superior Instância. Portanto, intime-se
as defesas de TIAGO e JOSÉ ROSA para apresentarem as razões
de recurso no prazo legal; 2. Acolho a manifestação ministerial
de fl. 1729/1731. Todavia, é importante considerar que o fato
pretensamente praticado, não obstante ser de médio potencial
ofensivo, resultou em grande repercussão, atingindo toda uma
comunidade de alunos e pais que se viram atingidos pela fraude.
Também se deve considerar que o efetivamente aconteceu,
posto que já foi prolatada SENTENÇA condenatória em face dos
organizadores da fraude.Neste cenário tão grave, a suspensão deve
ser condicionada à condições mais gravosa em face dos alunos e
pais que supostamente teriam anuído à proposta fraudulenta em
detrimento dos demais pais e alunos que concorriam de forma
honesta.Nesse sentido, caminha a jurisprudência:EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
PERDA DO VALOR DA FIANÇA. LEGITIMIDADE DA CONDIÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ARTIGO 89 DA LEI 9.099/1995.
ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DESPROVIMENTO DO
RECLAMO. 1. Ao julgar o REsp 1.498.034/RS, submetido ao rito
do artigo 543-C do Código de Processo Civil, a 3ª Seção desta
Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, além
daquelas obrigatórias, previstas nos incisos do § 1º do artigo 89
da Lei 9.099/1995, é facultada a proposta, pelo Ministério Público,
bem como a imposição, pelo magistrado, de outras condições para
a concessão da suspensão do processo, desde que adequadas
ao fato e à situação pessoal do acusado, em estrita observância
ao princípio da proporcionalidade. 2. A perda do valor da fiança
constitui legítima condição do sursis processual, nos termos do
artigo 89, § 2º, da Lei 9.099/1995. 3. Agravo regimental desprovido.
(AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS 69873. Relator: Min. JORGE MUSSI. Publicado
no DJE do dia 10/08/2016).Assim, nos termos do artigo 89, §2º, da
Lei nº 9.099/95, condiciono a suspensão condicional do processo
a doação das fianças, prestadas pelos acusados, a uma entidade
beneficente previamente cadastrada na Vara de Execuções de
Penas Alternativas desta Capital. Dessa forma, intime-se a defesa
dos acusados MARCUS VINICIUS, ELIAS, ARTHUR, ANA FLÁVIA,
MÁRCIA CAPARROZ, MÁRCIA DAMIANE, MILLER, GUILHERME,
DUGMAR e FREDERICO para que apresentem manifestação, por
escrito, nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de entender
não aceita a proposta formulado pelo Ministério Público com os
acréscimos determinados judicialmente.Intimem-se e expeça-se
o necessário. Porto Velho-RO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.
Franklin Vieira dos Santos Juiz de Direito
Rosimar Oliveira Melocra
Escrivã Judicial

1º Cartório de Execuções Fiscais
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis da
Comarca de Porto Velho
Avenida Lauro Sodré, 2800, Costa e Silva, Porto Velho RO - CEP: 76803-490 Fone:(69)3217-1237 (Fax)3217-1239
email:pvh1fiscais@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Processo nº: 7046108-83.2017.8.22.0001

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

129

Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS LTDA.
DECISÃO
Vistos, etc.,
Intimada para pagar o débito exequendo ou garantir o Juízo, a
Executada ofertou bens à penhora, os quais foram recusados pela
Fazenda por desrespeito à ordem legal prevista no art. 11 da Lei
6.830/80.
Ato contínuo, a empresa devedora aduziu ser desnecessária a
obediência estrita a ordem legal do art. 11 da Lei 6.830/80, uma vez
que a FINALIDADE precípua da demanda executiva é a satisfação
do credor, cujos atos constritivos devem ser feita da forma menos
gravosa ao devedor.
Sustenta, por fim, que a recusa dos bens ofertados somente deve
ser admitida quando inviável eventual arrematação do bem.
É o breve relatório. Decido.
Consoante disposição expressa do art. 9º, III da Lei 6.830/80
(LEF), o executado poderá garantir a execução nomeando bens à
penhora, desde que observada a ordem legal prevista no art. 11 do
mesmo diploma normativo.
É entendimento uniforme, aliás, na jurisprudência pátria de que
a Fazenda possui o direito de recusar os bens ofertados em
garantia em sede de Execução Fiscal quando não se obedecer a
ordem legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/80 (LEF). Confira-se
posicionamento do STJ sobre o tema:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA.
INDICAÇÃO PELO EXECUTADO. INOBSERVÂNCIA DA
ORDEM PREVISTA NOS ARTS. 655 DO CPC/73 E 11 DA LEI
6.830/80. RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. PENHORA ON
LINE. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR
ONEROSIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[…].
III. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar, sob o rito do art.
543-C do CPC/73, o REsp 1.337.790/PR (Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, DJe de 07/10/2013), reafirmou sua jurisprudência no
sentido que se mostra legítima a recusa, pelo Fisco exequente, da
nomeação à penhora de bens e direitos, mediante inobservância
da ordem preferencial, estabelecida nos arts. 655 do CPC/73 e 11
da Lei 6.830/80.
IV. Com efeito, “a Fazenda Pública pode recusar a nomeação
de determinado bem oferecido à penhora, quando fundar-se na
inobservância da ordem legal ou revelar-se de difícil ou onerosa
alienação, prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei
6.830/1980, sem que isso implique ofensa ao art. 620 do CPC”
(STJ, REsp 1.663.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de 16/06/2017).
[...]
(AgInt no REsp 1668755/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães,
Segunda Turma, Data do Julgamento: 07/11/2017, DJe
14/11/2017).
Ante o exposto, indefiro o recebimento dos bens ofertados no
ID 15358506, uma vez que foram rejeitados pela Exequente por
desobediência da ordem legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/80
(LEF).
Proceda nova intimação da Executada para pagar o débito
exequendo, ofertar novos bens ou garantir o Juízo integralmente,
no prazo de dez dias.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho - RO, 18 de maio de 2018.
Angélica Ferreira de Oliveira Freire
Juíza de Direito
(assinatura digital)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis da
Comarca de Porto Velho
Avenida Lauro Sodré, 2800, Costa e Silva, Porto Velho RO - CEP: 76803-490 Fone:(69)3217-1237 (Fax)3217-1239
email:pvh1fiscais@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
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Processo nº: 7005107-84.2018.8.22.0001
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: CIMOPAR MOVEIS LTDA
EMBARGADO: ESTADO DE RONDONIA
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Trata-se de embargos à execução propostos por CIMOPAR MÓVEIS
LTDA como forma de defesa à ação de execução fiscal movida
pela Fazenda Pública Estadual (n. 7051385-17.2015.8.22.0001).
Sustenta a Embargante, em suma: I) nulidade das CDA´s n.
20160200057082 e 20160200057083, por cerceamento de defesa
no processo administrativo fiscal; II) erro formal do contribuinte no
preenchimento de campo da guia de recolhimento, o qual não teria
gerado prejuízo à Fazenda; e III) Excesso de Execução, diante de
divergência entre os valores constantes no Auto de Infração e a
CDA exequenda.
Certificada ausência de garantia do Juízo (ID 16551125).
Intimada para complementar a penhora ou se manifestar quanto ao
recebimento dos Embargos como Exceção de Pré-Executividade,
a Embargante aduziu, em suma, que, além do bloqueio parcial
realizado via BACENJUD, teria ofertado bens à penhora nos autos
da Execução Fiscal, os quais teriam sido, todavia, recusados pela
Fazenda.
Sustenta que os bens ofertados em garantia são suficientes para
garantir integralmente o Juízo e requer o deferimento dos bens como
garantia do Juízo e o consequente recebimento dos Embargos.
Subsidiariamente, acaso não recebidos os Embargos, pugnou
pelo recebimento da peça processual como Exceção de PréExecutividade.
É o breve relatório. Decido.
Em decorrência do princípio da especialidade da Lei de Execuções
Fiscais, para a propositura dos embargos à execução fiscal é
imprescindível a garantia prévia do juízo, conforme dispõe o art.
16, § 1º da Lei 6.830/80. Trata-se de pressuposto necessário
de processamento sem o qual os embargos não podem ser
admitidos.
Verifica-se que o bloqueio realizado via BACENJUD, nos autos
da demanda fiscal, não é suficiente para garantir integralmente o
Juízo.
A Embargante ofertou bens nos autos da Execução Fiscal para fins
de complementar a penhora, os quais, todavia, foram recusados
pela Fazenda, o que culminou com o prosseguimento da demanda
fiscal.
É entendimento uniforme na jurisprudência pátria de que a Fazenda
possui o direito de recusar os bens ofertados em garantia em sede
de Execução Fiscal quando não se obedecer a ordem legal prevista
no art. 11 da Lei 6.830/80 (LEF). Confira-se posicionamento do STJ
sobre o tema:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA.
INDICAÇÃO PELO EXECUTADO. INOBSERVÂNCIA DA
ORDEM PREVISTA NOS ARTS. 655 DO CPC/73 E 11 DA LEI
6.830/80. RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. PENHORA ON
LINE. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR
ONEROSIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[…].
III. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar, sob o rito do art.
543-C do CPC/73, o REsp 1.337.790/PR (Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, DJe de 07/10/2013), reafirmou sua jurisprudência no
sentido que se mostra legítima a recusa, pelo Fisco exequente, da
nomeação à penhora de bens e direitos, mediante inobservância
da ordem preferencial, estabelecida nos arts. 655 do CPC/73 e 11
da Lei 6.830/80.
IV. Com efeito, “a Fazenda Pública pode recusar a nomeação
de determinado bem oferecido à penhora, quando fundar-se na
inobservância da ordem legal ou revelar-se de difícil ou onerosa
alienação, prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei
6.830/1980, sem que isso implique ofensa ao art. 620 do CPC”
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(STJ, REsp 1.663.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de 16/06/2017).
[...]
(AgInt no REsp 1668755/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães,
Segunda Turma, Data do Julgamento: 07/11/2017, DJe
14/11/2017).
Para fins, todavia, de privilegiar o contraditório e ampla defesa,
recomenda-se deferir o recebimento dos Embargos como Exceção
de Pré-Executividade, os quais deverão ser oportunamente julgados
nos autos da Execução Fiscal no que se refere às matérias de
ordem pública e que não demandem dilação probatória (Súm. 393
do STJ).
Diante do exposto, recebo os embargos à execução fiscal como
exceção de pré-executividade e julgo extinto o feito sem resolução
do MÉRITO, com base no art. art. 16, §1º da Lei 6.830/80 c/c 485,
inciso IV, do CPC/2015.
Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia da petição dos
embargos e desta DECISÃO para a execução fiscal. Na sequência,
arquivem-se com baixa.
Sem custas e honorários.
P. R. I. C.
Porto Velho - RO, 18 de maio de 2018.
Angélica Ferreira de Oliveira Freire
Juíza de Direito
(assinatura digital)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis da
Comarca de Porto Velho
Avenida Lauro Sodré, 2800, Costa e Silva, Porto Velho RO - CEP: 76803-490 Fone:(69)3217-1237 (Fax)3217-1239
email:pvh1fiscais@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Processo nº: 0148499-90.2007.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: JERZY BADOCHA
DECISÃO
Vistos, etc.,
A Fazenda pediu a declaração da prescrição da CDA n.
20050200000039 (fl. 20), uma vez que decorrido o prazo legal
para ajuizamento da respectiva demanda judicial. Pediu o
prosseguimento da demanda executiva em relação aos demais
títulos executivos.
Acostou cópia de extrato obtido no TCE/RO indicando a data do
respectivo trânsito em julgado.
É o breve relatório. Decido.
Com razão a Fazenda.
A CDA n. 20050200000039 (fl. 20) visa a cobrança de créditos não
tributários (multa pecuniária) oriundos de condenação do Tribunal
de Contas Estadual, acórdão n. 335/97. Publicado no D.O.E. nº
3973 de 02/04/98. Processo nº 293/90/TCE-RO. Trânsito em
julgado em 21/04/1998.
Em cumprimento aos princípios da boa-fé, lealdade e colaboração
processual, a Fazenda pugnou pela extinção da CDA retro citada
diante do decurso do prazo prescricional (ID 18445477).
É incontroverso o entendimento de que o regime prescricional dos
referidos débitos está sujeito à disciplina do Decreto-Lei 20.910/32,
que apresenta normas gerais para que se verifique o lapso de 5
anos referente ao prazo prescricional, cujo termo inicial, no presente
caso, se dá a partir da data do trânsito em julgado do Acórdão e
termina na data do ajuizamento da execução fiscal, à luz da teoria
da actio nata.
Em suma, tratando-se de norma jurídica que extingue o crédito
diante da inércia da Fazenda, a prescrição não pode ser contada
a partir de um momento em que a Fazenda esteja impedida de
cobrar o débito. Daí por que o prazo inicial deve ocorrer a partir do
trânsito em julgado do Acórdão proferido pelo TCE-RO.
Sobre o tema, já decidiu o TJRO:
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Apelação. Tributário. Multa administrativa do Tribunal de Contas.
Exigibilidade do crédito. Prazo prescricional. Início da contagem para
o ajuizamento de execução fiscal. Impossibilidade de aferição.
É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da
execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa,
contado do momento em que se torna exigível o crédito, ex vi do
art. 1º do Decreto 20910/32.
Não há como aferir a suposta ocorrência de prescrição sem que
tenha nos autos a prova do momento da constituição definitiva do
crédito tributário.
Nos termos do Enunciado n. 07 do STJ, somente nos recursos
interpostos contra DECISÃO publicada a partir de 18.03.2016 será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC.
Apelo que se dá provimento.
(Apelação, Processo nº 0004852-95.2011.822.0001, Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator(a) do
Acórdão: Des. Gilberto Barbosa, Data de julgamento: 14/08/2017).
No caso dos autos, a Fazenda acostou documento comprovando
que o trânsito em julgado do Acórdão n. 335/97 do TCE/RO ocorreu
em 21/04/1998 (ID 18445489).
Por outro lado, o ajuizamento da demanda fiscal ocorreu em
20/11/2007 (fl. 2).
Fácil concluir, portanto, que decorreu prazo superior a cinco anos
entre o trânsito em julgado do Acórdão do TCE/RO (21/04/1998) e
o ajuizamento da presente demanda (20/11/2007), motivo por que
o reconhecimento da prescrição da CDA n. 20050200000039 (fl.
20) é medida que se impõe.
Ante o exposto, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932,
declaro a prescrição da CDA n. 20050200000039 (fl. 20) e julgo
extinta a demanda fiscal em relação ao referido título executivo.
Tendo em vista a existência de outras CDA´s no feito, determino o
prosseguimento da demanda fiscal.
Proceda a intimação da Fazenda para apresentar a planilha
atualizada do débito, considerando apenas o valor constante das
CDA´s remanescentes.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho - RO, 18 de maio de 2018.
Angélica Ferreira de Oliveira Freire
Juíza de Direito
(assinatura digital)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis da
Comarca de Porto Velho
Avenida Lauro Sodré, 2800, Costa e Silva, Porto Velho RO - CEP: 76803-490 Fone:(69)3217-1237 (Fax)3217-1239
email:pvh1fiscais@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Processo nº: 7032057-04.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
EXECUTADO: CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Trata-se de execução fiscal proposta pelo DETRAN/RO em
desfavor de CARLOS ALBERTO S. DO NASCIMENTO (CPF n.
727.603.037-72) para cobrança de crédito tributário descrito na
CDA n. 20150205827709.
A Exequente noticiou o pagamento integral do débito exequendo
pela via administrativa e pugnou pela extinção do feito (ID
14940788).
Expedido MANDADO de intimação no endereço da citação para
fins de recolher as custas processuais, a diligência retornou
negativa (devedor não localizado), conforme se depreende no ID
17793364.
Ante o exposto, julgo extinta a execução fiscal, nos termos do art.
924, II, do NCPC.
À escrivania: intime-se a Executada, por edital, para comprovar o
pagamento das custas processuais no prazo de 15 dias.
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Em caso de não pagamento no prazo legal, encaminhe-se o
débito para protesto no tabelionato competente e inscrição em
dívida, conforme disposto nos artigos 35 à 37 da Lei Estadual n.
3.896/2016.
Na sequência, arquivem-se com baixa.
Sem constrições existentes.
P. R. I. C.
Porto Velho - RO, 18 de maio de 2018.
Angélica Ferreira de Oliveira Freire
Juíza de Direito
(assinatura digital)
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: quinze dias
Intimação DE: CARLOS ALBERTO S. DO NASCIMENTO , CPF n.
727.603.037-72, atualmente em local incerto e não sabido.
Processo: 7032057-04.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL
Exequente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Executado: CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO
CDA: 20150205827709
Data da Inscrição: 01/10/2015
Natureza da Dívida: O VALOR INSCRITO REFERE-SE A DÍVIDA
NÃO TRIBUTÁRIA -§-2º DO ARTIGO 39 DA LEI 4.320/64.
MULTA DE TRÂNSITO APLICADA POR MEIO DA INFRAÇÃO N.
RO00087460. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 18054/2015.
FINALIDADE: De ordem da MM. Juíza de Direito, intimar CARLOS
ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO, acima qualificado, para,
no prazo de QUINZE DIAS, efetuar o pagamento das custas
processuais.
SENTENÇA: “Vistos, etc., Trata-se de execução fiscal proposta
pelo DETRAN/RO em desfavor de CARLOS ALBERTO S. DO para
cobrança de crédito tributário NASCIMENTO (CPF n. 727.603.03772) descrito na CDA n. 20150205827709. [...] Ante o exposto, julgo
extinta a execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do NCPC. À
escrivania: intime-se a Executada, por edital, para comprovar o
pagamento das custas processuais no prazo de 15 dias. Em caso
de não pagamento no prazo legal, encaminhe-se o débito para
protesto no tabelionato competente e inscrição em dívida, conforme
disposto nos artigos 35 à 37 da Lei Estadual n. 3.896/2016. [...]
Porto Velho - RO, 18 de maio de 2018. Angélica Ferreira de Oliveira
Freire Assinado Juíza de Direito (assinatura digital) Assinado”.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas
Precatórias Cíveis – Av. Lauro Sodré, n. 2.800 – Costa e Silva CEP
76.803-490, em Porto Velho/RO. Fone: (069) 3217-1237 Fax: (069)
3217-1239. E-mail: pvh1fiscais@tjro.jus.br
Porto Velho-RO, 21 de maio de 2018.
Gilson José da Silva
Diretor de Cartório
Cad. 206439-1
(assinado digitalmente)
LCT - 207086-3
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis da
Comarca de Porto Velho
Avenida Lauro Sodré, 2800, Costa e Silva, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-490 Fone:(69)3217-1237 (Fax) 3217-1239
email:pvh1fiscais@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Processo nº: 0089425-08.2007.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: JOSENITA PANIFICADORA LTDA - ME, LUCIANA
PEREIRA COSTA, JACI ANTONIO COSTA
DESPACHO
Vistos,
1. A consulta ao sistema Bacenjud foi infrutífera.
2. Tendo em vista a notícia de falecimento do corresponsável Jaci
Antônio Costa antes de sua citação, julgo extinta a execução fiscal
sem resolução do MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso
IV, do Código de Processo Civil/2015.
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3. Encaminhem-se os autos à Exequente para, no prazo de cinco
dias, requerer o que entender de direito em relação aos demais
executados.
Cumpra-se. P. R. I. C.
Porto Velho - RO, 02 de maio de 2018.
Flávio Henrique de Melo
Juiz de Direito
(assinatura digital)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis da
Comarca de Porto Velho
Avenida Lauro Sodré, 2800, Costa e Silva, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-490 Fone:(69)3217-1237 (Fax) 3217-1239
email:pvh1fiscais@tjro.jus.br, www.tjro.jus.br.
Processo nº: 0004708-29.2008.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: S. A. COSTA FEITOZA - ME, SOLANGE ARAUJO
COSTA FEITOZA
DESPACHO
Vistos,
Trata-se de execução fiscal proposta pelo ESTADO DE RONDÔNIA
em desfavor de S. A. COSTA FEITOZA - ME e SOLANGE ARAUJO
COSTA FEITOZA para cobrança de crédito tributário descrito na
CDA n. 20070200000345 à fl. 03.
A Exequente noticiou o pagamento integral do débito pela via
administrativa.
Ante o exposto, julgo extinta a execução fiscal, nos termos do art.
924, II, do NCPC.
À escrivania: intime-se a Executada para comprovar o pagamento
das custas processuais no prazo de 15 dias.
Em caso de não pagamento, encaminhe-se o débito para protesto
no tabelionato competente e inscrição em dívida, conforme disposto
nos artigos 35 à 37 da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Na sequência, arquivem-se com baixa.
Sem constrições existentes.
P. R. I. C.
Porto Velho - RO, 3 de maio de 2018.
Flávio Henrique de Melo
Juiz de Direito
(assinatura digital)
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: trinta dias
CITAÇÃO DE: FRANC MARCOS CAVALCANTE SAVEDRA, CPF
n.690.783.272-00, atualmente em local incerto e não sabido.
Processo: 7044329-93.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Exequente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Executado: FRANC MARCOS CAVALCANTE SAVEDRA
CDA: 20150205840392
Data da Inscrição: 22/10/2015
Valor da Dívida: R$ 574,61 - atualizado conforme ID 13724780.
Natureza da Dívida: Dívida não Tributária - § 2 do art. 39 da Lei
4.320/64. Multa de Trânsito aplicada por meio da infração n. RO
135342. Processo administrativo n. 32203/2015.
FINALIDADE: De ordem da MM. Juíza de Direito, citar FRANC
MARCOS CAVALCANTE SAVEDRA, acima qualificado, para, no
prazo de CINCO DIAS, efetuar o pagamento da dívida, acrescida
de juros, correção monetária, custas processuais, honorários
advocatícios e demais encargos, ou oferecer bens à penhora,
sob pena de lhe ser(em) penhorado(s) ou arrestado(s) bem(ns)
suficiente(s) para garantir a dívida, nos termos do artigo 256, II do
CPC. Ficando advertido de que, em caso de revelia, será nomeado
curador especial.
DESPACHO: “Vistos, Em cumprimento aos princípios da celeridade
e da economia processual, assim como para evitar nulidades
futuras, este Juízo procedeu a consulta do nome da Executada no
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sistema INFOJUD (espelho em anexo), obtendo, todavia, o mesmo
endereço indicado pela Fazenda e já objeto de diligência negativa
por MANDADO (ID 17369290). As modalidades de citação previstas
no art. 8º da LEF restaram frustradas. Assim, defiro a citação por
edital. Decorrido o prazo sem manifestação, em observância ao
disposto no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, dê-se
vista dos autos à Defensoria Pública, que passará atuar no feito na
qualidade de Curadora de Ausentes e deverá ser intimada de todos
os atos processuais doravante realizados. Após, encaminhem-se
à Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de
cinco dias. Cumpra-se. Porto Velho - RO, 17 de maio de 2018.
Angélica Ferreira de Oliveira Freire - Juíza de Direito”.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas
Precatórias Cíveis – Av. Lauro Sodré, n. 2.800 – Costa e Silva CEP
76.803-490, em Porto Velho/RO. Fone: (069) 3217-1237 Fax: (069)
3217-1239. E-mail: pvh1fiscais@tjro.jus.br
Porto Velho-RO, 18 de maio de 2018.
Gilson José da Silva
Diretor de Cartório
Cad. 206439-1
(assinado digitalmente)
WFM - 206673

2º Cartório de Execuções Fiscais
2ª Vara de Execuções Fiscal e Registros Públicos
Proc.: 0000541-52.2011.8.22.0101
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Município de Porto Velho RO
Executado:Banco Bradesco S. A.
Advogado: Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4.937)
Intimação:
Fica a parte Embargante, por via de seu Advogado, intimada a
comparecer neste Juízo a fim de agendar levantamento de alvará.
João Jorge da Silva Júnior - Diretor de Cartório.
Proc.: 0054382-88.1999.8.22.0001
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Município de Porto Velho RO
Executado:AMERON - Assistência Médica de Rondônia S/A
Advogado: Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827), Rocha Filho,
Nogueira e Vasconcelos Advogados (OAB/RO 0016/1995)
DESPACHO:
“À vista da certidão retro, indefiro o levantamento da importância.
Aguarde-se, em cartório, o deslinde dos embargos à execução.
Porto Velho-RO, sexta-feira, 18 de maio de 2018. Angélica Ferreira
de Oliveira Freire - Juíza de Direito” João Jorge da Silva Júnior Diretor de Cartório.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Execuções Fiscais
Avenida Sete de Setembro, 1044, 2º Andar, Centro, Porto
Velho - RO - CEP: 76801-096 - Fone:( ) Processo nº: 704307585.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: CLARO S.A., SERGIO ADRIANO PELEGRINO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: CLARO S.A.
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 2262, São Cristóvão, Porto
Velho - RO - CEP: 76804-038
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Nome: SERGIO ADRIANO PELEGRINO
Endereço: Claro S.A., 1970, Rua Flórida 1970, Cidade Monções,
São Paulo - SP - CEP: 04565-907
SENTENÇA Vistos e examinados.
Satisfeita a obrigação mediante depósito judicial, com a
concordância do credor, EXTINGO o presente feito, nos termos do
inciso II do artigo 924, c.c o artigo 925, ambos do CPC, e determino
o arquivamento do feito.
Transfira-se os valores, como requerido, liberem-se os demais
bens penhorados.
Após, a observação de todas as cautelas e movimentações de
praxe, arquive-se.
PRI.
Porto Velho, 16 de maio de 2018.

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7039842-80.2017.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: I. P. LEAL - ME
Endereço: Rua Girassol, 1397, Centro, Candeias do Jamari - RO CEP: 76860-000
Advogados do(a) REQUERENTE: KARINA PERPETUA
MAGALHAES DE FREITAS - RO0006974, MARIA CRISTINA
DALL AGNOL - RO0004597
REQUERIDA(O): Nome: MULTI RECEBIVEIS II FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
Endereço: Edifício Grande São Paulo, andar 23, Rua Líbero Badaró
425, Centro, São Paulo - SP - CEP: 01009-905
Nome: COOP DE CRED.DOS MEDICOS E DEMAIS PROF.
DA SAUDE,CONT.,PROFESSORES E EMPRESARIOS DE
BLUMENAU E VALE DO ITAJAI LTDA
Endereço: Alameda Rio Branco, 264, sala 501 e 502 - 5 e 6 andar,
Centro, Blumenau - SC - CEP: 89010-016
Nome: JU CONFECCOES TEXTEIS INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI
Endereço: Rua Lauro Müller, 110, Budag, Rio do Sul - SC - CEP:
89165-451
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogados do(a) REQUERIDO: FELIPE SA FERREIRA - SC17661,
MARCIO RUBENS PASSOLD - PR37600
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos
morais, nos moldes do pedido inicial e da correlata documentação
ofertada, não restando frutífera a citação de duas das três empresas
requeridas, oportunidade em que a parte requerente reclamou
diligências e requisições específicas para tentar descobrir os
respectivos endereços (ID 18289801).
Contudo, referido pleito não pode ser deferido, posto que compete
à parte o ônus de descobrir o local onde podem ser citados aqueles
se pretende demandar. As ferramentas eletrônicas colocadas à
disposição do juízo (BACENJUD, INFOJUD, INFOSEG, RENAJUD),
não podem ser utilizadas na atual fase, posto que somente são
autorizadas para fiel utilização quando já houver ocorrido a regular
formação da relação e tríade processual, pois representam medidas
mais invasivas e cabíveis, principalmente, na fase de execução
(sincrética ou de título executivo extrajudicial - após haver ocorrido
a fiel formação da relação processual) como última tentativa legal
de se obter a satisfação do crédito exequendo.
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Ao PODER JUDICIÁRIO não compete diligenciar para a parte
demandante no sentido de localizar a parte ex adversus, mormente
no microssistema dos Juizados Especiais, onde não se aplicam
princípios do Código de Processo Civil, como princípio da
cooperação e princípio da não surpresa.
Constitui obrigação da parte ingressar com o pedido em termos,
contendo a qualificação completa da(s) parte(s) demandada(s)
(salvo nos casos de possessórias e reivindicatórias), incluindo o
endereço para fins de citação (art. 14, §1º, LF 9.099/95), sob pena
de constituição de óbice ao prosseguimento do feito.
Não tendo conhecimento da fiel localização ou paradeiro certo e
sabido de duas das três empresas requeridas, deve o(a) autor(a)
socorre-se de uma das Varas Cíveis comuns, onde a citação por
edital (incabível nos Juizados) é perfeitamente possível.
Mutatis mutandis, colaciono os seguintes julgados:
“TRF2 - PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO GARANTIDA. INDEFERIMENTO
DE PESQUISA DE BENS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se
correta a DECISÃO que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do
executado junto aos Sistemas Bacen Jud, INFOJUD e RENAJUD,
tendo, todavia, mantido a penhora do imóvel avaliado em R$
316.120,00. 2. No caso, a execução encontra-se garantida, não
tendo a agravante/exequente sequer comprovado nestes autos o
valor da dívida, a fim de se verificar a insuficiência da garantia,
tampouco há notícia de que não houve aceitação do bem, ao
contrário, a exequente, expressamente, requereu a manutenção
da penhora sobre o imóvel. Logo, não se justifica a realização
de bloqueio de bens via Sistema Bacen jud. Precedentes. 3. O
artigo 667, do Código de Processo Civil é expresso ao indicar às
hipóteses em que se procederá a segunda penhora, não tendo sido
comprovada a configuração, no caso, de qualquer delas. 4. Ademais
disso, é ônus do credor/exequente localizar bens do devedor, a fim
de satisfazer a sua pretensão, e indicá-los ao Juízo. Com efeito,
a obrigação de diligenciar para que o feito tenha movimentação
efetiva e seja entregue a prestação jurisdicional buscada é da
exequente, não do Judiciário, que não pode substituir a parte na
obrigação basilar de fornecer o endereço do executado e indicar
bens penhoráveis” (destaquei - AC 1998.39.00.009376-6/PA, Rel.
Desembargador Federal Carlos Olavo, Sétima Turma, e-DJF1
p.244 de 16.01.2009). 5. Agravo de instrumento desprovido. (AG
nº 201500000033115/RJ, 5ª Turma Especializada do TRF da 2ª
Região, Rel. Firly Nascimento Filho. j. 06.08.2015);
“TRF2 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SIGILO FISCAL.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. NECESSIDADE DE
ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra DECISÃO que
indeferiu pedido de utilização do sistema INFOJUD para obtenção
de informações acerca da existência de bens declarados pelo
executado à Receita Federal. 2. Conforme orientação do eg. STJ,
que somente em hipóteses excepcionais e desde que comprovado
que o exequente esgotou todos os meios à sua disposição a fim
de obter informações sobre a localização do executado e/ou de
bens passíveis de penhora, é lícito ao juiz requisitar informações de
órgãos públicos acerca do devedor e seu patrimônio, no exclusivo
interesse do credor. Nesse sentido: STJ AGRESP 1135568;
200900700476; Quarta Turma; DECISÃO de 18.05.2010 in DJE
de 28.05.2010, Relator Min. João Otávio de Noronha. 3. In casu,
a agravante pleiteia transferir indevidamente a obrigação de
diligenciar a localização de bens do executado para o
PODER JUDICIÁRIO , sem sequer ter demonstrado qualquer
tentativa de esgotamento de diligências extrajudiciais para
localização dos bens do devedor aptos a satisfazer o débito
exequendo. 4. Somente quando demonstrada a imprescindibilidade
da atuação judicial, é que o juiz deve atuar no sentido de vasculhar
o patrimônio do devedor. A liberalidade do Juízo, assumindo
tarefa que é da própria parte, só se justifica quando não houver
outros meios para a descoberta e levantamento de informações
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patrimoniais. 5. Agravo conhecido e desprovido” (destaquei Agravo de Instrumento nº 0006743-43.2014.4.02.0000/ES, 4ª
Turma Especializada do TRF da 2ª Região, Rel. Ferreira Neves. j.
17.12.2014, unânime, Publ. 12.01.2015); e
“TJPE - AGRAVO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENDEREÇO
DO RÉU PARA CITAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. DESCABIDA
CONSULTA AO INFOJUD E BACEN JUD PELO JUÍZO. LEGÍTIMA
A DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO EDITALÍCIA EXARADA PELO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
indicação correta do endereço da parte é um dos requisitos para o
deferimento da petição inicial, incorrendo a demanda em ausência
de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, no
caso de omissão do Autor em informar endereço hábil e suficiente
para fins de efetuar a citação do deMANDADO, informação essa
que deve vir com a exordial, conforme dispõe o art. 282, II do CPC.
2. Implica dizer que o ônus processual de indicar o endereço hábil
a citação é do Autor e não do Juízo, cabendo lhe diligenciar no
sentido de cumprir tal obrigação e não delegar ao Judiciário. 3.
Passados 13 (treze) anos da propositura da ação, o feito sequer
foi triangularizado, pela falta de endereço hábil a citação do Réu.
4. Nesse contexto, a determinação de citação por edital não se
deu de forma prematura, mas de forma regular, em observância ao
art. 231 do Código de Processo Civil, não havendo razão para se
reconhecer a sua nulidade. Ressalte-se que não caberia ao Juízo
realizar consultas ao INFOJUD, BACEN JUD ou deferir expedição
de ofícios a órgãos públicos. 5. Agravo não provido, DECISÃO
unânime” (destaquei - Agravo Regimental no Agravo de Instrumento
nº 0005740-66.2015.8.17.0000, 6ª Câmara Cível do TJPE, Rel.
Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo. j. 20.10.2015, unânime,
DJe 09.11.2015).
Deste modo, o arquivamento é medida que se impõe.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, com fulcro
nos arts. 14, §1º, 18, §2º, e 51, caput, LF 9.099/95, c/c art. 485, IV,
CPC/2015, REVOGO a tutela antecipada concedida anteriormente
(ID13006565) e JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, determinando o respectivo arquivamento, após o
trânsito em julgado, observadas as cautelas e movimentações de
praxe.
INTIME-SE, fazendo-se CÓPIA DA PRESENTE SERVIR DE
CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO via sistema PJe (LF
11.419/2006), diligência de Oficial de Justiça ou DJe.
Sem custas.
CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
[assinatura digital]
ADVERTÊNCIAS:
1) A PARTE, EM NÃO CONCORDANDO COM O TEOR DA
DECISÃO /SENTENÇA, TERÁ 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS DO
DIA EM QUE TOMAR CIÊNCIA NOS AUTOS, PARA OFERTAR
RECURSO INOMINADO E RESPECTIVAS RAZÕES, NOS
MOLDES DO ART. 42, caput, DA LF 9.099/95; 2) O PREPARO
(RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS) DEVERÁ
SER FEITO, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO, NAS
QUARENTA E OITO HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO,
SOB PENA DE DESERÇÃO; 3) O PEDIDO DE GRATUIDADE
JUDICIÁRIA, FEITO NOS MOLDES RIGOROSOS DA LEI,
DISPENSA O PREPARO, PODENDO O JUÍZO, DE QUALQUER
MODO, EXIGIR PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
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Processo nº: 7034053-03.2017.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: CLODOALDO BARDELLA
Endereço: Rua Cachoeirinha, 4051, Nova Esperança, Porto Velho
- RO - CEP: 76823-064
Nome: AMIRANDA ALVES
Endereço: Rua Cachoeirinha, 4051, Nova Esperança, Porto Velho
- RO - CEP: 76823-064
Advogado do(a) REQUERENTE: ADELIO RIBEIRO LARA RO0006929
Advogado do(a) REQUERENTE: ADELIO RIBEIRO LARA RO0006929
REQUERIDA(O): Nome: CLIMAR DE SOUZA
Endereço: Avenida Amazonas, 1975, Posto Atem - Atrás da TV
Rondônia, Nova Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-115
Advogado do(a) REQUERIDO: THIAGO FERNANDES BECKER RO0006839
Vistos e etc...,
Trata-se de ação de reparação por danos materiais e indenização
por dano morais e estéticos, em razão dos fatos narrados na inicial
(ID 12274300) e de acordo com farta documentação que os autores
entendem corroborar a pretensão externada.
Contudo, designada audiência de instrução e julgamento, um dos
litisconsortes ativos (Amiranda Alves) não se fez presente, restando
concedido prazo peremptório de 48 (quarenta e oito) horas para que
fosse apresentado prova da alegada viagem urgente e necessária
para se cuidar de familiar, o que fora prontamente aceito pelas
partes presentes (ID 17740988).
Entretanto, exaurido o prazo fixado, cuidou o ilustre advogado
dos autores de apresentar tão somente passagem de ônibus com
explicações quanto ao destino final, reclamando-se a concessão
de mais 10 (dez) dias para que se conseguisse carrear laudo ou
qualquer outro documento médico que comprovasse a doença da
genitora da requerente ausente (ID 17803469 e 17803470).
Ocorre que desde o dia em que se pleiteou a mencionada dilação
de prazo (apesar do caráter peremptório das 48 horas advertido
em audiência), já transcorrera lapso bem superior a um decêndio,
continuando a ausência sem a correlata justificativa, não podendo
ser esquecido que a ciência da Audiência de Instrução ocorrera
em janeiro/2018 (ID 15579056) e março/2018 (ID 16782332) e que
a passagem rodoviária fora adquirida bem depois (18/04/2018),
um dia antes da solenidade de dilação probatória e eventual
julgamento.
Deste modo e em atenção à imparcialidade e isonomia de tratamento
que deve sempre haver entre as partes, entendo que a requerente
deixou de cumprir mister obrigatório, violando obrigação processual
(somente inexigível na hipótese de justa causa emergente ou
superveniente à intimação, devidamente comprovada, o que não
fora o caso) e demonstrando “abandono” e desinteresse na causa.
Por conseguinte, não acolho a justificativa pretendida e determino
o arquivamento do processo, sendo irrelevante e insuficiente o
comparecimento apenas do coautor Clodoaldo Bardella.
Isso porque, por se tratar de litisconsórcio - fenômeno processual
que permite a pluralidade de sujeitos – pessoas físicas ou jurídicas
– em um ou em ambos os polos do processo judicial, a obrigação
de comparecimento pessoal é de todos que integram a demanda e
como se fosse um só demandante.
E em razão do sistema peculiar dos Juizados Especiais não
admitir ações coletivas (Enunciado Cível FONAJE Nº 139), os
integrantes do litisconsórcio ativo devem ser tidos, para fins de
comparecimento em audiência de conciliação (e obviamente de
instrução e julgamento também), como unos, de sorte que, faltando
um ou mais dos integrantes do litisconsórcio ativo na solenidade,
deve o feito ser arquivado, não se admitindo a representação de
uns pelos outros.
POSTO ISSO, e por tudo o mais que dos autos consta, com fulcro
nos arts. 51, caput, e 485, III, do CPC/2015 (LF 13.105/2015),
JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
determinando o respectivo arquivamento, após o trânsito em
julgado, observadas as cautelas e movimentações de praxe..
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Por derradeiro, condeno os requerentes nas custas processuais,
advertindo que o processo não será desarquivado para fins de
prosseguimento, podendo a parte promover nova demanda somente
após comprovar o recolhimento fiel do encargo ora imposto
INTIME-SE, fazendo-se CÓPIA DA PRESENTE SERVIR DE
CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO via sistema PJe (LF
11.419/2006), DJe ou diligência de Oficial de Justiça.
CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7040584-08.2017.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: ALDEMIRES QUEIROZ DA SILVA
Endereço: Rua Xangai, 1910, Conjunto Rio Candeias, Aeroclube,
Porto Velho - RO - CEP: 76811-112
Advogado do(a) EXEQUENTE: FRANCISCO RICARDO VIEIRA
OLIVEIRA - RO0001959
REQUERIDA(O): Nome: M. P. COMERCIO E CONSTRUCAO
LTDA - ME
Endereço: Avenida Rocha Leal, 1185, Tamandaré, Guajará-Mirim
- RO - CEP: 76850-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos e etc...,
I - Em atenção ao transcurso do prazo certificado pela escrivania/
sistema, DEFERI a requisição eletrônica de valores monetários
conforme espelho anexo, posto que a penhora on line representa
bloqueio judicial de ativos financeiros do executado, o que
significa a constrição de dinheiro em espécie, que goza de ordem
preferencial, nos moldes dos arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 854,
CPC (LF 13.105/2015);
II - Aguardado o decurso de prazo, efetivei nova consulta no
sistema BACENJUD (espelho anexo) e constatei a inexistência
de quaisquer valores bloqueados (espelho anexo), razão pela
qual DETERMINO que se intime o(a) credor(a) para, em 10(dez)
dias e sob pena de arquivamento (art. 53, §4º, da LF 9.099/95),
impulsionar o feito e indicar bens penhoráveis ou para requerer
o que entender de direito, posto que já foram empreendidas as
diligências necessárias, não podendo o feito perdurar ad eternum.
III -Sirva-se o presente DESPACHO de MANDADO /CARTA DE
INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006), diligência de
Oficial de Justiça ou DJe.
IV - CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7057584-55.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL LAURA VICUNA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERINELDA BEZERRA KITAHARA
- RO0006195
EXECUTADO: REGINA RAMOS LIZARDO
Advogados do(a) EXECUTADO: JOSE ALVES VIEIRA GUEDES RO0005457, PAULA ALEXANDRE PRESTES CANOÊ - RO8461
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
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Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam as partes
intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a comparecerem
à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na sala de audiências
do 1º Juizado Especial Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061,
Bairro Embratel, Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento do 1º
Juizado Esp Cível Data: 22/06/2018 Hora: 15:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e que
procuradores e preposto deverão comparecer munidos de poderes
específicos para transacionar.
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7011848-91.2015.8.22.0601
REQUERENTE: Nome: CARLOS CORREIA DA SILVA
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 6025, Igarapé, Porto Velho
- RO - CEP: 76824-345
Advogado do(a) EXEQUENTE: CARLOS CORREIA DA SILVA RO0003792
REQUERIDA(O): Nome: CLARO S.A.
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 2262, CLARO, São Cristóvão,
Porto Velho - RO - CEP: 76804-038
Advogado do(a) EXECUTADO: ISRAEL AUGUSTO ALVES
FREITAS DA CUNHA - RO0002913
Vistos e etc...,
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Trata-se de impugnação/defesa limitada e específica, prevista
nos incisos I e II (impenhorabilidade da quantia penhorada e
indisponibilidade excessiva de ativos financeiros), do §3º, do art.
854, do CPC/2015 (aplicável ao juizados por força do art. 52, caput,
LF 9.099/95) oposta por CLARO S/A (ID 17183328).
Contudo, analisando os termos da referida impugnação verifico
que a telefônica executada, em verdade, reclama a redução/
inexigibilidade das astreintes, afirmando ser indevida e excedente
a penhora eletrônica efetivada, o que diverge da FINALIDADE
da defesa, afrontando a FINALIDADE prevista na norma. A
fase processual para se reclamar excesso de execução já fora
superada.
O inconformismo não merece guarida em razão da operada
preclusão, uma vez que a empresa executada, apesar de
devidamente intimada para ofertar/oferecer impugnação, nos
moldes do art. 525, CPC/2015 (ID 15719121), restou silente,
razão pela qual a penhora on line em seus ativos financeiros fora
formalizada e autorizada (ID 17060186), não podendo os valores
em si serem mais objeto de contestação. A defesa processual
agora instituída em sede de penhora eletrônica somente pode
atacar o ato judicial se este alcançou valores superiores ao crédito
apontado pelo credor (hipótese de excesso de penhora, totalmente
divergente de excesso de execução) ou se foram alcançados
valores impenhoráveis (matéria de ordem pública), de sorte que,
“fora disso” nada mais pode ser alegado e contestado.
Desse modo, e considerando que as alegações em análise não
se enquadram nas defesas limitadas e específicas, previstas
nos incisos I e II, do §3º, do art. 854, do CPC/2015, deve o valor
penhorado ser liberado em favor da parte credora, garantindo-se a
plena satisfação do crédito exequendo, nos moldes já estabelecidos
em DECISÃO judicial fundamentada (ID 17060186).
Por fim, destaco que não há motivos para se conceder efeito
suspensivo em prol da impugnante, posto que inexiste demonstração
de perigo iminente ou real de dano irreparável ou de difícil reparação
com o levantamento imediato de valores.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, REJEITO A
IMPUGNAÇÃO OPOSTA POR CLARO S/A e JULGO EXTINTA A
EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, II e III, do CPC, determinando,
independentemente do trânsito em julgado desta, a expedição de
alvará da quantia penhorada em prol do credor (ID 17060186).
Cumpridas as diligências necessárias e ocorrido/certificado o
trânsito em julgado, arquive-se o processo, observadas as cautelas
e movimentações de praxe.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
Intimem-se e Cumpra-se.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7042823-82.2017.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: ELIETE DESMAREST DOS SANTOS
Endereço: Rua Tijuca, 9965, Mariana, Porto Velho - RO - CEP:
76800-000
Advogado do(a) EXEQUENTE:
REQUERIDA(O): Nome: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS
DE RONDONIA CAERD
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 2112, - de 1964 a 2360 lado par, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-046
Advogado do(a) EXECUTADO: MARICELIA SANTOS FERREIRA
DE ARAUJO - RO000324B
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SENTENÇA
(Impugnação à Execução)
Vistos e etc...,
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, LF 9.099/95).
FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se de impugnação oposta por COMPANHIA DE ÁGUAS E
ESGOTOS DE RONDÔNIA CAERD (id 16793254) e que deve
ser efetivamente conhecida, uma vez que tempestiva (arts.
52 e seguintes da LF 9.099/95, 523 e 525, do Novo Código de
Processo Civil) e fundada em arguição de “inexequibilidade do
título ou inexigibilidade da obrigação”, de modo que preenchidos
os requisitos intrínseco e extrínseco.
Aduz a empresa impugnante, em suma, que suas contas e bens são
impenhoráveis, já que é sociedade de economia mista prestadora
de serviço público essencial. Ademais disto e por prestar serviço
essencial e não concorrencial postula a aplicação do regime de
precatório e a extinção da execução com a liberação dos valores
penhorados.
O impugnado, por seu turno (id 18136892), pugnou pela
improcedência dos pleitos da impugnante.
Pois bem!
Analisando os argumentos esposados pela empresa executada,
verifico que razão não lhe assiste, posto que o regime de precatório
previsto no art. 100 da Constituição Federal (CF/88) é um privilégio
instituído em favor da Fazenda Pública, que não é aplicado às
sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, § 1º, inciso
II, da Constituição Federal, não fazendo jus, portanto, aos privilégios
concedidos à Fazenda Pública, tais como, a impenhorabilidade de
seus bens e a execução via precatório.
Ademais disto, decidiu o STF “As empresas públicas e sociedades
de economia mista não têm direito à prerrogativa de execução via
precatório. STF. 1ª Turma. RE 851711 AgR/DF, Rel. Min. Marco
Aurélio, julgado em 12/12/2017 (Info 888)”.
Desse modo, não há óbice para o prosseguimento regular da
execução em face da sociedade de economia mista prestadora
de serviço público - CAERD- mediante pagamento de tarifas, que
não se equipara a situação peculiar da Empresa de Correios e
Telégrafos, por exemplo.
Esta é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o
caso concreto (art. 6º, LF 9.099/95). A regra vigente nos Juizados
Especiais é a do efeito recursal meramente devolutivo.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, JULGO
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO OPOSTA POR COMPANHIA
DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD, devendo
o cartório, após o trânsito julgado, encaminhar os autor para D.
Contadoria promover a atualização do crédito exequendo com a
inclusão da multa de 10% (ad valorem – art. 523 do CPC), para
posteriores diligências via BACENJUD.
Consigno, por oportuno, que é desnecessária nova intimação do
executado para eventual impugnação, conforme disposições do
art. 525, do NCPC (LF 13.105/2015), dado o exercício do direito
processual e a efetiva análise que ora se faz com a improcedência
da impugnação ofertada.
Custas pela impugnante, sendo indevidos os honorários
advocatícios (arts. 54 e 55, LF 9.099/95).
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
Intimem-se e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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Processo nº: 7040670-76.2017.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: NALEVAIKI & RODRIGUES LTDA - ME
Endereço: Avenida Porto Alegre, 1072, Novo Cacoal, Cacoal - RO
- CEP: 76962-142
Advogado do(a) EXEQUENTE: AMANDA THAYANE RODRIGUES
NALEVAIKI GILIO - RO7806
REQUERIDA(O): Nome: P A FALCAO M E - ME
Endereço: Avenida Farquar, 870, - até 1338 - lado par, Centro,
Porto Velho - RO - CEP: 76801-020
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos e etc...,
I - Em atenção ao transcurso do prazo certificado pela escrivania/
sistema, DEFERI a requisição eletrônica de valores monetários
conforme espelho anexo, posto que a penhora on line representa
bloqueio judicial de ativos financeiros do executado, o que
significa a constrição de dinheiro em espécie, que goza de ordem
preferencial, nos moldes dos arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 854,
CPC (LF 13.105/2015);
II - Aguardado o decurso de prazo, efetivei nova consulta no
sistema BACENJUD (espelho anexo) e constatei a inexistência
de quaisquer valores bloqueados (espelho anexo), razão pela
qual DETERMINO que se intime o(a) credor(a) para, em 10(dez)
dias e sob pena de arquivamento (art. 53, §4º, da LF 9.099/95),
impulsionar o feito e indicar bens penhoráveis ou para requerer
o que entender de direito, posto que já foram empreendidas as
diligências necessárias, não podendo o feito perdurar ad eternum.
III -Sirva-se o presente DESPACHO de MANDADO /CARTA DE
INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006), diligência de
Oficial de Justiça ou DJe.
IV - CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7003086-72.2017.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: KAISER & SCHNEIDER LTDA - ME
Endereço: Avenida Amazonas, 3185, - de 3095 a 3435 - lado ímpar,
Agenor de Carvalho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-365
Advogados do(a) EXEQUENTE: GLICIA LAILA GOMES OLIVEIRA RO6899, MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA - RO7238, PRYSCILA
LIMA ARARIPE - RO7480
REQUERIDA(O): Nome: CONSTRUTORA AMPERES LTDA
Endereço: Rua Panamá, 971, - de 1362/1363 a 1550/1551, Nova
Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-176
Advogado do(a) EXECUTADO: LAERCIO BATISTA DE LIMA RO0000843
Vistos e etc...,
I - Em atenção ao transcurso do prazo certificado pela escrivania/
sistema, DEFERI a requisição eletrônica de valores monetários
conforme espelho anexo, posto que a penhora on line representa
bloqueio judicial de ativos financeiros do executado, o que
significa a constrição de dinheiro em espécie, que goza de ordem
preferencial, nos moldes dos arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 854,
CPC (LF 13.105/2015);
II - Aguardado o decurso de prazo, efetivei nova consulta no
sistema BACENJUD (espelho anexo) e constatei a inexistência
de quaisquer valores bloqueados (espelho anexo), razão pela
qual DETERMINO que se intime o(a) credor(a) para, em 10(dez)
dias e sob pena de arquivamento (art. 53, §4º, da LF 9.099/95),
impulsionar o feito e indicar bens penhoráveis ou para requerer
o que entender de direito, posto que já foram empreendidas as
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diligências necessárias, não podendo o feito perdurar ad eternum.
III -Sirva-se o presente DESPACHO de MANDADO /CARTA DE
INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006), diligência de
Oficial de Justiça ou DJe.
IV - CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7042823-82.2017.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: ELIETE DESMAREST DOS SANTOS
Endereço: Rua Tijuca, 9965, Mariana, Porto Velho - RO - CEP:
76800-000
Advogado do(a) EXEQUENTE:
REQUERIDA(O): Nome: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS
DE RONDONIA CAERD
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 2112, - de 1964 a 2360 lado par, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-046
Advogado do(a) EXECUTADO: MARICELIA SANTOS FERREIRA
DE ARAUJO - RO000324B
SENTENÇA
(Impugnação à Execução)
Vistos e etc...,
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, LF 9.099/95).
FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se de impugnação oposta por COMPANHIA DE ÁGUAS E
ESGOTOS DE RONDÔNIA CAERD (id 17757714) e que deve
ser efetivamente conhecida, uma vez que tempestiva (arts.
52 e seguintes da LF 9.099/95, 523 e 525, do Novo Código de
Processo Civil) e fundada em arguição de “inexequibilidade do
título ou inexigibilidade da obrigação”, de modo que preenchidos
os requisitos intrínseco e extrínseco.
Aduz a empresa impugnante, em suma, que suas contas e bens são
impenhoráveis, já que é sociedade de economia mista prestadora
de serviço público essencial. Ademais disto e por prestar serviço
essencial e não concorrencial postula a aplicação do regime de
precatório e a extinção da execução com a liberação dos valores
penhorados.
O impugnado, não obstante tenha sido intimado (id 17830680),
quedou-se inerte.
Pois bem!
Analisando os argumentos esposados pela empresa executada,
verifico que razão não lhe assiste, posto que o regime de precatório
previsto no art. 100 da Constituição Federal (CF/88) é um privilégio
instituído em favor da Fazenda Pública, que não é aplicado às
sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, § 1º, inciso
II, da Constituição Federal, não fazendo jus, portanto, aos privilégios
concedidos à Fazenda Pública, tais como, a impenhorabilidade de
seus bens e a execução via precatório.
O silêncio do impugnado em nada altera ou influencia no presente
entendimento, dada a transparência da questão e porque, como
resta cediço, o silêncio da parte demandante/impugnada somente
faz emergir a presunção juris tantum, não retirando do julgador o
senso crítico e a análise da questão jurídica e fática, de acordo com
o bojo probatório.
Ademais disto, decidiu o STF “As empresas públicas e sociedades
de economia mista não têm direito à prerrogativa de execução via
precatório. STF. 1ª Turma. RE 851711 AgR/DF, Rel. Min. Marco
Aurélio, julgado em 12/12/2017 (Info 888)”.
Desse modo, não há óbice para o prosseguimento regular da
execução em face da sociedade de economia mista prestadora de
serviço público – CAERD – mediante pagamento de tarifas, que
não se equipara a situação peculiar da Empresa de Correios e
Telégrafos, por exemplo.
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Esta é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o
caso concreto (art. 6º, LF 9.099/95), sendo certo que não há óbice
algum para o prosseguimento da execução sincrética, uma vez
que a regra vigente nos Juizados Especiais é a do efeito recursal
meramente devolutivo.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, JULGO
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO OPOSTA POR COMPANHIA
DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD, devendo o
cartório, após o trânsito julgado, após o trânsito julgado, intimar
o credor a apresentar planilha atualizada do crédito exequendo
para posteriores diligências via BACENJUD, em 10 (dez) dias,
sob pena de arquivamento do processo e condenação em custas
processuais.
Consigno, por oportuno, que é desnecessária nova intimação do
executado para eventual impugnação, conforme disposições do
art. 525, do NCPC (LF 13.105/2015), dado o exercício do direito
processual e a efetiva análise que ora se faz com a improcedência
da impugnação ofertada.
Custas pela impugnante, sendo indevidos os honorários
advocatícios (arts. 54 e 55, LF 9.099/95).
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
Intimem-se e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7002909-74.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: AUGUSTO RAFAEL OLIVEIRA
Endereço: RUA ANTONIO MAQRIA VALENÇA, 5518, FLODOALDO
PONTES PINTO, Porto Velho - RO - CEP: 76847-000
Advogados do(a) REQUERENTE: RODRIGO STEGMANN
- RO0006063, MICHELLE SOUZA PIRES STEGMANN RO0004110
REQUERIDA(O): Nome: BANCO PANAMERICANO S A
Endereço: Avenida Paulista, 1374, ANDAR 16, Bela Vista, São
Paulo - SP - CEP: 01310-100
Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO
NETO - PE0023255
Vistos e etc...,
RECEPCIONO os embargos de declaração opostos pelo banco
deMANDADO (id 18089280), posto que tempestivos. Contudo, após
rever o julgado, constato que o caso não é de dúvida, obscuridade,
omissão ou contradição, mas sim de mero erro material, de singela
correção!
Por conseguinte, e podendo referido erro ser sanado de ofício,
promovo a retificação nos seguintes termos:
ONDE SE LÊ:
“(…)POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, com
fulcro nas disposições legais já mencionadas e nos arts. 6º e 38, da
LF 9099/95, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO
INICIAL formulado pelo(a) autor(a) ISENTANDO a requerida de
toda e qualquer responsabilidade quanto aos fatos alegados na
vestibular.
DE OUTRO LADO, CONDENO O AUTOR, PELA CARACTERIZADA
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, AO PAGAMENTO DE MULTA DE 10%
(DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA,
ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM IGUAL
PERCENTUAL E BASE DE CÁLCULO (10% SOBRE O VALOR
DADO À CAUSA), EM FAVOR DO REQUERIDO, NOS MOLDES
DOS ARTS. 55, LF 9.099/95, e 80, II, e 81, CPC/2015.
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Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e
487, I, CPC/2015, ficando a parte ré ciente da obrigação de pagar
o valor determinado no prazo de 15 (quinze) dias, imediatamente
após o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação,
nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, LF 9.099/95, e Enunciado
Cível FOJUR nº 05 (Somente deverá ser intimada a parte para
o pagamento voluntário da condenação, caso não tenha sido
determinado na SENTENÇA ou no acórdão que o início do prazo
para pagamento era automático e a contar do trânsito em julgado),
sob pena de incidência da multa legal de inadimplência de 10%
(dez por cento) ad valorem (arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 523,
§1º, CPC/2015)(...)”;
LEIA-SE:
“(…) POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, com
fulcro nas disposições legais já mencionadas e nos arts. 6º e 38, da
LF 9099/95, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO
INICIAL formulado pelo(a) autor(a) ISENTANDO a requerida de
toda e qualquer responsabilidade quanto aos fatos alegados na
vestibular.
DE OUTRO LADO, CONDENO O AUTOR, PELA CARACTERIZADA
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, AO PAGAMENTO DE MULTA DE 10%
(DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA,
ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM IGUAL
PERCENTUAL E BASE DE CÁLCULO (10% SOBRE O VALOR
DADO À CAUSA), EM FAVOR DO REQUERIDO, NOS MOLDES
DOS ARTS. 55, LF 9.099/95, e 80, II, e 81, CPC/2015.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e
487, I, CPC/2015, ficando a parte demandante ciente da obrigação
de pagar o valor determinado no prazo de 15 (quinze) dias,
imediatamente após o trânsito em julgado, independentemente
de nova intimação, nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, LF
9.099/95, e Enunciado Cível FOJUR nº 05 (Somente deverá ser
intimada a parte para o pagamento voluntário da condenação,
caso não tenha sido determinado na SENTENÇA ou no acórdão
que o início do prazo para pagamento era automático e a contar
do trânsito em julgado), sob pena de incidência da multa legal de
inadimplência de 10% (dez por cento) ad valorem (arts. 52, caput,
LF 9.099/95, e 523, §1º, CPC/2015)(...)”.
POSTO ISSO, RECONHEÇO A EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL,
apontado pela embargante, determinando a republicação do ato
judicial, e cumprimento fiel dos comandos contidos no DISPOSITIVO
da r. SENTENÇA prolatada e a ser republicada.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
Intimem-se e cumpra-se.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7005533-47.2015.8.22.0601
REQUERENTE: Nome: PORTO ELETRODIESEL LTDA - ME
Endereço: Rua da Beira, 6191, Nova Porto Velho, Porto Velho - RO
- CEP: 76820-007
Advogados do(a) EXEQUENTE: GABRIEL SOARES DE LIMA RO0007628, BRUNA ALVES SOUZA - RO6107
REQUERIDA(O): Nome: ELIAS TREPAK
Endereço: Rua Monteiro Brasil, 954, Nossa Senhora do Carmo,
Humaitá - AM - CEP: 69800-000
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Nome: JOAO BATISTA LEITAO - ME
Endereço: Rua da Beira, 7451, Lagoa, Porto Velho - RO - CEP:
76812-245
Advogado do(a) EXECUTADO: ALTANIRA ULCHOA ALMEIDA
OLIVEIRA - RO2858
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos e etc...,
Em atenção ao transcurso do prazo certificado pela escrivania/
sistema, DEFERI a requisição eletrônica de valores monetários
conforme espelho anexo, posto que a penhora on line representa
bloqueio judicial de ativos financeiros do executado, o que
significa a constrição de dinheiro em espécie, que goza de ordem
preferencial, nos moldes dos arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 854,
CPC (LF 13.105/2015)
Desse modo, efetivei o referido bloqueio eletrônico conforme
requisição feita via BACENJUD (espelho anexo). Contudo,
aguardado o decurso de prazo, efetivei nova consulta no sistema
BACENJUD e constatei o bloqueio de valores irrisórios, de modo
que determinei o respectivo desbloqueio;
Por conseguinte, DETERMINO que se intime o(a) credor(a)
para, em 10(dez) dias e sob pena de arquivamento (art. 53, §4º,
da LF 9.099/95), impulsionar o feito e indicar bens penhoráveis
ou para requerer o que entender de direito, posto que já foram
empreendidas as diligências necessárias, não podendo o feito
perdurar ad eternum.
Sirva-se o presente DESPACHO de MANDADO /CARTA DE
INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006), diligência de
Oficial de Justiça ou DJe.
CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7030636-76.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: MARIA VALDIRA DA SILVA SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: NILVA SALVI - RO0004340
EXECUTADO: MOISES RODRIGUES DE ARAUJO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça
NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7007517-03.2014.8.22.0601
EXEQUENTE: LUCIO GUSTAVO DE ALMEIDA OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ADELIO RIBEIRO LARA RO0006929
EXECUTADO: FLAEZIO LIMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
- ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça
NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7002836-05.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO BRANCO
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARGARETE GEIARETA DA
TRINDADE - RO0004438, RAFAEL VALENTIN RADUAN MIGUEL
- RO0004486
EXECUTADO: MARCOS ARANTES COSTA REZENDE
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça
NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7045826-79.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: JOSIMAR DA COSTA MIRANDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE BISPO FERREIRA
- RO7285, ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA - RO7670
EXECUTADO: MARIA JOSE LAURICY DOS SANTOS ABREU
01064344208, ISMAEL LOURENCO DE ALMEIDA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça
NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7029501-92.2017.8.22.0001
REQUERENTE: JOSE FRANCISCO SILVA CUTRIM
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO RIBEIRO NETO RO0000875
REQUERIDO: RDR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça
NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Comarca de Porto Velho
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
Processo nº: 7011357-70.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 23/03/2017 11:07:16
EXEQUENTE: MARCELA PEREIRA DOS SANTOS
EXECUTADO: SILVANO MAIA GARCIA ALMEIDA
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Distribuição: 16/04/2018 12:47:21
Cadastro na CEM: 390
COMUM URBANO POSITIVO
Certidão DO OFICIAL DE JUSTIÇA
Certifico que, em cumprimento ao MANDADO expedido nos autos
em epígrafe, diligenciei à Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, onde em 26 de abril de 2018 às 11h05min, PROCEDI
A PENHORA DE VENCIMENTOS, conforme auto em anexo. Em
28.05.2018 por volta das 10h00min, diligenciei à Rua João Pedro
da Rocha, 1797, Bairro Embratel, e ali estando, INTIMEI SILVANO
MAIA GARCIA ALMEIDA, o qual, após ciência do MANDADO que
li e lhe dei para ler, aceitou às cópias que lhe ofereci e exarou sua
assinatura.
Porto Velho, 16 de maio de 2018
RENATA JANAINA DE CARVALHO
Oficial de Justiça
Observações restrita ao cartório: NENHUMA
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7030053-57.2017.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: IZAIAS GONCALVES
Endereço: Rua Camaquã, Três Marias, Porto Velho - RO - CEP:
76812-348
Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIA MARIA DA
CONCEICAO ALVES BIANCHI - RO8150
REQUERIDA(O): Nome: SKY Brasil Serviços
Endereço: Directv Galaxi do Brasil, Avenida Marcos Penteado de
Ulhôa Rodrigues 1000, Tamboré, Santana de Parnaíba - SP - CEP:
06543-900
Advogado do(a) REQUERIDO: WILSON BELCHIOR - RO0006484
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
A parte autora ajuizou demanda anterior e idêntica à presente
(processo nº 7004711-44.2017.8.22.0001), sendo extinta em
razão da ausência do autor à audiência de conciliação naquela
demanda originária, razão pela qual foi-lhe imposta condenação ao
pagamento de custas processuais.
Tramitado o feito em outro juízo, que declinara da competência
(art. 286, II, CPC/2015 - ID 14954570), determinou-se a intimação
para fins de comprovação do necessário recolhimento das custas
processuais, em 10 (dez) dias e sob pena de arquivamento.
Contudo e mesmo instado, o autor não promoveu a diligência
que lhe competia e que emerge como verdadeira condição
de admissibilidade da nova demanda, ex vi do art.486, §2º,
CPC/2015.
Sendo assim e ainda que conhecida e processada a nova ação
judicial, impõe-se o arquivamento do feito com nova condenação
em custas e advertência expressa dos perigos da perempção (art.
486, §3º, CPC/2015).
POSTO ISSO, e por tudo o mais que dos autos consta, com fulcro
nas disposições legais já mencionadas e no art. 51, caput, LF
9.099/95, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, determinando o respectivo arquivamento, após o trânsito
em julgado, observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Por derradeiro, condeno a(o) requerente novamente nas custas
processuais (Enunciado Cível FOJUR nº 09 e Lei Estadual nº
3.896/2016), advertindo que o processo não será desarquivado para
fins de prosseguimento e que somente poderá ser ajuizada nova
demanda caso ocorra o prévio e fiel recolhimento dos encargos
impostos nestes e nos autos nº7004711-44.2017.8.22.0001 - 1º
JECIV.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
[assinatura digital]
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7030053-57.2017.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: IZAIAS GONCALVES
Endereço: Rua Camaquã, Três Marias, Porto Velho - RO - CEP:
76812-348
Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIA MARIA DA
CONCEICAO ALVES BIANCHI - RO8150
REQUERIDA(O): Nome: SKY Brasil Serviços
Endereço: Directv Galaxi do Brasil, Avenida Marcos Penteado de
Ulhôa Rodrigues 1000, Tamboré, Santana de Parnaíba - SP - CEP:
06543-900
Advogado do(a) REQUERIDO: WILSON BELCHIOR - RO0006484
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
A parte autora ajuizou demanda anterior e idêntica à presente
(processo nº 7004711-44.2017.8.22.0001), sendo extinta em
razão da ausência do autor à audiência de conciliação naquela
demanda originária, razão pela qual foi-lhe imposta condenação ao
pagamento de custas processuais.
Tramitado o feito em outro juízo, que declinara da competência
(art. 286, II, CPC/2015 - ID 14954570), determinou-se a intimação
para fins de comprovação do necessário recolhimento das custas
processuais, em 10 (dez) dias e sob pena de arquivamento.
Contudo e mesmo instado, o autor não promoveu a diligência
que lhe competia e que emerge como verdadeira condição
de admissibilidade da nova demanda, ex vi do art.486, §2º,
CPC/2015.
Sendo assim e ainda que conhecida e processada a nova ação
judicial, impõe-se o arquivamento do feito com nova condenação
em custas e advertência expressa dos perigos da perempção (art.
486, §3º, CPC/2015).
POSTO ISSO, e por tudo o mais que dos autos consta, com fulcro
nas disposições legais já mencionadas e no art. 51, caput, LF
9.099/95, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, determinando o respectivo arquivamento, após o trânsito
em julgado, observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Por derradeiro, condeno a(o) requerente novamente nas custas
processuais (Enunciado Cível FOJUR nº 09 e Lei Estadual nº
3.896/2016), advertindo que o processo não será desarquivado para
fins de prosseguimento e que somente poderá ser ajuizada nova
demanda caso ocorra o prévio e fiel recolhimento dos encargos
impostos nestes e nos autos nº7004711-44.2017.8.22.0001 - 1º
JECIV.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
[assinatura digital]
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7016849-14.2015.8.22.0001
EXEQUENTE: RONDOMAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS
LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: NEIDY JANE DOS REIS RO0001268
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EXECUTADO: EGIDIO CAETANO FERNANDES JUNIOR
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
Por determinação do juízo, FICA A PARTE AUTORA INTIMADA a
atualizar o crédito exequendo, incluindo a multa de 10% (dez por
cento), conforme artigo 523, § 1º, primeira parte, do CPC.
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7011382-97.2015.8.22.0601
REQUERENTE: Nome: MARIA SONIA DA SILVA
Endereço: Rua Alexandre Guimarães, 7447, Lagoinha, Porto Velho
- RO - CEP: 76829-639
Advogado do(a) EXEQUENTE: DEBORA MENDES GOMES
LAUERMANN - RO0005618
REQUERIDA(O):
Nome:
RENOVA
COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
Endereço: Avenida Paulista, 1499, GALERIA TRIANON, PISO
INFERIOR, LOJA 57, 19 ANDAR, Bela Vista, São Paulo - SP CEP: 01311-200 Endereço: Avenida Paulista, 1499, GALERIA
TRIANON, PISO INFERIOR, LOJA 57, 19 ANDAR, Bela Vista, São
Paulo - SP - CEP: 01311-200 Endereço: Avenida Paulista, 1499,
GALERIA TRIANON, PISO INFERIOR, LOJA 57, 19 ANDAR, Bela
Vista, São Paulo - SP - CEP: 01311-200
Advogado do(a) EXECUTADO: KATIA AGUIAR MOITA RO0006317
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA prolatada por este juízo,
nos moldes do art. 52, IV e seguintes, da LF 9.099/95, tendo havido
penhora total do quantum remanescente (ID17195080) e decurso
do prazo para eventual impugnação (art. 854, CPC).
Por conseguinte, exaurido está o interesse processual e o objeto
da execução, devendo o cartório expedir alvará de levantamento
em prol do(a) exequente da quantia já disponibilizada nos autos.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, com fulcro
nos arts 52, caput, LJE (LF 9.099/95), e 924, II, NCPC (LF
13.105/2015), JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, determinando
o respectivo arquivamento após o cumprimento da diligência
acima determinada, independentemente de nova CONCLUSÃO e
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas e/ou honorários advocatícios, ex vi lege.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
[assinatura digital]
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7032874-34.2017.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: QUALIMAX INDUSTRIA COMERCIO &
DISTRIBUIDORA DE RACAO EIRELI - ME
Endereço: Rua Edmilson de Alencar, 4853, Nova Esperança, Porto
Velho - RO - CEP: 76821-590
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDA(O): Nome: N. M. BERTAGLIA ATACADO LTDA EPP
Endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves, 5102, Jardim
Eldorado, Vilhena - RO - CEP: 76987-070
Advogado do(a) REQUERIDO:
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SENTENÇA
Vistos e etc...,
Relatório dispensado na forma da Lei (art.38 da LF 9099/95).
FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se de ação de cobrança de valores (R$507,53) decorrentes
da venda de ração animal e outros produtos, nos moldes do
pedido inicial (ID11932882) e dos documentos apresentados
(ID11932873).
Efetivada a citação, a empresa ré reconheceu o débito, razão pela
qual nenhuma das partes comparecera na solenidade inaugural.
Diferentemente do que constou em ata de audiência (ID16892507),
não há nos autos pedido de desistência, mas sim, reconhecimento
da procedência do pedido autoral (ID16111690) pela empresa ré,
nos termos do art. 487, III, “a” do CPC/2015, havendo ocorrido,
inclusive, o voluntário e satisfatório depósito judicial do valor total
devido (ID16111694).
Decididamente, transparente e inequívoco é o direito vindicado
pela empresa demandante, uma vez que não dependem de prova
os fatos alegados por uma parte e confessados pela parte contrária
(art. 374, inciso II, CPC/2015), devendo a firma ré arcar com os
valores pugnados na inicial, em obediência aos termos contratuais
(arts. 104, e seguintes, e 422, e seguintes, CCB/2002).
Por conseguinte e dada a prova inequívoca de pagamento, o
reconhecimento da procedência da pretensão externada e da
satisfação total da dívida, fazem exaurir o interesse processual e
extinguir a lide.
POSTO ISSO, e por tudo mais de que dos autos conste, com
fulcro nas disposições legais já mencionadas e nos arts. 6º e
38, LF 9.099/95, e 373, I e II, CPC/2015, JULGO TOTALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial formulado pela autora para o
fim de CONDENAR a ré ao pagamento do valor total de R$
507,53 (QUINHENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS
CENTAVOS), acrescido de juros legais, simples e moratórios, de
1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (dezembro/2017),
e correção monetária desde o ajuizamento da presente ação
(julho/2017).
Contudo, como houve o imediato pagamento após a citação,
DOU POR CUMPRIDA a referida prestação/obrigação pecuniária,
devendo o cartório expedir alvará de levantamento em prol
da empresa autora, posto que efetivado depósito judicial (ID
16111694).
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, LF 9.099/95, e 487, I e III,
a, CPC/2015, devendo a CPE, após o cumprimento da diligência
acima ordenada, arquivar o feito com as cautelas e movimentações
de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, ex vi lege.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006) ou via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
[assinatura digital]
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Processo nº: 7011099-26.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: CONDOMINIO IRIS
Endereço: Rua Jardins, 1640, Bairro Novo, Porto Velho - RO - CEP:
76817-001
Advogados do(a) EXEQUENTE: ISRAEL AUGUSTO ALVES
FREITAS DA CUNHA - RO0002913, ANA GABRIELA ROVER RO0005210
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REQUERIDA(O): Nome: ADRIANA FREITAS SILVA
Endereço: Rua Jardins, 1640, COND ÍRIS - CASA 136, Bairro
Novo, Porto Velho - RO - CEP: 76817-001
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos e etc..,
Intime-se a parte credora a promover liquidação do crédito
exequendo, em 10 (dez) dias e sob pena de arquivamento, para
fins de prosseguimento da execução.
Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos para penhora
on line.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7035683-31.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: BARBOSA & NEVES ELETROMECANICA E
REFRIGERACAO LTDA. - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: HUGO WATARU KIKUCHI
YAMURA - RO0003613
EXECUTADO: LOBATOS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS
PARA VEICULOS LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça
NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7007467-40.2015.8.22.0601
REQUERENTE: Nome: RAQUEL ALVES RESENDE
Endereço: Rua Cabo Verde, 2000, Três Marias, Porto Velho - RO
- CEP: 76812-514
Advogado do(a) EXEQUENTE:
REQUERIDA(O): Nome: MARISA LOJAS S.A.
Endereço: JAMES HOLLAND, 422, 432, BARRA FUNDA, São
Paulo - SP - CEP: 01138-000
Nome: PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.
Endereço: DA CONSOLACAO, 1681, ANDAR: 2 ;, CONSOLACAO,
São Paulo - SP - CEP: 01301-100
Advogados do(a) EXECUTADO: DIEGO VINICIUS SANT ANA RO0006880, THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP0228213
Advogado do(a) EXECUTADO: RAFAEL BALIEIRO SANTOS RO0006864
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA prolatada por este juízo,
nos moldes do art. 52, IV e seguintes, da LF 9.099/95, tendo havido
o pagamento parcial e voluntário pela executada MARISA LOJAS
S/A (quantum já levantado - ID15903497), e, por fim, depósito
do remanescente pela empresa PRODENT - ASSISTENCIA
ODONTOLOGICA LTDA (ID17423783).
Por conseguinte, exaurido está o interesse processual e o objeto
de eventual execução, devendo o cartório expedir alvará de
levantamento em prol do(a) exequente da quantia já disponibilizada
nos autos (ID17591313).
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POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, com fulcro
nos arts 52, caput, LJE (LF 9.099/95), e 924, II, NCPC (LF
13.105/2015), JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, determinando
o respectivo arquivamento após o cumprimento da diligência
acima determinada, independentemente de nova CONCLUSÃO e
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas e/ou honorários advocatícios, ex vi lege.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
[assinatura digital]
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7034053-03.2017.8.22.0001
Parte Autora: REQUERENTE: CLODOALDO BARDELLA,
AMIRANDA ALVES
Advogado do(a) REQUERENTE: ADELIO RIBEIRO LARA RO0006929
Advogado do(a) REQUERENTE: ADELIO RIBEIRO LARA RO0006929
Parte Requerida: CLIMAR DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERIDO: THIAGO FERNANDES BECKER RO0006839
INTIMAÇÃO DAS PARTES (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICAM AS PARTES
INTIMADAS da SENTENÇA lançada na movimentação processual,
que julgou o Magistrado extinta a demanda sem resolução do
MÉRITO, e DO PRAZO RECURSAL DE 10 (DEZ) DIAS.
DETERMINAÇÃO: [...] POSTO ISSO, e por tudo o mais que dos
autos consta, com fulcro nos arts. 51, caput, e 485, III, do CPC/2015
(LF 13.105/2015), JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, determinando o respectivo arquivamento, após o
trânsito em julgado, observadas as cautelas e movimentações
de praxe.Por derradeiro, condeno os requerentes nas custas
processuais, advertindo que o processo não será desarquivado
para fins de prosseguimento, podendo a parte promover nova
demanda somente após comprovar o recolhimento fiel do encargo
ora imposto.INTIME-SE, fazendo-se CÓPIA DA PRESENTE
SERVIR DE CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO via sistema
PJe (LF 11.419/2006), DJe ou diligência de Oficial de Justiça.
CUMPRA-SE.Porto Velho/RO, data do registro.JOÃO LUIZ ROLIM
SAMPAIO-Juiz de Direito
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7043117-37.2017.8.22.0001
Requerente: JULIANE CARNOSKI DE OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: KAMILA ARAUJO PRADO RO0007371, ALEXANDRE LEANDRO DA SILVA - RO0004260
Requerido(a): BAIRRO NOVO PORTO VELHO EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO S/A e outros
Advogados do(a) REQUERIDO: GUSTAVO CLEMENTE VILELA
- SP0220907, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B
Advogados do(a) REQUERIDO: GUSTAVO CLEMENTE VILELA
- SP0220907, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7054684-02.2016.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: JOSE CARLOS CARVALHO FILHO
Endereço: Padre Cjiquinho, 413, Panair, Porto Velho - RO - CEP:
76847-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: ABIMAEL ARAUJO DOS SANTOS
- RO0001136, JOSE CLEBER MARTINS VIANA - RO1937,
ROBERTO FRANCO DA SILVA - RO0000835, KARINA ROCHA
PRADO - RO0001776
REQUERIDA(O): Nome: VRG LINHAS AEREAS S.A.
Endereço: AC Aeroporto Internacional de Porto Velho, 6490, SALA
A, Aeroporto, Porto Velho - RO - CEP: 76803-970
Nome: GOL Linhas Aéreas, VRG Linhas Aéreas S/A
Endereço: AC Aeroporto Internacional de Porto Velho, 6490,
Avenida Governador Jorge Teixeira, Aeroporto, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-970
Advogados do(a) EXECUTADO: ALINE SUMECK BOMBONATO
- RO0003728, BERNARDO AUGUSTO GALINDO COUTINHO RO0002991
Advogados do(a) EXECUTADO: BERNARDO AUGUSTO GALINDO
COUTINHO - RO0002991, ALINE SUMECK BOMBONATO RO0003728
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA prolatada por este juízo,
nos moldes do art. 52, IV e seguintes, da LF 9.099/95, havendo
depósito voluntário (ID17541233) do quantum determinado.
Por conseguinte, exaurido está o interesse processual e o objeto
de eventual execução, devendo o cartório expedir alvará de
levantamento em prol do(a) exequente da quantia já disponibilizada
nos autos e conforme requerido.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, com fulcro
nos arts 52, caput, LJE (LF 9.099/95), e 924, II, NCPC (LF
13.105/2015), JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, determinando
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o respectivo arquivamento após o cumprimento da diligência
acima determinada, independentemente de nova CONCLUSÃO e
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas e/ou honorários advocatícios, ex vi lege.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
[assinatura digital]
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7002343-28.2018.8.22.0001
Requerente: NILSON MANFRINI SANTOS AIRES
Advogados do(a) REQUERENTE: LETICIA FREITAS GIL RO0003120, ARIOSWALDO FREITAS GIL - RO0005964
Requerido(a): BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7001875-64.2018.8.22.0001
Requerente: EVERTON ALMEIDA DE SOUZA
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
JOSE
ROBERTO
WANDEMBRUCK FILHO - RO0005063
Requerido(a): COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
RCI BRASIL
Advogado do(a) REQUERIDO: ALBADILO SILVA CARVALHO PR0044016
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7001106-56.2018.8.22.0001
Requerente: MARIA JOSE DA SILVA ATAIDE MIRALHA
Advogado do(a) REQUERENTE: WALTER GUSTAVO DA SILVA
LEMOS - RO000655A
Requerido(a): BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELI - RO0005546
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 18 de maio de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7003230-94.2014.8.22.0601
REQUERENTE: Nome: VANDERLEI FERREIRA DOS SANTOS
Endereço: Rua Cacique Tibiriçá, 1915, Castanheira, Porto Velho RO - CEP: 76811-544
Advogado do(a) REQUERENTE: KHARIN DE CAMARGO RO0002150
REQUERIDA(O): Nome: INVICTA PORTO VELHO COMERCIO E
SERVICOS EIRELI - ME
Endereço: VENEZUELA, 2846, EMBRATEL, Porto Velho - RO CEP: 76820-810
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos e etc...,
Navegando pelo feito constato que a parte exequente postula
a desconsideração da personalidade jurídica (ID’s 9310759 e
16406456) em razão das frustradas tentativas de satisfação
do crédito exequendo (penhora on line e diligências via Carta
Precatória).
O referido “incidente” é aplicável ao Juizados Especiais, ex vi dos
arts. 52, caput, LF 9.099/95, e art. 1.062, CPC (LF 13.105/2015),
sendo certo que o pleito procede em razão da constatação de que
a empresa devedora não mais se encontra em atividade, o que é
fato público e notório, valendo ressaltar que a alegada configuração
de fraude à execução será então analisada neste incidente.
Sendo assim, há que se promover o incidente, mantendo-se,
contudo, um único procedimento (desconsideração nos próprios
autos), a fim de preservar a informalidade e economia processual
reinantes nos Juizados.
A Lei dos Juizados é especial, de regência peculiar e própria, à
luz do art. 98, I, da Constituição Federal, havendo previsto desde
logo o sincretismo, determinando que se aplique apenas supletiva
e subsidiariamente o Código de Processo Civil (arts. 52 e 53,
caput, LJE) naquilo que não confrontar com o rito sumaríssimo e
com o microssistema dos Juizados Especiais. O próprio CPC (LF
13.105/2015) defende a primazia da LJE em seus arts. 318 e 1.046,
§2º, devendo ser respeitado o rito especial.
Por conseguinte, DETERMINO a expedição de MANDADO de
citação da sócia da empresa devedora JEANNE KELLY RIBEIRO
DE LIMA REIS - CPF 512.460.582-00 (Endereço: Av. Amazonas,
quadra 03, casa 105, condomínio Cidade de Todos II, Bairro
Socialista, Porto Velho/RO) e para, em 15 (quinze) e sob pena de
preclusão (e prosseguimento da execução em face dos referidos
sócios/acionistas), ofertar contestação/impugnação ao incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, ora instaurado.
Restando frustrada a diligência de citação/intimação, deverá a
CPE promover a intimação do credor para, em 10 (dez) dias e
sob pena de arquivamento, requerer o que entender de direito em
prosseguimento do feito.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
[assinatura digital]
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
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Processo nº: 7046424-33.2016.8.22.0001
REQUERENTE:
Nome:
AUGUSTO
RODRIGUES
DA
CONCEICAO
Endereço: Rodovia BR-364, 65, Eletronorte, Porto Velho - RO CEP: 76808-695
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDERSON MARCELINO
DOS REIS - RO0006452, ELISANDRA NUNES DA SILVA RO0005143
REQUERIDA(O): Nome: BAIRRO NOVO PORTO VELHO
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A
Endereço: Centro Empresarial, 637, sala 802, Caiari, Porto Velho RO - CEP: 76801-910
Nome: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Endereço: Rua Lemos Monteiro, 120, 18 ANDAR, Butantã, São
Paulo - SP - CEP: 05501-050
Advogados do(a) REQUERIDO: ANDREY CAVALCANTE
DE CARVALHO - RO000303B, PAULO BARROSO SERPA RO0004923, GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP0220907
Advogados do(a) REQUERIDO: ANDREY CAVALCANTE
DE CARVALHO - RO000303B, PAULO BARROSO SERPA RO0004923, GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP0220907
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Trata-se de cumprimento de acórdão da Turma Recursal, que
reformou a SENTENÇA desde juízo para minorar o valor da
indenização por danos morais, nos moldes do art. 52, IV e seguintes,
da LF 9.099/95, havendo a apresentação, por parte das requeridas,
de guias e comprovantes de pagamento relativos a outro processo
(ID’s 17231377 e 17231374).
Contudo e em diligência ao sistema CEF S/A, a CPE localizou e
identificou o depósito voluntário correspondente ao feito, colacionando
tela comprobatória da conta judicial vinculada (ID17480426) e que
demonstra a liquidação do crédito exequendo.
Deve o cartório expedir alvará de levantamento em prol do credor
como de praxe, ficando INDEFERIDO o pedido de expedição de
alvarás distintos para os patronos do exequente (ID17241578),
em razão da ausência de amparo legal e pelo fato de destoar da
prática do juízo.
Os alvarás sempre saem em nome da parte e dos respectivos
advogados, de modo que compete a estes diligenciar para
assegurar o pagamento dos respectivos honorários contratuais e
sucumbenciais.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, com fulcro
nos arts 52, caput, LJE (LF 9.099/95), e 924, II, NCPC (LF
13.105/2015), JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, determinando
o respectivo arquivamento após o cumprimento da diligência
acima determinada, independentemente de nova CONCLUSÃO e
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas e/ou honorários advocatícios, ex vi lege.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
[assinatura digital]
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Processo nº: 7010258-31.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL GARDENIA
Endereço: Rua Jardins, 905, Bairro Novo, Porto Velho - RO - CEP:
76817-001
Advogado do(a) EXEQUENTE: EFSON FERREIRA DOS SANTOS
RODRIGUES - RO0004952
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EXECUTADO: Nome: MARCIA DANIELY DE LIMA FAREL
Endereço: Rua Jardins, 905, Casa 122, Bairro Novo, Porto Velho RO - CEP: 76817-001
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial (art. 784, X,
CPC/2015), nos moldes do art. 53 e seguintes, da LF 9.099/95,
conforme relatado no pedido inicial (ID 16983389) e planilha de
débitos referentes apresentada (ID 16983390), tendo condomínio
e condômina entabulado acordo logo após a efetivação da citação
da executada (ID 18428465 e 18428472).
Deste modo, sendo as partes capazes, o objeto lícito e o direito
disponível, não há óbice algum à validação da composição
efetivada, sendo este o maior propósito e espírito da Lei dos
Juizados Especiais.
POSTO ISSO, nos termos dos arts. 2º, da LF 9099/95, e 840, do
Código Civil (LF 10.406/2002), HOMOLOGO POR SENTENÇA
o acordo entabulado pelas partes (ID 18428472), para que surta
seus jurídicos e legais efeitos, regendo-se pelas próprias cláusulas
e condições.
Por conseguinte, e com fulcro no art. 924, II, do NCPC, JULGO
EXTINTA A EXECUÇÃO, devendo o cartório, após as cautelas
e movimentações de praxe, arquivar imediatamente o processo,
independentemente de prévia intimação das partes, uma vez que o
acordo será cumprido diretamente entre elas, valendo ressaltar que
a SENTENÇA homologatória transita em julgado de plano (art. 41,
LF 9.099/95) e o(a) credor(a) poderá requerer o desarquivamento,
prosseguimento e execução, em caso de mora ou inadimplência,
nos moldes do art. 52, IV e seguintes, da LF 9.099/95, sem
pagamento de encargos ou custas judiciais.
Sem Custas, ex vi lege.
CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7003100-22.2018.8.22.0001
Requerente: SILVANA MARA RECH
Advogado do(a) REQUERENTE: BLUCY RECH BORGES RO0004682
Requerido(a): LATAM - Linhas Aereas S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: FABIO RIVELLI - RO0006640
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7012685-69.2016.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: FRANCISCA MARTINS MARQUES
Endereço: Rua Quatro Ilhas, 6940, Aponiã, Porto Velho - RO - CEP:
76824-134
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCOS HENRIQUE SILVA
DIAS - RO7362, HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO RO0004783
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REQUERIDA(O): Nome: CLARO S.A.
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 2262, São Cristóvão, Porto
Velho - RO - CEP: 76804-038
Advogados do(a) REQUERIDO: FELIPE GAZOLA VIEIRA
MARQUES - MT016846A, RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Trata-se de cumprimento de acórdão da Turma Recursal, que
reformou decisum deste juízo para minorar a indenização por
danos morais, nos moldes do art. 52, IV e seguintes, da LF
9.099/95, havendo depósito voluntário (ID17582455) do quantum
determinado.
Por conseguinte, exaurido está o interesse processual e o objeto
de eventual execução, devendo o cartório expedir alvará de
levantamento em prol do(a) exequente da quantia já disponibilizada
nos autos e conforme requerido.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, com fulcro
nos arts 52, caput, LJE (LF 9.099/95), e 924, II, NCPC (LF
13.105/2015), JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, determinando
o respectivo arquivamento após o cumprimento da diligência
acima determinada, independentemente de nova CONCLUSÃO e
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas e/ou honorários advocatícios, ex vi lege.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
[assinatura digital]
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7024510-10.2016.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: JOSE RAIMUNDO VIEIRA
Endereço: Rua Ubirajara, 254, Tupy, Porto Velho - RO - CEP:
76804-576
Advogado do(a) EXEQUENTE: DENNIS GIOVANNI SOUSA DOS
SANTOS - RO0004557
REQUERIDA(O): Nome: IMPORT EXPRESS COMERCIAL
IMPORTADORA LTDA
Endereço: Rua Miguel Franco de Araújo, 25, Térreo, Jardim
Germânia, São Paulo - SP - CEP: 05849-430
Advogado do(a) EXECUTADO: ANTONIO ROGERIO BONFIM
MELO - SP0128462
Visto e etc...,
I - Em atenção ao transcurso do prazo certificado pela escrivania/
sistema, DEFERI a requisição eletrônica de valores monetários
conforme espelho anexo, posto que a penhora on line representa
bloqueio judicial de ativos financeiros do executado, o que
significa a constrição de dinheiro em espécie, que goza de ordem
preferencial, nos moldes dos arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 854,
CPC (LF 13.105/2015);
II - Aguardado o decurso de prazo, efetivei nova consulta no
sistema BACENJUD (espelho anexo) e constatei a inexistência
de quaisquer valores bloqueados (espelho anexo), razão pela
qual DETERMINO que se intime o(a) credor(a) para, em 10(dez)
dias e sob pena de arquivamento (art. 53, §4º, da LF 9.099/95),
impulsionar o feito e indicar bens penhoráveis ou para requerer
o que entender de direito, posto que já foram empreendidas as
diligências necessárias, não podendo o feito perdurar ad eternum.
III -Sirva-se o presente DESPACHO de MANDADO /CARTA DE
INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006), diligência de
Oficial de Justiça ou DJe.
IV - CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7000899-57.2018.8.22.0001
Requerente: GLAUCIA KARINA CAVALCANTE DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: JHONATAS EMMANUEL PINI RO0004265
Requerido(a): BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO0004872
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7056412-78.2016.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS
Endereço: CHILE, 233, Leticia Candeias do Jamari, Candeias do
Jamari - RO - CEP: 76860-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA
- MT13741/O
REQUERIDA(O):
Nome:
EMBRATEL
TVSAT
TELECOMUNICACOES SA
Endereço: Rua do Cajá, Dom Aquino, Cuiabá - MT - CEP: 78015285 Endereço: Rua do Cajá, Dom Aquino, Cuiabá - MT - CEP:
78015-285 Endereço: Rua do Cajá, Dom Aquino, Cuiabá - MT CEP: 78015-285 Endereço: Rua do Cajá, Dom Aquino, Cuiabá - MT
- CEP: 78015-285 Endereço: Rua do Cajá, Dom Aquino, Cuiabá MT - CEP: 78015-285 Endereço: Rua do Cajá, Dom Aquino, Cuiabá
- MT - CEP: 78015-285 Endereço: Avenida Presidente Vargas,
1012, Andar 10 Parte, Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20071000 Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1012, Andar 10 Parte,
Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20071-000
Advogado do(a) EXECUTADO: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA prolatada por este juízo,
nos moldes do art. 52, IV e seguintes, da LF 9.099/95, havendo
depósito voluntário (ID17506930) do quantum determinado.
Por conseguinte, exaurido está o interesse processual e o objeto
de eventual execução, devendo o cartório expedir alvará de
levantamento em prol do(a) exequente da quantia já disponibilizada
nos autos e conforme requerido.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, com fulcro
nos arts 52, caput, LJE (LF 9.099/95), e 924, II, NCPC (LF
13.105/2015), JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, determinando
o respectivo arquivamento após o cumprimento da diligência
acima determinada, independentemente de nova CONCLUSÃO e
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas e/ou honorários advocatícios, ex vi lege.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
[assinatura digital]
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7040404-89.2017.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: BERNARDA FERREIRA DOS SANTOS
SOUSA
Endereço: Rua 21 de Abril, 1521, Novo Horizonte, Candeias do
Jamari - RO - CEP: 76860-000
Advogado do(a) REQUERENTE: MARA DAYANE DE ARAUJO
ALMADA - RO0004552
REQUERIDA(O): Nome: EDNA ALVES DA SILVA - ME
Endereço: Rua Bernardino Estazione, 182, Vila das Belezas, São
Paulo - SP - CEP: 05840-030
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos e etc...,
I – Em atenção ao pleito feito pela parte requerente (ID 16842355)
antes da solenidade (ID 18095168), à ausência de comprovação
de retorno da carta precatória expedida, bem como à condição de
idosa e o endereço residencial da parte, DOU POR JUSTIFICADA a
respectiva ausência ao ato processual realizado, DETERMINANDO
a inclusão do feito novamente em pauta obrigatória de conciliação
perante o CEJUSC/PVH/RO, devendo a CPE diligenciar perante
o MD. Juízo Deprecante (via fone, Malote Digital, manifestação
na própria carta precatória, se possível, e-mail, etc...) para saber
se houve citação da empresa demandada, fazendo a imediata
comunicação da nova data de audiência conciliatória, para fins de
intimação, caso o endereço tenha sido efetivamente confirmado e
a sede da empresa encontrada;
II - Caso a requerida não tenha sido citada porque não encontrado
o endereço ou não existente mais a pessoa jurídica, deverá a CPE
abster-se de designar nova audiência conciliatória e promover
a intimação da autora para indicar, em 05 (cinco) dias e sob
pena de extinção do feito, sem resolução do MÉRITO, endereço
atualizado da ré, após o que, deverá ser designada oportunamente
nova audiência de conciliação, consignando-se as advertências e
recomendações de praxe para ambas as partes (art. 9º, §4º, 20,
51, I, LF 9.099/95, e Provimento Conjunto nº 001/2017 - PR/CGJ/
TJRO), bem como expedindo-se todo o necessário;
III - CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Processo nº: 7026295-70.2017.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: MARCELA DE SOUZA GUIMARAES
Endereço: Rua Guiana, 2904, bloco K, apto. 3, Embratel, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-749
Advogado do(a) EXEQUENTE: FRANCISCO LOPES COELHO RO0000678
REQUERIDA(O): Nome: FRANCISLEIDE OLIVEIRA NERES
Endereço: Rua Garopaba, 2724, Cohab, Porto Velho - RO - CEP:
76808-082
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos e etc...,
INDEFIRO o pleito de inclusão do débito nas empresas arquivistas
e de restrição creditícia, uma vez que compete à parte referida
providência e desde que reclame a respectiva certidão de crédito.
O Juízo não promove a inscrição de débitos e pendências fiscais,
expedindo, alternativamente, certidões cartorárias do crédito e que
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são entregues à parte que, a custa e risco, reclama a anotação
desabonadora perante as empresas controladoras/informadoras
do crédito e protestos extrajudiciais.
Por conseguinte, intime-se a parte credora para, em finais e
improrrogáveis 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, indicar
bens penhoráveis, posto que já foram empreendidas as diligências
necessárias, não podendo o feito perdurar ad eternum.
Sirva-se a presente de MANDADO JUDICIAL/CARTA DE
INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006), diligência de
Oficial de Justiça e/ou DJe, conforme o caso.
CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7000197-19.2015.8.22.0001
Parte Autora: REQUERENTE: GABRIEL CAMARGO DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: HELITON SANTOS DE OLIVEIRA
- RO0005792, AGENOR NUNES DA SILVA NETO - RO0005512,
VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO0003099
Parte Requerida: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI
- RO0004571
INTIMAÇÃO (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICAM VOSSAS
EXCELÊNCIAS, por seu(ua)’s patrono(a) intimadas da
determinação:
Determinação: Vistos e etc...,
O REsp STJ Nº 1.578.526- SP (2016/0011287-7) ainda não
fora julgado, razão pela qual, DETERMINO A MANUTENÇÃO
DA SUSPENSÃO DO FEITO por 06 (seis) outros meses, ou até
ulteriores providências/julgamento daquela Corte Superior de
Justiça, conforme fundamentos jurídicos da DECISÃO judicial
anterior já contida nos autos (ID 9870673).Dê-se ciência via DJE,
servindo-se o presente de MANDADO.CUMPRA-SE.Porto Velho/
RO, data do registro.JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO-Juiz de Direito
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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Processo nº: 7042240-34.2016.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA
MURUPI
Endereço: Rua Mister Davy, 4531, Cidade do Lobo, Porto Velho RO - CEP: 76810-480
Advogado do(a) EXEQUENTE:
REQUERIDA(O): Nome: SINEZIO GOMES DA SILVA
Endereço: Rua Alexandre Guimarães, 1340, local de trabalho,
Escola Estudo e Trabalho, Areal, Porto Velho - RO - CEP: 76804374
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos e etc...,
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA prolatada por este juízo,
nos moldes do art. 52, IV e seguintes, da LF 9.099/95, tendo havido
a expedição de MANDADO de penhora de salário e correspondente
resposta da fonte pagadora do executado, informando a
implementação da ordem de desconto(s) em folha de pagamento
(ID16942321), bem como efetivação do primeiro desconto, relativo
ao mês de março/2018 (ID17521488).
Por conseguinte, expeça-se alvará de levantamento em prol do(a)
exequente da quantia já disponibilizada nos autos e, conforme se
verifique a efetivação de novos depósitos, fica desde já autorizada
a expedição do respectivo alvará em prol do(a) mesmo credor.
Cessados os descontos/depósitos com o alcance do quantum
apontado na conta elaborada pela D. Contadoria (ID 15790352),
retornem os autos conclusos para extinção.
Sirva-se a presente de MANDADO JUDICIAL/CARTA DE
INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de
Oficial de Justiça ou DJe.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
[assinatura digital]
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7003680-52.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: JULIO CESAR FERREIRA DE SOUSA
Endereço: Rua Guanabara, 254, Mato Grosso, Porto Velho - RO CEP: 76804-403
Advogado do(a) REQUERENTE: DAGUIMAR LUSTOSA
NOGUEIRA CAVALCANTE - RO0004120
REQUERIDA(O): Nome: CLARO S.A.
Endereço: Rua Henri Dunant, 780, - até 817/818 Torre A e Torre B,
Santo Amaro, São Paulo - SP - CEP: 04709-110
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se de ação declaratória de inexistência/inexigibilidade de
débito (R$ 186,46 – vencido em 15/12/2015) cumulada com
indenizatória por danos morais decorrentes do registro indevido
nas empresas arquivistas, referente a valores vinculados a contrato
já rescindido judicial e anteriormente, sem ônus para o autor,
conforme fatos narrados na inicial e de acordo com os documentos
apresentados.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra,
devendo a prestação jurisdicional ser entregue, não se justificando
eventual pleito de dilação probatória para juntada de novos
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documentos ou produção de prova oral, posto que a matéria é
exclusivamente de direito e documental, sendo que as partes
devem instruir regularmente as respectivas peças processuais
(inicial, contestação e eventualmente a réplica) com todos os
documentos indispensáveis ao julgamento da lide e que não podem
ser substituídos por testemunhas!
Sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo este
que o processo está em ordem e “maduro” para julgamento, deve,
principalmente na seara dos Juizados, promover a imediata entrega
da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no caso em
apreço.
Verifico que a preliminar arguida se confunde com o MÉRITO,
posto que somente a análise do cerne da presente ação irá aclarar
eventual responsabilidade e se a causa de pedir é idêntica à de
processo anterior, não estando de plano caracterizada a coisa
julgada.
Pois bem.
Aduz a parte autora que no ano de 2015 ajuizou ação para rescindir
contrato com a empresa requerida, sob o fundamento de falha na
prestação dos serviços, obtendo SENTENÇA favorável a qual
declarou rescindido o contrato, sem ônus para o demandante, bem
como condenou a telefônica no dever de indenizar pela falta de
fornecimento de internet na velocidade contratada, caracterizando
o serviço defeituoso.
Afirma que, mesmo após a rescisão do contrato, sem ônus, a
requerida lançou seu nome nos órgãos arquivistas por um débito
posterior, dando azo aos pleitos contidos na inicial.
A hipótese em julgamento deve ser analisada à luz do Código
de Defesa do Consumidor e aos princípios a ele inerentes, mais
especificamente àqueles referentes a relação contratual e à
reparação dos danos eventualmente causados pela falha na
prestação do serviço.
Isto se justifica na medida em que a requerida representa empresa
prestadora de serviços, de modo que assume o risco administrativo
e operacional em troca dos lucros que aufere.
O cerne da demanda reside basicamente na alegação de danos
morais decorrentes da inclusão indevida do nome do autor nos
cadastros de inadimplentes por contrato já discutido em processo
anterior, impedindo o crédito e afetando a honorabilidade comercial e
pessoal sem qualquer escrúpulo ou preocupação com o provimento
judicial emergido e que procurou por fim à demanda anterior.
Deste modo, constata-se que não há que se falar em repetição
da demanda ou coisa julgada, posto que a ação fora posterior à
SENTENÇA judicial prolatada e da qual tinha a ré plena ciência,
demonstrando falta de resignação, de organização e de melhor
gestão quanto aos contratos que celebra e quanto às demandas à
que se submete.
O ônus da prova, no caso em apreço e em atenção ao sistema
de proteção do consumidor, que é a parte mais débil da relação,
compete à empresa (ônus inverso - art. 6º, VIII da Lei 8078/90), que
detém todos os registros e anotações, sendo que a demandante
apresentou somente aqueles documentos de que dispunha e teve
acesso, cabendo à requerida demonstrar a existência e exigibilidade
de referido débito.
Ao receber a contrafé no ato da citação, pôde a requerida observar
que o(a) requerente informava a inexistência de débitos pela
rescisão contratual decretada judicialmente, sendo surpreendido
com a inclusão desabonadora nas empresas controladoras de
crédito pelos mesmos débitos, de modo que deveria ter melhor
diligenciado e apresentado comprovação de que o débito se
referida a novo contrato ou nova modalidade de serviços prestados
e posterior àquela SENTENÇA, o que não ocorreu.
Consultando os autos nos quais restara condenada a requerida
(autos nº 7012915-91.2015.8.22.0601 – 2º Juizado Especial
Cível), cujo número fora informado pelo autor e mediante acesso
no sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe/TJRO), verifico
que efetivamente o contrato foi rescindido, sem ônus para o
demandante, com isenção, inclusive, de multa de fidelização
e rescisão antecipada do pacto contraendo, dada a culpa da
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requerida, sendo que a SENTENÇA foi prolatada em 03/11/2015,
transitando em julgado, sem recursos, na data de 03/12/2015.
Deste modo, não poderia a telefônica ré incluir o nome do autor
nos cadastros de inadimplentes por um débito com vencimento
em 15/12/2015 (ID 159527300), sem especificar a origem e sem
demonstrar total desvinculação daquela demanda anterior e
referente à prestação de novos serviços. Em assim não agindo/
comprovando, caracterizada está a conduta abusiva pela geração
de débitos e inclusão nos órgãos arquivistas quando, em verdade,
inexiste mais relação contratual e consequentemente, débitos.
Cabível a condenação no dever de indenizar, salientando-se a
jurisprudência no mesmo sentido:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
TELEFONIA.
DANO
MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. CONDUTA REITERADA.
COMPORTAMENTO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO
TOLERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO
DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. Apelação provida” (TJ-SP
- APL: 00015682820138260218 SP 0001568-28.2013.8.26.0218,
Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 30/09/2015, 34ª
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2015); e
“RECURSO INOMINADO. NOVA INSCRIÇÃO APÓS O
AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES SOBRE A MESMA DÍVIDA.
FATO NOVO. COISA JULGADA AFASTADA. COBRANÇA
INDEVIDA. DANO MORAL PURO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM
R$ 7.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71005688064, Quarta Turma Recursal Cível,
Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja,
Julgado em 22/09/2015)” (TJ-RS - Recurso Cível: 71005688064
RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento:
22/09/2015, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação:
Diário da Justiça do dia 24/09/2015)”.
É inegável que os serviços de proteção ao crédito existentes em
todo o mundo desempenham função de relevo, destacando-se a
rapidez e a segurança na concessão do crédito. Mas, por outro
lado, o serviço é potencialmente lesivo à privacidade e à honra
das pessoas, de modo que o legislador previu rígido controle
nos procedimentos de inscrição de nomes em base restritiva de
crédito.
A questão da utilização indevida do nome do requerente, o registro
indevido no Sistema de Proteção ao Crédito e o vexame sofrido
com a descoberta repentina da restrição creditícia apontam o
abalo moral, mormente quando não havia mais qualquer relação
contratual entre as partes.
O dano moral repercute e atinge bens da personalidade, como
honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando
dor, sofrimento, tristeza, constrangimento, vexame e humilhação
à vítima, havendo previsão constitucional da respectiva reparação.
Sendo assim e levando em consideração a capacidade econômica
das partes, e principalmente a reincidência e falta de resignação
da ré em cumprir ordens judiciais, tenho como justo, proporcional
e exemplar a fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00
(dez mil reais), de molde a disciplinar a empresa demandada e a
dar satisfação pecuniária ao(à) requerente.
A reparação não pode representar a ruína do devedor responsável
e nem a fonte de enriquecimento desmotivado do credor lesado, de
modo que o valor acima arbitrado (R$ 10.000,00) está sintonizado
com os princípios expostos assim como com os princípios da
proporcionalidade (indenização proporcional à extensão dos
danos), da razoabilidade (o valor não é irrisório e nem abusivo/
estratosférico) e da reparabilidade (compensação financeira
dada a impossibilidade do restitutio in integrum), evitando-se o
enriquecimento ilícito do(a) ofendido(a), sob pena de se estimular a
não menos odiosa “indústria do dano moral”.
É em razão de todo este cenário que tenho como suficiente o valor
acima fixado e pertinente para fazer valer a teoria do desestímulo,
segundo a qual, a imposição de indenização sensível inibe a
disseminação ou repetição de lesão a outros consumidores
pela prática desorganizada ou menos cautelosa das empresas
fornecedoras de serviços públicos e/ou essenciais.
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R$ 10.000,00 (dez mil reais) não irão “quebrar” o(a) ré(u) e, muito
menos, “enriquecer” o(a) requerente.
Esta, pois, é a DECISÃO mais justa e equânime que se amolda ao
caso concreto.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nas
disposições legais já mencionadas e arts. 6º e 38 da LF 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL formulado pelo(a)
autor(a) para o fim de:
A) DECLARAR A INEXISTÊNCIA/INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS
APONTADOS NAS EMPRESAS ARQUIVISTAS DADA A
RESCISÃO CONTRATUAL JÁ OPERADA;
B) CONDENAR a empresa requerida ao pagamento indenizatório
de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), à título dos reconhecidos danos
morais, acrescido de correção monetária (tabela oficial TJ/RO) e
juros legais, simples e moratórios, de 1% (um por cento) ao mês a
partir da presente condenação (súmula 362, STJ); e
C) DETERMINAR, independentemente do trânsito em julgado
desta, a expedição de ofício para fins de BAIXA/RETIRADA DA
ANOTAÇÃO RESTRITIVA DAS EMPRESAS ARQUIVISTAS,
COMANDANDO, SE POSSÍVEL, A ORDEM NOS SISTEMAS
ONM LINE (“SERASAJUD”, e-mail SCPC, CDL-SPC), A SER
CUMPRIDA EM 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE CRIME
DE DESOBEDIÊNCIA E EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO
CIVIL EM AÇÃO AUTÔNOMA. SIRVA-SE A PRESENTE DE
OFÍCIO REQUISITANTE ÀS EMPRESAS CONTROLADORAS E
INFORMADORAS DO CRÉDITO.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, nos termos dos arts. 51, caput, da LF 9.099/95, e
487, I, CPC/2015, ficando a parte ré ciente da obrigação de pagar
o valor determinado no prazo de 15 (quinze) dias, imediatamente
após o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação,
nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, LF 9.099/95, e Enunciado
Cível FOJUR nº 05 (Somente deverá ser intimada a parte para
o pagamento voluntário da condenação, caso não tenha sido
determinado na SENTENÇA ou no acórdão que o início do prazo
para pagamento era automático e a contar do trânsito em julgado),
sob pena de incidência da multa legal de inadimplência de 10%
(dez por cento) ad valorem (arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 523,
§1º, CPC/2015).
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado
junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR
TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo,
sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do
Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a referida
pena de inadimplência, prevista no artigo 523, §1º, CPC/2015.
Ocorrida a satisfação voluntária do quantum, expeça-se
imediatamente alvará de levantamento em prol da parte
credora, independentemente de prévia CONCLUSÃO, devendo
os autos serem arquivados ao final, observadas as cautelas,
movimentações e registros de praxe. Não ocorrendo o pagamento
e havendo requerimento de execução sincrética pela parte credora,
devidamente acompanhada de memória de cálculo (elaborada
por advogado ou pelo cartório, conforme a parte possua ou não
advogado), venham conclusos para possível penhora on line de
ofício (sistema BACENJUD - Enunciado Cível FONAJE nº 147).
Caso contrário, arquive-se e aguarde-se eventual pedido de
cumprimento de SENTENÇA.
Sem custas ou honorários advocatícios, ex vi lege.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
Processo nº: 7012062-34.2018.8.22.0001
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Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ROBSON ARAUJO LEITE
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBSON ARAUJO LEITE RO0005196
EXECUTADO: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Endereço: Estrada Santo Antônio, S/N, Canteiro de Obra da UHE
Santo Antônio, Triângulo, Porto Velho - RO - CEP: 76805-812
Vistos e etc...,
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial (art. 784,
II NCPC), nos moldes do art. 53 e seguintes, da LF 9.099/95,
sendo determinada pontualmente a emenda da vestibular para
regularização da legitimidade ativa e melhores esclarecimentos
quanto à apuração do crédito exequendo (ID 17946081).
Contudo, não houve a diligência e atenção necessárias pela parte
exequente, que não ofertou a emenda aguardada ou fez qualquer
outra manifestação nos autos (ID 18483717). Por conseguinte, há
que se arquivar o processo, sendo obrigação da parte apresentar
petição inicial em termos e apta a reclamar o provimento judicial e
a tutela estatal.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, com fulcro
no art. 6º, da LF 9.099/95, INDEFIRO A INICIAL DE EXECUÇÃO,
JULGANDO EXTINTO O FEITO, nos moldes dos arts. 53, caput, LF
9.099/95, e 924, I, do CPC/2015 (LF 13.105/2015), determinando
o respectivo arquivamento, após o trânsito em julgado, observadas
as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
ADVERTÊNCIAS:
1) A PARTE, EM NÃO CONCORDANDO COM O TEOR DA
DECISÃO /SENTENÇA, TERÁ 10 (DEZ) DIAS PARA OFERTAR
RECURSO INOMINADO E RESPECTIVAS RAZÕES, NOS MOLDES
DO ART. 42, caput, DA LF 9.099/95, CONTADOS DA CIÊNCIA
DO ATO; 2) O PREPARO (RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS) DEVERÁ SER FEITO, INDEPENDENTEMENTE
DE INTIMAÇÃO, NAS QUARENTA E OITO HORAS SEGUINTES
À INTERPOSIÇÃO, SOB PENA DE DESERÇÃO; 3) O PEDIDO DE
GRATUIDADE JUDICIÁRIA, FEITO NOS MOLDES RIGOROSOS
DA LEI, DISPENSA O PREPARO, PODENDO O JUÍZO, DE
QUALQUER MODO, EXIGIR PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7023486-10.2017.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: IVAN NAZIOZENO
Endereço: Rua Alexandre Guimarães, 2317, - de 2317 a 2949 lado ímpar, Mato Grosso, Porto Velho - RO - CEP: 76804-405
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS GONCALVES
FERNANDES - RO6903
REQUERIDA(O): Nome: BANCO DO BRASIL S.A.
Endereço: Avenida Nações Unidas, 628, - de 312 a 638 - lado par,
Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-186
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO0004872
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SENTENÇA
Vistos e etc...,
Trata-se de cumprimento de acórdão da Turma Recursal, que
reformou decisum deste juízo, reconhecendo a ocorrência de
danos morais em razão de espera em “fila de banco” além do prazo
regulamentar e legal, nos moldes do art. 52, IV e seguintes, da LF
9.099/95, havendo depósito voluntário (ID17586476) do quantum
determinado.
Por conseguinte, exaurido está o interesse processual e o objeto
de eventual execução, devendo o cartório expedir alvará de
levantamento em prol do(a) exequente da quantia já disponibilizada
nos autos.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, com fulcro
nos arts 52, caput, LJE (LF 9.099/95), e 924, II, NCPC (LF
13.105/2015), JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, determinando
o respectivo arquivamento após o cumprimento da diligência
acima determinada, independentemente de nova CONCLUSÃO e
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas e/ou honorários advocatícios, ex vi lege.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
[assinatura digital]
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7037326-87.2017.8.22.0001
Requerente: RODRIGO FERNANDES LISBOA
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO HENRIQUE FURTADO
COELHO DE OLIVEIRA - RO0005105
Requerido(a): CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7020135-29.2017.8.22.0001
Parte Autora: EXEQUENTE: CONDOMINIO GIRASSOL - QUADRA
08
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANA GABRIELA ROVER RO0005210, ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA RO0002913
Parte Requerida: EDIVALDO BARBOSA DE SOUSA
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA EXCELÊNCIA,
por seu(ua)’s patrono(a) intimada da determinação para, querendo,
requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias, sob pena
de preclusão.
Determinação: Vistos e etc...,INDEFIRO, por ora, o pleito do credor
penhora do imóvel do executado (ID 17686304), posto que se faz
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necessária a apresentação, pelo condomínio credor de certidão
atualizada do imóvel para os fins do art. 844, CPC/2015.Intime-se à
providência em 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, ou para
indicação de outros bens, dentro do mesmo prazo e penalidade.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), diligência de Oficial de Justiça ou
DJE.CUMPRA-SE.Porto Velho/RO, data do registro.JOÃO LUIZ
ROLIM SAMPAIO-Juiz de Direito
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7004233-02.2018.8.22.0001
Requerente: ADRIANO NUNES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO PAULO SILVINO AGUIAR
- SP336486
Requerido(a): BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7023486-10.2017.8.22.0001
REQUERENTE: IVAN NAZIOZENO
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS GONCALVES
FERNANDES - RO6903
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO0004872
Intimação À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 18 de maio de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7003987-74.2016.8.22.0001
Parte Autora: EXEQUENTE: REINALDO CARVALHO FREIRE
Advogado do(a) EXEQUENTE: THIAGO FERNANDES BECKER
- RO0006839
Parte Requerida: SAMUEL MENDES SANTANA
Advogado do(a) EXECUTADO: VELCI JOSE DA SILVA NECKEL
- RO0003844
INTIMAÇÃO (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA A PARTE CREDORA,
por seu(ua)’s patrono(a) intimada a indicar o endereço do bem,
consoante a determinação que faz referência, também reproduzida,
tudo no prazo de 10 dias:
Determinação: Vistos e etc...,Ante a manifestação do credor e
considerando que o DETRAN/RO já providenciou as restrições
pertinentes na base RENAVAM, as quais convalido, devolvo os
autos ao cartório para o cumprimento do item “b” do DESPACHO
judicial que tutelou o bloqueio on line do veículo (id 17082594).
Sem a fiel localização do bem, não há como se expedir o requerido
MANDADO de busca e apreensão, sendo certo que nos Juizados
a medida corresponde, em verdade, a MANDADO de penhora,
avaliação e remoção, não existindo aquele caráter itinerante do
MANDADO de busca e apreensão expedido pelas varas cíveis
genéricas.Cumpra-se.Porto Velho/RO, data do registro. JOÃO
LUIZ ROLIM SAMPAIO-Juiz de Direito
Determinação item b: [...] b) Externado o interesse na motocicleta
individualizada, intime-se o devedor a indicar o local onde se
encontra o bem penhorado eletronicamente para fins de formalização
do auto de penhora e constatação das reais condições de uso e
conservação da moto, via Oficial de Justiça. Referida manifestação
deverá vir em 10 (dez) dias, sob pena de configurar atentado à
dignidade da Justiça (arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 774, V, CPC –
LF 13.105/2015); [...]
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Processo nº: 7019417-95.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO LIMA
Endereço: Rua México, 1203, Nova Porto Velho, Porto Velho - RO
- CEP: 76820-190
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Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO MALDONADO
RODRIGUES - RO0002080
REQUERIDA(O): Nome: JOAO DE JESUS BARBOSA
Endereço: Rua do Cabo, 2521, Costa e Silva, Porto Velho - RO CEP: 76803-500
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos e etc...,
I – Trata-se de ação de execução de título extrajudicial (art. 784,
I, CPC/2015), nos moldes do art. 53 e seguintes, da LF 9.099/95,
conforme pedido inicial (ID184100646) e nota promissória
apresentada (ID 18410143);
II – Entretanto, o processo não está em ordem, posto que a parte
credora acresce honorários de execução (10% ad valorem), o que
não é permitido na seara e microssistema dos Juizados Especiais
(salvo se previsto expressamente em contrato ou no título executivo,
o que não é o caso), ex vi dos arts. 54 e 55, da LF 9.099/95, que
preveem as únicas despesas possíveis. Até mesmo o novel Código
de Processo Civil assegura a primazia de referida Lei Especial
(LJE), fazendo as ressalvas pertinentes nos arts. 318 e 1.046, §2º,
NCPC;
III – Ainda com relação à liquidação do crédito exequendo, há a
inclusão de juros moratórios, os quais não estão previstos no título
de crédito apresentado (e nem poderiam estar – art. 890, CCB – LF
10.406/2002);
IV - Deste modo, deve o cartório intimar o(a) exequente para,
em 10 (dez) dias e sob pena de indeferimento liminar da inicial
e consequente arquivamento dos autos, retificar a memória de
cálculo, excluindo os pretensos honorários de execução e juros
moratórios;
V – SIRVA-SE O PRESENTE de MANDADO JUDICIAL/CARTA
DE INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006), diligência de
Oficial de Justiça ou DJE;
VI - Cumpra-se.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Processo nº: 7000914-26.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: CARLOS EDUARDO DA SILVA BRASIL
Endereço: Rua Belo Horizonte, 380, Embratel, Porto Velho - RO CEP: 76820-732
Advogados do(a) REQUERENTE: ANA PAULA LIMA SOARES RO7854, SILVANA DEVACIL SANTOS - RO8679
REQUERIDA(O): Nome: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO
E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Endereço: Rua das Araras, 241, - de 1/2 a 240/241, Eldorado, Porto
Velho - RO - CEP: 76811-678
Advogado do(a) REQUERIDO: IZABEL CELINA PESSOA
BEZERRA CARDOSO - RO0000796
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38 da LF 9.099/95).
FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se de indenização por danos morais decorrentes da
negligência da empresa requerida ao não comunicar acordo em
autos de execução, ocasionando o bloqueio indevido de valores
na conta corrente do autor (processo em que o ora autor era
executado e teve dinheiro bloqueado via Bacen Jud nas contascorrentes da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil tendo,
após o pagamento, sido feito o desbloqueio em apenas na conta do
Banco do Brasil), nos moldes do pedido inicial (ID 15555152) e dos
documentos apresentados (ID 15555157, 15555208, 15555216,
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15555223, 15555233), havendo pleito de tutela antecipada para
fins de imediato desbloqueio de valores da conta-corrente da Caixa
Econômica Federal do autor, cujo pedido fora indeferido.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra,
devendo a prestação jurisdicional ser entregue, não se justificando
eventual pleito de dilação probatória para juntada de novos
documentos ou produção de prova oral, posto que a matéria é
exclusivamente de direito e documental, sendo que as partes
devem instruir regularmente as respectivas peças processuais
(inicial, contestação e eventualmente a réplica) com todos os
documentos indispensáveis ao julgamento da lide e que não podem
ser substituídos por testemunhas!
Sendo o magistrado o destinatário das provas e entendendo este
que o processo está em ordem e “maduro” para julgamento, deve,
principalmente na seara dos Juizados, promover a imediata entrega
da prestação jurisdicional, medida esta que se impõe no caso em
apreço.
Não havendo arguição de preliminares, passo ao efetivo
julgamento.
Pois bem!
Aduz o autor que possuía uma dívida com a empresa requerida
decorrente de prestação de serviços educacionais. Afirma que em
razão do débito, a requerida ingressou com ação de execução
de título extrajudicial, em 29/05/2017 (autos nº. 702256381.2017.8.22.0001 – 1º Vara Cível de Porto Velho/RO), sendo que
as partes realizaram acordo extrajudicial, o qual foi pago na data
de 26/09/2017.
Afirma que a empresa requerida agiu de má-fé, sendo negligente
com a continuidade do processo de execução, pois pediu o
arquivamento daqueles autos só depois de já ter ocorrido o
bloqueio em duas contas bancárias do autor, o que lhe causou
embaraços financeiros e danos morais pela privação indevida de
seus recursos.
Contudo, analisando a narração fática e a documentação
apresentada, verifico que os documentos anexados divergem
diametralmente das alegações do autor, posto que, da mera análise
dos autos de execução se verifica que os supostos danos alegados
pelo autor decorreram da própria demora no trâmite processual, e
não de atitude ilícita ou falha da empresa requerida, conforme se
demonstrará a seguir.
Analisando o presente feito e em consulta ao processo informado
pelo autor no sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe/TJ-RO,
verifico que o autor realizou acordo extrajudicial com a requerida
após ter sido citado nos referidos autos, efetuando um pagamento
no valor de R$ 600,00, o qual a empresa requerida deu por
satisfeito o crédito exequendo. Ocorre que o pedido de penhora
online naqueles autos pela empresa requerida foi protocolado
antes do referido acordo e do pagamento, em 21/09/2017, de sorte
que aquele Juízo somente deferiu a ordem em 06/11/2017, tendo
a empresa requerida comunicado o acordo no dia 11/12/2017 e
prolatada SENTENÇA de extinção no mesmo dia.
Porém, em que pese a informação do acordo ter sido protocolada
pela requerida nos autos após a penhora online ter ocorrido (data
da ordem no Bacen Jud – 05/12/2017 – bloqueio 07/12/2017),
verifico que o próprio autor incorreu em grave negligência com os
autos, posto que já havia sido citado e estava ciente da existência
do processo, bem como as partes não realizaram termo de acordo
com cláusulas específicas, designando a responsabilidade da
requerida de informar nos autos sobre o acordo, de modo que, o
autor sendo o maior interessado, também possuía livre acesso aos
autos para protocolizar a informação.
Ora, o autor somente se manifestou naqueles autos em 20/02/2018,
de modo que concorreu para os danos que alega ter sofrido, não
havendo qualquer termo que indique a responsabilidade exclusiva
da requerida em informar o acordo nos autos, de sorte que tal fato
também poderia ter sido facilmente informado pelo autor.
Não bastasse, ao verificar que ainda haviam valores penhorados
nos autos, a empresa requerida se manifestou antes mesmo do
autor, em 29/01/2017, requerendo a liberação dos valores em prol
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deste, de sorte que não tenho comprovado qualquer ato ilícito pela
requerida ou a responsabilidade da empresa decorrente dos fatos
alegados na inicial, cabendo ao autor, outrossim, ter diligenciado
para evitar os próprios danos que alega ter suportado, não havendo
que se falar em indenização por danos morais.
Incumbe a parte demandante, demonstrar fato constitutivo de
seu direito (art. 373, I, NCPC), e desse mister a mesma não
se desincumbiu, pois não comprovou o jus vindicado e nem
demonstrou a ilegalidade ou descumprimento contratual praticada
pela requeridoa, de modo que a improcedência dos pedidos é
medida que se impõe.
No processo civil, valem os princípios da verdade processual,
da persuasão racional e do livre convencimento na análise da
prova, que não permitem, in casu, a tutela e provimento judicial
reclamados.
Esta a DECISÃO mais justa e equânime para o caso em análise,
nos termos do art. 6º da LF 9.099/95.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, com fulcro
nas disposições legais já mencionadas e no art. 6º e 38 da Lei
9.099/95, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido
inicial, ISENTANDO POR COMPLETO a parte requerida da
responsabilidade civil reclamada.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes dos arts. 51, caput, da LF
9.099/95, e 487, I, NCPC (LF 13.105/2015), devendo o cartório,
após o trânsito em julgado desta, promover o arquivamento
definitivo dos autos.
Sem custas e/ou honorários advocatícios nos termos dos arts. 54
e 55 da Lei 9.099/95.
Intimem-se e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( ) Processo
nº: 7016849-14.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: RONDOMAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS
LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: NEIDY JANE DOS REIS RO0001268
EXECUTADO: EGIDIO CAETANO FERNANDES JUNIOR
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: EGIDIO CAETANO FERNANDES JUNIOR
Endereço: Avenida Calama, 7282, Igarapé, Porto Velho - RO CEP: 76824-288
Vistos e etc...,
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA prolatada por este juízo,
nos moldes do art. 52, IV e seguintes, da LF 9.099/95, restando
infrutíferas todas as diligências para constrição de bens e satisfação
do crédito exequendo.
Desta forma e exauridas as possibilidades, DEFIRO a expedição
de certidão de crédito em prol da exequente para que promova as
medidas extrajudiciais que julgar necessárias (protesto, restrição
creditícia perante empresas arquivistas, etc...).
Por conseguinte, há que se arquivar o feito, competindo à parte
melhor diligenciar para futuramente reclamar o prosseguimento
da execução, posto que nos Juizados Especiais constitui
condição sine qua non a existência de endereço certo e sabido do
devedor, assim como de bens penhoráveis, sob pena de extinção,
independentemente de prévia intimação (arts. 51, §1º, e 53, §4º,
LF 9.099/95).
POSTO ISSO, e por tudo o mais que dos autos consta, com fulcro
no art. 53, §4º, LF 9.099/95, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO,
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determinando o respectivo e imediato arquivamento, após a
entrega da certidão creditícia reclamada, observadas as cautelas
e movimentações de praxe.
Sem custas.
CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7011621-04.2015.8.22.0601
REQUERENTE: Nome: QUILVIA CARVALHO DE SOUSA
Endereço: Avenida Guaporé, Rio Madeira, Porto Velho - RO - CEP:
76821-431
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCUS AURELIO CARVALHO
DE SOUSA - RO0002940
REQUERIDA(O): Nome: LOJAS AMERICANAS S.A.
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 1360, Centro, Porto Velho - RO
- CEP: 76801-109
Advogados do(a) EXECUTADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI SP0228213, RICHARD LEIGNEL CARNEIRO - RN0009555
Vistos e etc...,
Tendo sido providenciada em gabinete a habilitaçãodo novo
advogado da empresa demandada, Dr Thiago Mahfuz Vezzi (OAB/
RO6476), DETERMINO a intimação da executada para, no prazo
de 10 (dez) dias, indicar dados de conta corrente para a qual deve
ser transferida a importância depositada neste feito (ID2854846),
sob pena de transferência do referido numerário para a conta
centralizadora do TJRO.
Decorrido o prazo sem manifestação, fica desde já autorizada a
expedição de alvará de levantamento dos valores para a conta
centralizadora do TJRO e, cumprida a diligência, retornem os autos
conclusos para extinção.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
[assinatura digital]
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Processo nº: 7018206-24.2018.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: RENAN GOMES MALDONADO DE
JESUS
Endereço: Rua Rafael Vaz e Silva, 1040, - de 980/981 a 1309/1310,
Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-162
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA RO7904
REQUERIDA(O): Nome: DOUGLAS ALVES DOS SANTOS
Endereço: Área Rural, Qd 28 Lt 04, Rua Ursa Maior s/n-B. Planalto
II, Área Rural de Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76834-899
Advogado do(a) EXECUTADO:
VALOR DO DÉBITO/DÍVIDA: R$ 847,47 (oitocentos e quarenta
e sete reais e quarenta e sete centavos)– ATUALIZADO ATÉ
09/05/2018
Vistos e etc...,
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I – Trata-se de ação de execução de título extrajudicial (contrato
de honorários advocatícios – art. 24, LF 8.906/94), nos moldes
do art. 53 e seguintes, da LF 9.099/95, conforme pedido inicial (id
18218753) e contrato apresentado (id 18218765);
II – Contudo, o processo não está em ordem, posto que o exequente
não fez prova prévia da contraprestação do serviço contratado
(art. 798, I, d, CPC/2015), razão pela qual determino a respectiva
intimação para a referida emenda, em 10 (dez) dias, sob pena de
indeferimento da inicial e extinção/arquivamento do feito;
III - Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO,
via sistema PJe (LF 11.419/2006), diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
IV - Cumpra-se.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7008251-03.2017.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: FERNANDA RAMOS DE LIMA
Endereço: Rua Jardins, 1641, Residencial Lírio, Torre 11, Unidade
103, Bairro Novo, Porto Velho - RO - CEP: 76817-001
Advogado do(a) EXEQUENTE: POLLYANA JUNIA MUNIZ DA
SILVA NASCIMENTO - RO0005001
REQUERIDA(O): Nome: BAIRRO NOVO PORTO VELHO
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A
Endereço: Rua Dom Pedro II, 637, Sala 802, Edifício Centro
Empresarial, Caiari, Porto Velho - RO - CEP: 76801-151
Nome: BAIRRO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
S.A.
Endereço: Rua Dom Pedro II, 637, Sala 802, Edifício Centro
Empresarial, Caiari, Porto Velho - RO - CEP: 76801-151
Nome: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Endereço: Rua Lemos Monteiro, 120, 18 ANDAR - EDICIO
ODEBRECHT, Butantã, São Paulo - SP - CEP: 05501-050
Advogado do(a) EXECUTADO: PAULO BARROSO SERPA RO0004923
Advogado do(a) EXECUTADO: PAULO BARROSO SERPA RO0004923
Advogado do(a) EXECUTADO: PAULO BARROSO SERPA RO0004923
SENTENÇA
Vistos e etc...,
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA prolatada por este juízo,
nos moldes do art. 52, IV e seguintes, da LF 9.099/95, havendo
depósito voluntário (ID17612918) do quantum determinado.
Por conseguinte, exaurido está o interesse processual e o objeto
de eventual execução, devendo o cartório expedir alvará de
levantamento em prol do(a) exequente da quantia já disponibilizada
nos autos e conforme requerido.
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos conste, com fulcro
nos arts 52, caput, LJE (LF 9.099/95), e 924, II, NCPC (LF
13.105/2015), JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, determinando
o respectivo arquivamento após o cumprimento da diligência
acima determinada, independentemente de nova CONCLUSÃO e
observadas as cautelas e movimentações de praxe.
Sem custas e/ou honorários advocatícios, ex vi lege.
Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
[assinatura digital]
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7031029-64.2017.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: K & M JOIAS LTDA - ME
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1083, - de 945 a 1355 - lado
ímpar, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-097
Advogados do(a) EXEQUENTE: GESSICA DANDARA DE SOUZA
- RO7192, RALENSON BASTOS RODRIGUES - RO8283, MICHEL
MESQUITA DA COSTA - RO0006656, LARISSA TEIXEIRA
RODRIGUES FERNANDES - RO7095
REQUERIDA(O): Nome: LIDIANE PONTES ALMEIDA TEIXEIRA
Endereço: Rua Laercio Nobre, 515, Satélite, Candeias do Jamari RO - CEP: 76860-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos e etc...,
I – DEFERI a requisição eletrônica de valores monetários conforme
espelho anexo, posto que a penhora on line representa bloqueio
judicial de ativos financeiros do executado, o que significa a
constrição de dinheiro em espécie, que goza de ordem preferencial,
nos moldes dos arts. 52, caput, LF 9.099/95, e 854, NCPC (LF
13.105/2015);
II - Aguardado o decurso de prazo, efetivei nova consulta no
sistema BACENJUD (espelho anexo) e constatei o bloqueio total
do valor requisitado e equivalente ao crédito exequendo, de modo
que determinei a respectiva transferência para conta judicial
remunerada, tornando sem efeito as demais ordens de bloqueio e
liberando os valores excedentes;
III – Por conseguinte e considerando a nova sistemática de
cumprimento de SENTENÇA (NCPC – Lei 13.015/2015), aplicável
ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 52, caput, LF
9.099/95), DETERMINO que, independentemente da confirmação
de transferência judicial dos valores bloqueados, intime-se o(a)
executado(a) para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias e querendo,
arguir as defesas previstas nos incisos I e II, do §3º, do art. 854, do
NCPC. O silêncio importará na conversão do bloqueio em penhora
judicial e na consequente liberação/levantamento de valores pelo(a)
exequente;
IV – Promovida a intimação e transcorrido in albis o prazo fixado, fica
desde logo convertida a indisponibilidade financeira (bloqueio) em
penhora, dispensando-se a respectiva lavratura de termo, devendo
a CPE certificar a inércia e, tão logo confirmada a transferência
judicial determinada, expedir alvará de levantamento em prol do(a)
exequente, vindo os autos ao final para extinção (arts. 52, caput, LF
9.099/95, e 924, II e III, NCPC);
V - Sirva-se a presente de MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO, via
sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de Oficial de Justiça
ou DJe; e
CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
[assinatura digital]
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quintino
Bocaiúva, Bairro São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820892 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº: 7023587-81.2016.8.22.0001
REQUERENTE: Nome: ROBERTO COLLETTE
Endereço: Rua Osvaldo Lacerda, 5936, Igarapé, Porto Velho - RO
- CEP: 76824-222
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Advogados do(a) EXEQUENTE: ITALO FERNANDO SILVA
PRESTES - RO7667, FLORA MARIA CASTELO BRANCO
CORREIA SANTOS - RO000391A-A
REQUERIDA(O): Nome: ROGERIO DA COSTA PINHEIRO
Endereço: Rua Oswaldo Ribeiro, s/n, Cond. Orgulho do Madeira BL 07, Quadra 583, Apto, Jardim Santana, Porto Velho - RO - CEP:
76828-320
Nome: TAIANNE ALMEIDA MARQUES
Endereço: Rua Oswaldo Ribeiro, S/N, Cond. Orgulho do Madeira,
BL 07, QD 583, APTO 401, Jardim Santana, Porto Velho - RO CEP: 76828-320
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos e etc...,
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA prolatada por este juízo,
nos moldes do art. 52, IV e seguintes, da LF 9.099/95, sendo
deferida a penhora parcial de salário do devedor ID16136150),
com consequente implementação do(s) desconto(s) em folha de
pagamento pelo respectivo empregador, bem como o depósito da
parcela referente ao mês de março/2018 (ID16940649).
Por conseguinte, expeça-se alvará de levantamento em prol do(a)
exequente da quantia já disponibilizada nos autos e, conforme se
verifique a efetivação de novos depósitos, fica desde já autorizada
a expedição do respectivo alvará em prol do(a) mesmo credor.
Cessados os descontos/depósitos com o alcance do quantum
apontado no MANDADO (ID16136150), retornem os autos
conclusos para extinção.
Sirva-se a presente de MANDADO JUDICIAL/CARTA DE
INTIMAÇÃO, via sistema PJe (LF 11.419/2006), via diligência de
Oficial de Justiça ou DJe.
INTIME-SE e CUMPRA-SE.
Porto Velho/RO, data do registro.
JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO
Juiz de Direito
[assinatura digital]
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 1º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7051216-30.2016.8.22.0001
REQUERENTE: PATRICIA CRISTINA DOS SANTOS MONTOIA,
MARIA VERONICA SANTOS MONTOIA, JOAO PINHA MONTOIA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE GIRAO MACHADO NETO
- RO0002664
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE GIRAO MACHADO NETO
- RO0002664
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE GIRAO MACHADO NETO
- RO0002664
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS
Advogados do(a) REQUERIDO: MARCIO VINICIUS COSTA
PEREIRA - RJ0084367, BERNARDO AUGUSTO GALINDO
COUTINHO - RO0002991, ALINE SUMECK BOMBONATO RO0003728
Intimação À PARTE REQUERENTE
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 18 de maio de 2018.
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2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, Tel: 3217-5064.
Processo n.: 7014725-53.2018.8.22.0001
Parte Requerente: Nome: EDSON ROBERTO DA SILVA
Endereço: Rua Aparecida, 300, Três Marias, Porto Velho - RO CEP: 76812-390
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDA DE LIMA CIPRIANO
NASCIMENTO - RO0005791
CPF/CNPJ: EDSON ROBERTO DA SILVA CPF: 827.958.272-04
Parte Requerida: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA
SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) REQUERIDO:
CPF/CNPJ: 05.914.560/0001-66
DECISÃO
Vistos etc
Recebo as emendas à petição inicial anexas aos IDs 17998194 e
18414850/PJE.
Presentes os requisitos legais exigidos à concessão da tutela
de urgência de natureza antecipada, especialmente porque há
evidencias quanto à probabilidade do direito e perigo de dano
consubstanciado no perigo de suspensão do fornecimento de
energia elétrica, com fulcro no art. 300, do Código de Processo
Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza
antecipada, desta forma, determino À RÉ que: A) ABSTENHA de
INTERROMPER o fornecimento de energia elétrica na residência/
unidade consumidora da parte autora, sob alegação de pendência
do débito e fatura ora questionados; B) Ou caso tenha interrompido
o fornecimento, que promova o IMEDIATO RESTABELECIMENTO
DE ENERGIA na unidade consumidora da parte autora, referente
ao débito e fatura ora questionados, até segunda ordem ou
o julgamento final da lide. Fixo multa diária de R$ 100,00 (cem
reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de
descumprimento das determinações supra, sem prejuízo de outras
medidas tendentes ao efetivo cumprimento desta DECISÃO.
Cite(m)-se e intime(m)-se desta DECISÃO e da audiência
designada, conforme dados abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 2º Juizado Especial Cível Data:
08/06/2018 Hora: 08:40.
Advertências:
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução,
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e
eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação
cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos
moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que,
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo,
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de
inversão do ônus da prova;
VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
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VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas
processuais;
VIII – o não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos
narrados no pedido inicial;
IX – deverão comparecer à audiência designada munidos de
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X – a contestação e demais provas, inclusive a indicação de
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o
ato da audiência de conciliação;
XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar,
em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e preliminares
eventualmente apresentados;
XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a
realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
Serve a presente DECISÃO como comunicação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, Tel: 3217-5064.
Processo n.: 7019412-73.2018.8.22.0001
Parte Requerente: Nome: MARGARIDA MARIA GONCALVES
LEITE
Endereço: Rua José Bonifácio, 959, - de 965/966 a 1365/1366,
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-290
Advogado do(a) REQUERENTE: LARA REIS MOTTA - DF41251
CPF/CNPJ: MARGARIDA MARIA GONCALVES LEITE CPF:
229.142.692-34
Parte Requerida: Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Avenida Nações Unidas, 628, - de 312 a 638 - lado par,
Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-186
Advogado do(a) REQUERIDO:
CPF/CNPJ: 00.000.000/4792-92
DECISÃO
Vistos etc
Não obstante os argumentos apresentados pela parte autora,
em sua peça vestibular, não restou demonstrado de imediato à
presença dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de
Processo Civil, em especial a evidencia quanto ao perigo de dano,
haja vista, conforme informado pela autora, a sua conta corrente
está bloqueada desde dezembro de 2017, sou seja, há mais de 05
meses, porém, somente agora vem requerer medida urgente para
a desbloquear, além de não apresentar qualquer comprovação
de que a conta ainda está bloqueada. Fatos que impedem a
concessão da tutela de urgência em caráter liminar. Assim, para
melhor esclarecimento dos fatos, em um juízo de cognição sumária,
é necessária a manifestação da parte contrária. De tal modo, deixo
para analisar o pedido de tutela de urgência após manifestação da
parte adversa, conforme determina o art. 300, § 2º do CPC, ou seja,
após a apresentação do contraditório.
Cite(m)-se e intime(m)-se desta DECISÃO e da audiência
designada, conforme dados abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 2º Juizado Especial Cível Data:
11/07/2018 Hora: 12:00.
Advertências:
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução,
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
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II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e
eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação
cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos
moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que,
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo,
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de
inversão do ônus da prova;
VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas
processuais;
VIII – o não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos
narrados no pedido inicial;
IX – deverão comparecer à audiência designada munidos de
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X – a contestação e demais provas, inclusive a indicação de
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o
ato da audiência de conciliação;
XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar,
em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e preliminares
eventualmente apresentados;
XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a
realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
Serve a presente DECISÃO como comunicação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, Tel: 3217-5064.
Processo n.: 7019497-59.2018.8.22.0001
Parte Requerente: Nome: EVALDO MENDES DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Aluísio de Azevedo, 75, Tucumanzal, Porto Velho RO - CEP: 76804-538
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO ESTEBANEZ
MARTINS - RO0003208
CPF/CNPJ: EVALDO MENDES DE OLIVEIRA CPF: 166.321.17287
Parte Requerida: Nome: PONTO FRIO LEASING S A
ARRENDAMENTO MERCANTIL
Endereço: Rua Ururaí, 111, Tatuapé, São Paulo - SP - CEP: 03084010
Advogado do(a) REQUERIDO:
CPF/CNPJ: 42.582.072/0001-34
DECISÃO
Vistos etc
Verifico que estão presentes os requisitos legais exigidos à
concessão da tutela de urgência, especialmente porque há
evidencias quanto à probabilidade do direito e perigo de dano,
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bem como a DECISÃO se reveste de reversibilidade, com suporte
no art. 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de
tutela de urgência de natureza antecipada, e DETERMINO QUE
A REQUERIDA SE ABSTENHA de cobrar, no cartão de crédito do
autor, o valor das parcelas, referente à compra que está sendo
contestada no feito, até a solução final da lide ou segunda ordem.
Fixo multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada à R$ 2.000,00
(dois mil reais), no caso de descumprimento desta determinação,
sem prejuízo de outras medidas tendentes ao efetivo cumprimento
desta DECISÃO.
Cite(m)-se e intime(m)-se desta DECISÃO e da audiência
designada, conforme dados abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 2º Juizado Especial Cível Data:
12/07/2018 Hora: 08:40.
Advertências:
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução,
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e
eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação
cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos
moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que,
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo,
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de
inversão do ônus da prova;
VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas
processuais;
VIII – o não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos
narrados no pedido inicial;
IX – deverão comparecer à audiência designada munidos de
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X – a contestação e demais provas, inclusive a indicação de
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o
ato da audiência de conciliação;
XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar,
em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e preliminares
eventualmente apresentados;
XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a
realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
Serve a presente DECISÃO como comunicação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, email: cpe@tjro.jus.br.
Processo nº: 7025096-13.2017.8.22.0001
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Parte Autora: Nome: JAMYSON DE JESUS NASCIMENTO
Endereço: AV CAMPOS SALES, 3021, Ed. Centro Médico, OLARIA,
Porto Velho - RO - CEP: 76801-243
Advogado do(a) EXEQUENTE: JAMYSON DE JESUS
NASCIMENTO - RO0001646
Parte Requerida: Nome: PATRICIO MEDEIROS DE SOUZA
Endereço: Rua Padre Ângelo Cerri, 2426, - de 2351/2352 ao fim,
Liberdade, Porto Velho - RO - CEP: 76803-865
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Requisitei bloqueio on line do valor de R$ 9.134,48 (nove mil, cento
e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos).
A penhora on line requisitada por este Juízo foi parcialmente
cumprida, tendo sido penhorado apenas valor ínfimo (R$ 12,38),
cujo desbloqueio já foi determinado.
Indique o credor, em 05 (cinco) dias, bens ou créditos do devedor
passíveis de penhora, sob pena de extinção nos moldes do art. 53,
§ 4º, da Lei 9.099/95 e enunciado nº 75 do FONAJE.
Intime-se.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, email: pvh2jespcivel@tjro.jus.
br.
Processo nº: 7019868-23.2018.8.22.0001
Parte Autora: Nome: SOARES & ANJOS CONVENIENCIA LTDA
- ME
Endereço: Estrada da Penal, - até 4366 - lado par, Flodoaldo Pontes
Pinto, Porto Velho - RO - CEP: 76820-710
Advogado do(a) REQUERENTE: JEFFERSON JANONES DE
OLIVEIRA - RO0003802
Parte Requerida: Nome: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
Endereço: Avenida São Gabriel, 555, - lado ímpar, Jardim Paulista,
São Paulo - SP - CEP: 01435-001
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
A parte autora deverá emendar a petição inicial, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento da tutela de urgência
pleiteada, para o fim de:
a) apresentar o contrato social da empresa, posto que a consulta
anexa ao ID 18478958/PJE não tem validade como contrato social;
e
b) apresentar a certidão atualizada de inscrição no SERASA,
emitida diretamente pelo SERASA, pois a certidão anexada ao feito
é datada de 21/11/2017.
Intime-se.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, email: pvh2jespcivel@tjro.jus.
br.
Processo nº: 7019881-22.2018.8.22.0001
Parte Autora: Nome: FABRICIO QUEIROZ
Endereço: Rua Antônio Maria Valença, 7171, - de 6993/6994 a
7410/7411, Aponiã, Porto Velho - RO - CEP: 76824-164
Advogados do(a) REQUERENTE: ESTEVAO FERREIRA DA
SILVA - RO9406, NATALIA BARROS DA SILVA - RO8215
Parte Requerida: Nome: CLARO S.A.
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 2262, - de 1900 a 2350 - lado
par, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-038
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
A parte autora deverá emendar a petição inicial, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento, para o fim de:
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a) apresentar as faturas originais e completas de dezembro de
2017 a maio de 2018; e
b) informar a data em que ocorreu a suspensão dos serviços.
Intime-se.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, email: pvh2jespcivel@tjro.jus.
br.
Processo nº: 7019951-39.2018.8.22.0001
Parte Autora: Nome: NEUZA DIAS KLIPPEL
Endereço: Rua Izaque Martins, s/nº, Bairro Jaci Paraná, s/n,, Rua
Izaque Martins, s/nº, Bairro Jaci Paraná, Jaci Paraná (Porto Velho)
- RO - CEP: 76840-000
Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNA DUARTE FEITOSA
DOS SANTOS BARROS - RO0006156, EZIO PIRES DOS SANTOS
- RO0005870
Parte Requerida: Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Rua Dom Pedro II, 607, - de 607 a 825 - lado ímpar,
Caiari, Porto Velho - RO - CEP: 76801-151
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
A parte autora deverá emendar a petição inicial, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento, para o fim de apresentar
o histórico de pagamento dos benefícios do ano de 2017.
Intime-se.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7006387-90.2018.8.22.0001
REQUERENTE: FRANCISCA CARDOSO VIANA
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIANA BARBOSA DA
SILVA OLIVEIRA - RO7892, POLLYANA JUNIA MUNIZ DA SILVA
NASCIMENTO - RO0005001
REQUERIDO: SEABRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: ROBERTO JARBAS MOURA DE
SOUZA - RO0001246
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 2º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 2º Juizado Especial Cível Data:
12/07/2018 Hora: 11:20
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
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ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, email: pvh2jespcivel@tjro.jus.
br.
Processo nº: 7001538-75.2018.8.22.0001
Parte Autora: Nome: JOAO BATISTA VIANA NETO
Endereço: Rua Clóves Machado, 3101, - até 3301/3302, Juscelino
Kubitschek, Porto Velho - RO - CEP: 76829-450
Advogado do(a) REQUERENTE: EDGAR FERREIRA DE SOUZA
- MT17664/O
Parte Requerida: Nome: OI MOVEL
Endereço: AC Encomendas Setor Comercial Norte, Bloco A, Setor
Comercial Norte, quadra 03 (três), Bloco A, Asa Norte, Brasília - DF
- CEP: 70711-970
Advogado do(a) REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635
DESPACHO
Em que pese o feito estar concluso para SENTENÇA, constato que
não está apto para julgamento, pois a ré pugnou pelo depoimento
pessoal do autor. Ademais, há ponto a ser esclarecido por este
Juízo, pois, segundo a ré, há diversos indícios de que de fato houve
a contratação pelo autor.
Desse modo, para melhor elucidar os fatos trazidos ao Juízo,
CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e designo
audiência de instrução e julgamento para o dia 24/07/2018 às 11h,
a ser realizada na sala de audiências deste Juízo, localizada no
Fórum dos Juizados Especiais, 1º andar, sala 118.
Advirta-se de que as partes deverão apresentar na referida
solenidade, as demais provas que pretenderem produzir.
Com relação à prova testemunhal, deverão apresentar o rol e
requerer a intimação, caso queiram, no prazo legal de 05 (cinco)
dias, sob pena de renúncia tácita da prova.
Cumpra-se.
Intimem-se.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7061483-61.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: D. M. COUCEIRO CASTIEL EIRELI - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: FELIPE GURJAO SILVEIRA RO0005320
EXECUTADO: MARCONDES SANTOS
INTIMAÇÃO AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça
NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, Tel: 3217-5064.
Processo n.: 7019899-43.2018.8.22.0001
Parte Requerente: Nome: JARDEN FRANQUE DA SILVA
MESTAS
Endereço: Rua Xangrilá, 431, Cidade Nova, Porto Velho - RO CEP: 76810-800
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA XAVIER GASPAR DE
SOUZA - RO0004903
CPF/CNPJ: JARDEN FRANQUE DA SILVA MESTAS CPF:
845.844.082-20
Parte Requerida: Nome: TIM CELULAR S.A.
Endereço: Rua Guanabara, 1265, lado ímpar, Nossa Senhora das
Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-131
Advogado do(a) REQUERIDO:
CPF/CNPJ: 04.206.050/0046-82
DECISÃO
Vistos etc
Analisando o feito, verifico que não restou demonstrado de imediato
à presença dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de
Processo Civil, em especial o perigo de dano.
Conforme narrado na petição inicial, a parte autora percebeu
problemas com a velocidade da internet contratada desde o mês
de fevereiro/2018, realizando várias reclamações no mês de
março/2018. Desde então, não houve mais reclamações, posto
que não apresentadas no feito, porém, agora, depois de mais
de 02 (dois) meses da última reclamação, o autor vem reclamar
medida “urgente” para que a requerida disponibilize o pacote de
7GB contratado ou que seja procedida a alteração para o plano
anterior que era de 2GB, no valor de R$ 54,99, sem o pagamento
da multa de fidelidade. Fato esse que impede a concessão da
tutela de urgência para essa FINALIDADE, pois não evidenciado
o perigo de dano.
Ante o exposto, INDEFIRO, a tutela de urgência de natureza
antecipada, por ausência dos requisitos legais constantes do artigo
300 do Código de Processo Civil.
Cite(m)-se e intime(m)-se desta DECISÃO e da audiência
designada, conforme dados abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 2º Juizado Especial Cível Data:
09/07/2018 Hora: 17:20.
Advertências:
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução,
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e
eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação
cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão
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comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos
moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que,
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo,
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de
inversão do ônus da prova;
VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas
processuais;
VIII – o não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos
narrados no pedido inicial;
IX – deverão comparecer à audiência designada munidos de
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X – a contestação e demais provas, inclusive a indicação de
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o
ato da audiência de conciliação;
XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar,
em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e preliminares
eventualmente apresentados;
XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a
realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
Serve a presente DECISÃO como comunicação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7001844-44.2018.8.22.0001
REQUERIDO: AIR CANADA
Advogado do(a) REQUERIDO: RICARDO DE OLIVEIRA
FRANCESCHINI - PE24140
Intimação DA PARTE REQUERIDA - SENTENÇA (VIA DJE)
Processo nº 7001844-44.2018.8.22.0001
SENTENÇA
Vistos etc.
Relatório dispensado em virtude do disposto no artigo 38, da Lei
9099/95.
Em resumo, a parte autora alegou que adquiriu passagem aérea
fornecidas pela ré, para o trecho Milwaukee/ Toronto/São Paulo. No
entanto, o voo de início do Milwaukee a Toronto sofreu um severo
atraso devido a problemas mecânicos na aeronave, resultando na
perda do voo de conexão para São Paulo, que posteriormente foi
remanejado para o dia seguinte. Por conta do atraso, os autores
tiveram que adquirir passagens aéreas para chegarem ao destino
final, a cidade de Porto Velho-RO, porquanto, em razão do atraso
provocado pela ré, não conseguiram chegar na data e horário
do voo doméstico reservado com antecedência, e que perdeu
um dia de trabalho. E ainda, alegaram que a ré não prestou
nenhuma assistência, e que tiveram que arcar com as despesas de
hospedagem e alimentação.
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A empresa ré alegou ainda que o voo Milwaukee a Toronto sofreu
atraso ínfimo de 3h16min, portanto não superior a 4 horas sem
potencialidade para causar dano moral afirmado na inicial, e que
foram providenciadas acomodações no voo imediato disponível, e
que foram fornecidos vouchers para alimentação dos passageiros.
No MÉRITO, cumpre deixar consignado, desde logo, que a relação
jurídica travada entre as partes e que constitui o substrato do
objeto desta ação, possui natureza consumerista, uma vez que
a parte autora é a destinatária final dos serviços de transporte
aéreo prestados pela ré, que o faz de forma contínua e habitual no
desenvolvimento de sua atividade comercial, fazendo com que as
partes se enquadrem perfeitamente nos conceitos de consumidor
e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do
Consumidor.
O problema técnico apresentado pela aeronave e o cancelamento
do voo sem prévio aviso, não foram negados pela ré. Entretanto,
sustenta a existência de excludente de responsabilidade e
inexistência de danos morais, uma vez que alega a ocorrência
de atraso por tempo ínfimo, e que a perda das conexões até o
destino final não é de sua responsabilidade, tendo em vista que os
trechos posteriores ao desembarque em São Paulo não estavam
vinculados ao bilhete vendido aos autores.
Entretanto, considerando que a manutenção da aeronave em
perfeitas condições de funcionamento e de segurança é de
responsabilidade da requerida, conclui-se que a situação se
enquadra em “caso fortuito interno”, pois inerente ao risco da
atividade econômica desenvolvida pela ré o que não é suficiente
para afastar a responsabilidade objetiva pela falha no serviço,
prevista nos artigos 14 e 20 da Lei 8.078/90 – legislação aplicável
ao caso.
O entendimento jurisprudencial é assente ao afirmar que Problemas
técnicos/mecânicos que são inerentes à própria natureza da
atividade exercida pela empresa aérea, não constituindo um fortuito
externo que permitiria eventual exclusão de responsabilidade.
Assim:
Dano moral - Prestação de serviço – Transporte aéreo – Atraso de
voo – Caracterizado o dano moral em virtude do atraso do voo por
mais de cinco horas, sob a alegação de problemas mecânicos em
aeronave – Responsabilidade objetiva da empresa de transporte
aéreo - Problemas técnicos/mecânicos que não representam
excludente de responsabilidade – Problemas técnicos/mecânicos
que são inerentes à própria natureza da atividade exercida pela
empresa aérea, não constituindo um fortuito externo que permitiria
eventual exclusão de responsabilidade, eis que totalmente
sanáveis e previsíveis ante a necessidade de manutenção
ordinária e preventiva das aeronaves – Evidenciada a deficiência
do serviço prestado pela requerida – Valor da indenização mantido
– SENTENÇA mantida – Recurso não provido. (Relator(a): Heraldo
de Oliveira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 27/09/2016; Data de registro:
27/09/2016)
Assim, a fixação do dano moral, segundo a doutrina e jurisprudência
dominantes, deve, entre outras circunstâncias, se ater às
consequências do fato, servir como desestímulo para a prática
de novas condutas lesivas, observando-se sempre a capacidade
financeira do obrigado a indenizar, de forma que o quantum que
não implique em enriquecimento indevido do ofendido. Referido
valor passa, invariavelmente, pelo arbítrio do juiz.
O aborrecimento sofrido pela autora, conforme esclarecido acima,
foi significativo. Dessa feita, a condenação nessas circunstâncias
deve ter também caráter pedagógico, mesmo porque tem
potencial de atingir grande coletividade de pessoas, beneficiando
economicamente empresas que agem dessa forma, o que, contudo,
deve ser reprimido.
Diante de todas estas circunstâncias, arbitro a indenização para os
danos morais em questão, em R$ 8.000,00 (Oito mil reais).
No caso, é incontroversa a responsabilidade da requerida em
restituir os gastos que a autora teve com as despesas referentes à
compra de nova passagem aérea, eis que tais gastos não teriam sido

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

necessários caso o serviço tivesse sido prestado adequadamente.
Desta feita, tendo em vista que recai sobre o consumidor o ônus de
trazer aos autos as provas dos valores que efetivamente despendeu
em razão da falha cometida pela prestadora de serviços, fixo o dano
material no valor de R$ 5.816,12 (Cinco mil oitocentos e dezesseis
reais e doze centavos), efetivamente demonstrado pela requerente,
conforme se verifica nos comprovantes juntados no feito.
Por derradeiro, observa-se que o autor Theodoro Pinter Cipriano
é menor impúbere, conforme informado na inicial. Dessa feita, em
observância ao artigo 8º, da Lei 9099/95, a extinção do feito em
relação ao mencionado autor é medida aplicável ao caso.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
INICIAL e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, dou por EXTINTO o feito, com resolução de MÉRITO,
para o fim de CONDENAR A RÉ a pagar para a AUTORA, Paula
Serafim Pinter, a quantia de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), e ao AUTOR
Shamyl Cipriano a quantia de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), a título
de indenização por DANO MORAL, atualizada monetariamente e
acrescida de juros legais a partir da publicação desta DECISÃO,
bem como CONDENAR a RÉ a pagar a parte AUTORA a quantia
de R$ 5.816,12 (Cinco mil oitocentos e dezesseis reais e doze
centavos), a título de indenização por DANO MATERIAL, corrigida
monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros legais,
estes incidentes desde a citação
Sem custas e sem honorários nesta instância, haja vista tratar-se
de DECISÃO proferida em primeiro grau de jurisdição, no âmbito
dos Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei
9.099/1995.
Nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, da Lei 9.099/1995, a parte
devedora fica ciente de pagar, independente de nova intimação,
após o trânsito em julgado, o valor da condenação, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento).
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado
junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR
TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo,
sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do
Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a pena
prevista no artigo 523, §1º, do CPC, além de juros e correção
monetária prevista em Lei.
Havendo pagamento voluntário, desde logo fica autorizado o
levantamento, independente de nova CONCLUSÃO.
Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, não havendo
manifestação da parte autora, arquive-se.
Intimem-se as partes.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, Tel: 3217-5064.
Processo n.: 7015011-31.2018.8.22.0001
Parte Requerente: Nome: MARIA SYLENE AUGUSTO PINTO
Endereço: costinha, 3748, socialista, Porto Velho - RO - CEP:
76800-000
Advogado do(a) REQUERENTE: ANGELA MARIA MENDES DOS
SANTOS - RO0002651
CPF/CNPJ: MARIA SYLENE AUGUSTO PINTO CPF: 015.291.53204
Parte Requerida: Nome: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
Endereço: AC Shopping Cidadão, 851, Avenida Sete de Setembro
830, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-975
Advogado do(a) REQUERIDO:
CPF/CNPJ: 74.481.201/0146-59
DECISÃO
Vistos etc
Recebo as emendas à petição inicial anexas aos IDs 17878877 e
18315677/PJE.
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Com supedâneo na certidão de inscrição anexa ao ID: 18315691/
PJE, verifico que o pedido - feito pela parte autora a título de tutela
de urgência de natureza antecipada – relativo à retirada do nome
do órgão de proteção ao crédito, não merece guarida, pois os fatos
aduzidos na inicial não revelam o perigo de dano no provimento
pretendido, porquanto existem outras inscrições em nome da parte
autora nos órgãos de proteção ao crédito, que têm como credora
empresa diversa da requerida. Diante do narrado podemos concluir
que mesmo que este juízo conceda a tutela almejada pela parte
autora seu acesso ao crédito, ainda assim, estará restrito, pois
restarão 02 (duas) inscrições.
Ademais, a parte Requerente não comprovou a suspensão dos
demais débitos que têm como credora a empresa FIDC NPL I, que
é diversa da requerida.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência de natureza
antecipada, por ausência dos requisitos legais constantes do artigo
300 do Código de Processo Civil.
Cite(m)-se e intime(m)-se desta DECISÃO e da audiência
designada, conforme dados abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 2º Juizado Especial Cível Data:
11/06/2018 Hora: 08:00.
Advertências:
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução,
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo;
II – as partes deverão comunicar eventuais alterações dos
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e
eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação
cumprido no endereço constante dos autos;
III – deverão comparecer na data, horário e endereço em que se
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV – a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos
moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que,
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V – em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo,
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de
inversão do ônus da prova;
VI – nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII – o não comparecimento injustificado do autor implicará na
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas
processuais;
VIII – o não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos
narrados no pedido inicial;
IX – deverão comparecer à audiência designada munidos de
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X – a contestação e demais provas, inclusive a indicação de
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o
ato da audiência de conciliação;
XI – na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar,
em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e preliminares
eventualmente apresentados;
XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma data para a
realização da audiência de instrução e julgamento;
XIII – havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
Serve a presente DECISÃO como comunicação.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7011521-98.2018.8.22.0001
REQUERENTE: ORANGE CRUZ BELEZA
Advogado do(a) REQUERENTE: ORANGE CRUZ BELEZA RO0007607
REQUERIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
INTIMAÇÃO AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada a se manifestar acerca do AR negativo de citação da
empresa requerida (ID 18436073), NO PRAZO DE 5 (CINCO)
DIAS sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7002416-97.2018.8.22.0001
REQUERIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Advogado do(a) REQUERIDO: FABIO RIVELLI - RO0006640
Intimação DA PARTE REQUERIDA - SENTENÇA (VIA DJE)
Processo nº 7002416-97.2018.8.22.0001
SENTENÇA
Vistos etc.
Relatório dispensado em virtude do disposto no artigo 38, da Lei
9099/95.
Em resumo, o autor alegou que adquiriu passagem aérea fornecida
pela ré, para o trecho compreendido entre Porto Velho-RO a
Curitiba-PR, com saída prevista para 00h e chegada às 08h50min
do dia 06/12/2017, a fim de participar certame público realizado
pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Afirmou que foi informada pela
empresa aérea ré que seu voo seria remanejado para o dia seguinte,
na parte da tarde. Esclareceu que, com intuito de chegar ao destino
teve que adquirir nova passagem aérea em outra empresa, por um
valor mais alto, R$ 3.104,68, apesar de a ré ter argumentado que
não havia mais vagas nas outras companhias aéreas.
A ré afirmou que o voo da autora foi cancelado, devido a problemas
operacionais do aeroporto. Sustentou que a alteração no voo
decorreu de evento imprevisível e invencível que afastaria sua
responsabilidade civil quanto aos danos alegados pela autora.
A versão da defesa não merece acolhimento, porque a ré, que
desenvolve atividade de transporte aéreo por concessão de serviço
público, deveria ser dotada de infraestrutura suficiente para prestar
o serviço aéreo contratado de forma eficaz e satisfatória.
Tanto sob o ângulo da relação de consumo, quanto em consideração
da teoria do risco da atividade, a responsabilidade objetiva somente
não se dá por rompimento do nexo de causalidade, em razão de
culpa exclusiva de terceiro ou da vítima. Não ficaram caracterizadas
as excludentes de responsabilidade. O caso fortuito (mau tempo)
não se insere dentre as hipóteses legais de excludente de
responsabilidade nas relações de consumo ou nas relações com
concessionária de serviço público.
Restou incontroversa a má prestação do serviço de transporte aéreo
pela requerida, em face do cancelamento injustificado do voo que
obrigou a autora a despender considerável quantia para adquirir
nova passagem aérea, em virtude da recusa da ré em alocá-la em
outra companhia aérea para seguir viagem.
Nota-se que o aeroporto de origem estava inoperante,
temporariamente, para pouso, permanecendo em atividade para
decolagem. Portanto, era de responsabilidade da ré acomodar os
passageiros do voo cancelado em outras companhias aéreas, caso
não aceitassem seguir viagem no dia seguinte, a fim de cumprir o
contrato de prestação de serviço e minimizar os eventuais danos
provocados.
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Portanto, ressoa evidente o dever da ré de reparar os danos morais
causados ao consumidor.
Aduz o artigo 927 do Código Civil pátrio: “Aquele que, por ato
ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei,
ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.
(grifei)
As aflições e transtornos enfrentados fogem à condição de mero
dissabor do cotidiano, já que a conduta abusiva da ré impediu a
consumidora de chegar ao destino final no dia e hora marcados,
quando da contratação inicial da prestação de serviço. O dano moral
ressoa evidente, o passageiro certamente sofreu aborrecimento e
transtorno que abalou o seu bem-estar psíquico.
Nesse sentido são os seguintes julgados:
RECURSO INOMINADO - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO SEM PRÉVIA
COMUNICAÇÃO - LONGO PERÍODO ESPERA PASSAGEIROS AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DEVIDA DA COMPANHIA AÉREA
- DANOS MORAIS DEVIDOS. (Recurso Inominado, Processo nº
1002478-03.2013.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, Turma Recursal, Relator(a) do Acórdão: Juíza Euma
Mendonça Tourinho, Data de julgamento: 28/01/2016). [grifo
nosso]
CONSUMIDOR.TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE
VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS DE MANUTENÇÃO
NA AERONAVE. PREVISIBILIDADE DO FATO. INEXISTÊNCIA
DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. TRANSTORNOS
CAUSADOS A PASSAGEIROS QUE NÃO RECEBERAM A
ATENÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO, ATENTANDO-SE PARA
AS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO EVENTO, GRAVIDADE
E A REPERCUSSÃO DA OFENSA, EM SINTONIA COM OS
PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CONSOANTE LEGISLAÇÃO CIVIL, RATIFICADA PELO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGOS 186 E 927 C/C
ARTIGO 14º, §1º, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA PELOS
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS COM JULGAMENTO
REALIZADO NOS TERMOS DO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.
1-A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, casos
que amoldam-se ao disposto no art. 14 §1º do Código de Defesa
do Consumidor, bem como pela interpretação conjunta dos arts.
927 e 186 ambos do Código Civil. 2- Constitui falha do prestador
do serviço de transporte aéreo e enseja indenização por danos
morais, o descumprimento do horário de partida de aeronave com
situações em que o passageiro é deixado em aeroporto sem receber
assistência material por mais de 4hrs, submetidos a desconforto e
aborrecimentos, bem como frustrações desmedidas, pela companhia
transportadora. 3-Não há como afastar a responsabilidade objetiva
da companhia aérea, que cancela unilateralmente o voo, ainda que
em vista de problemas operacionais. Não socorre ao transportador
remisso a alegação de caso fortuito e força maior, originado de
problemas mecânicos ou manutenção, pois, tal fato, é previsível e
evitável. 4-O quantum indenizatório, para casos dessa natureza,ou
seja, a título moral, são fixados levando-se em consideração as
circunstâncias específicas do evento, a situação patrimonial das
partes e a gravidade e repercussão da ofensa, bem como em sintonia
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atribuído o
caráter preventivo, punitivo e pedagógico da medida, não sendo
causa de enriquecimento ilícito para o ofendido ou indiferença
patrimonial para o ofensor. 5- SENTENÇA mantida pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos, com julgamento realizado na
forma do artigo 46, da lei 9.099/95. (Recurso Inominado, Processo
nº 1001101-03.2013.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, Turma Recursal - Ji-Paraná, Relator(a) do Acórdão: Juiz
Silvio Viana, Data de julgamento: 19/05/2014) [grifo nosso]
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Nessa trilha, inexorável a CONCLUSÃO de que a hipótese
vertente se amolda ao conceito amplo do dano moral, pois os
constrangimentos e transtornos impingidos ao consumidor não são
daqueles que configuram “mero dissabor”, conforme dito. Assim,
presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva –
prestação inadequada de serviço, dano e nexo de causalidade,
com fundamento nos artigos 20 e 22 do Código de Defesa do
Consumidor deve ser afirmada a obrigação de indenizar do agente
causador do dano, no caso a ré.
Em se tratando da valoração da indenização, adotam-se os critérios
informados pela doutrina e jurisprudência, atento ao grau de culpa,
extensão do dano e efetiva compensação pelo injusto sofrido,
além do fator desestímulo, evitando-se, contudo, o enriquecimento
ilícito.
A fixação do dano moral, segundo a doutrina e jurisprudência
dominantes, deve, entre outras circunstâncias, se ater às
consequências do fato, servir como desestímulo para a prática
de novas condutas lesivas, observando-se sempre a capacidade
financeira do obrigado a indenizar, de forma que o quantum que
não implique em enriquecimento indevido do ofendido. Referido
valor passa, invariavelmente, pelo arbítrio do juiz.
Portanto, diante das circunstâncias do caso já expostas, em razão
da alteração unilateral do voo e dos problemas gerados em razão
da má prestação de serviço e desorganização da empresa aérea,
fixo a indenização pelos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), quantia justa e razoável para servir de lenitivo ao transtorno
sofrido pelo consumidor, bem como tem o caráter de prevenir
condutas semelhantes por parte da companhia aérea.
Por derradeiro, tendo em vista que recai sobre a consumidora o
ônus de trazer aos autos as provas dos valores que efetivamente
despendeu em razão da falha cometida pela prestadora de serviços,
fixo o dano material no valor de R$ 3.104,68 (Três mil cento e quatro
reais e sessenta e oito centavos), efetivamente demonstrado pela
requerente, conforme se verifica no comprovante de compra de
passagem aérea juntada no ID 15753855.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
INICIAL e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, dou por EXTINTO o feito, com resolução de MÉRITO,
para o fim de CONDENAR Empresa ré a pagar para a Autora a
quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização
por DANO MORAL, atualizada monetariamente e acrescida de
juros legais a partir da publicação desta DECISÃO, bem como
CONDENAR a ré a pagar a parte autora a quantia de R$ 3.104,68
(Três mil cento e quatro reais e sessenta e oito centavos), a título
de indenização por DANO MATERIAL, corrigida monetariamente a
partir do desembolso e acrescida de juros legais, estes incidentes
desde a citação
Sem custas e sem honorários nesta instância, haja vista tratar-se
de DECISÃO proferida em primeiro grau de jurisdição, no âmbito
dos Juizados Especiais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei
9.099/1995.
Nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, da Lei 9.099/1995, a parte
devedora fica ciente de pagar, independente de nova intimação,
após o trânsito em julgado, o valor da condenação, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento).
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado
junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR
TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo,
sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do
Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a pena
prevista no artigo 523, §1º, do CPC, além de juros e correção
monetária prevista em Lei.
Havendo pagamento voluntário, desde logo fica autorizado o
levantamento, independente de nova CONCLUSÃO.
Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, não havendo
manifestação da parte autora, arquive-se.
Intimem-se as partes.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7023988-46.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: RODRIGO MENEZES DE MELLO
Advogado do(a) EXEQUENTE: FRANCISCO RIBEIRO NETO RO0000875
EXECUTADO: ANDRE LUIZ PINI DE SOUZA
INTIMAÇÃO AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça
NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7048774-57.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: CONDOMINIO LIRIO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELVIS DIAS PINTO - RO0003447
EXECUTADO: LAURO ROBERTO MATOS DA SILVA, LUCELIA
ALVES SANTOS DA SILVA
INTIMAÇÃO AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça
NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7049482-10.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: G.M.SILVA LTDA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCELO BOMFIM DE ALMEIDA
- RO0008169, NILTON MENEZES SOUZA CORTES - RO8172
EXECUTADO: ALINE DE OLIVEIRA SILVA SOUSA
INTIMAÇÃO AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça
NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, email: pvh2jespcivel@tjro.jus.
br.
Processo nº: 7048204-71.2017.8.22.0001
Parte Autora: Nome: BARBARA DA SILVA NONATO
Endereço: Rua Geraldo Siqueira, 5604, - de 4964 ao fim - lado par,
Cidade Nova, Porto Velho - RO - CEP: 76810-820
Advogados do(a) REQUERENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805,
UELTON HONORATO TRESSMANN - RO8862
Parte Requerida: Nome: PORTO VELHO SHOPPING S.A
Endereço: Avenida Rio Madeira, 3288, - de 2784 a 3298 - lado par,
Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho - RO - CEP: 76820-408
Nome: VIVA COMERCIO DE OCULOS EIRELI - EPP
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Endereço: Avenida Rio Madeira, 3288, - de 2784 a 3298 - lado par,
Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho - RO - CEP: 76820-408
Advogados do(a) REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635, MARCELO LESSA PEREIRA - RO0001501
Advogado do(a) REQUERIDO: MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA
- RO0001400
DESPACHO
Em consulta ao PJE, verifiquei que a parte autora foi desidiosa na
primeira ação ajuizada, que tramitou perante esta Vara, sob o n.
Nº 7063352-59.2016.8.22.0001, o que acarretou na extinção do
processo e na condenação em custas processuais. Destarte, para
o ajuizamento desta nova ação, deveria, impreterivelmente, serem
recolhidas as custas determinadas no referido processo, o que não
restou demonstrado no feito, razão pela qual, a parte autora deverá
emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para o
recolhimento de tais custas, juntando-se o respectivo comprovante,
sob pena de indeferimento. Intime-se.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7052186-93.2017.8.22.0001.
EXEQUENTE: SAUDE E VIDA COMERCIO EIRELI - ME.
EXECUTADO: DAZIELLEN AMANDA BRITO DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE GOMES BANDEIRA FILHO
- RO0000816
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir
espontaneamente a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente, junto a Caixa
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art.
840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena
de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do
Código de Processual Civil. Por fim, transcorrido o prazo acima
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias para que o executado, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação,
conforme art. 525 do CPC.
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
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Processo n°: 7051157-08.2017.8.22.0001
REQUERENTE: DINIZ & GONCALVES LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DE SOUZA
MAIA - RO0007062
REQUERIDO: IDALECIO BRITO LEITAO
INTIMAÇÃO AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada a se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça
NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS sob pena de arquivamento.
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7007976-20.2018.8.22.0001
Requerente: JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: JULIANA MEDEIROS
PIRES - RO0003302, RICARDO MALDONADO RODRIGUES RO0002717
Requerido(a): BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, email: pvh2jespcivel@tjro.jus.
br.
Processo nº: 7011744-51.2018.8.22.0001
Parte Autora: Nome: REGINA SANTA RITA DE CASSIA ARAUJO
E CAVALCANTE
Endereço: Rua Continental, 2562, Casa Fundos, Flodoaldo Pontes
Pinto, Porto Velho - RO - CEP: 76820-506
Advogado do(a) REQUERENTE:
Parte Requerida: Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: AMAZONAS, 3923, TERREOBANCO DO BRASIL
ESQ.C/ R. ARI MARCOS, AGENOR DE CARVALHO, Porto Velho
- RO - CEP: 76820-340
Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
SENTENÇA
Vistos etc.
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Da preliminar de inépcia da inicial
Afasto a preliminar suscitada pelo réu, pois a autora não deixou de
apresentar o pedido e a respectiva causa de pedir, a narração dos
fatos leva a uma CONCLUSÃO lógica e não há incompatibilidade de
pedidos, o banco não demonstrou nenhuma das causas previstas
no § 1º do artigo 330 do Código de Processo Civil.
Do MÉRITO
Trata-se de pedido de indenização por dano moral em virtude do
demasiado tempo em que a autora teria passado aguardando
atendimento em fila de espera na agência bancária do réu.
Há prova por meio dos documentos anexos ao ID 17208545, que
a autora esteve na agência bancária do réu no dia 06/03/2018,
chegou às 10h34min e foi atendida somente às 16h03min.
O banco réu, por sua vez, não trouxe qualquer comprovação de
tratamento adequado e digno à consumidora ou mesmo a fiel
comprovação de que a operação financeira/bancária efetivada
poderia ser realizada por outros meios disponibilizados pelo próprio
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banco (via terminal/caixa eletrônico, Internet Banking, etc), o que
poderia, eventualmente, eximir a responsabilidade civil imputada.
Resta evidente, pois, que a autora aguardou atendimento por
excessivo período de tempo, o que é injustificado.
Assim, não há dúvida de que o banco réu agiu em total desrespeito
à Lei Municipal vigente, de n.º 1.877, de 19 de Maio de 2010, que
prevê em artigo 1.º, § 3º:
“§ 3º. Para efeitos desta lei, considera-se como tempo razoável
para atendimento o computo, via senha eletrônica, desde a entrada
do consumidor na fila de espera até o início do efetivo atendimento,
não podendo exceder:
I – vinte (20) minutos em dias de expediente normal;
II – vinte e cinco (25) minutos às vésperas e depois de feriados;
III – trinta (30) minutos nos dias de pagamento a servidores
municipais, estaduais, federais, aposentados e pensionistas”.
Desta forma, ainda que admitida a hipótese prevista no inciso III, do
referido parágrafo, o tempo aguardado para atendimento é deveras
excessivo, o que materializa em transtorno significativo e desgaste
psicológico, que autoriza indenização.
No direito brasileiro, para a caracterização da responsabilidade
civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: um
ato culposo ou doloso, um dano e o nexo de causalidade entre o
dano e a culpa. Insta salientar que o dano moral não necessita ser
provado, sendo simplesmente presumido, decorrendo dos fatos em
si.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados,
já pacificou o entendimento de que o dano moral independe de
prova, havendo necessidade apenas de se demonstrar o fato que
o gerou.
Configurou-se no caso em análise a existência de ato ilícito, pois o
banco réu desafiou Lei Municipal, a exemplo de outras que vigoram
em Unidades da Federação, o que demonstra total desrespeito aos
consumidores que residem neste município.
A culpa do banco réu restou demonstrada no processo e a sua
conduta negligente possibilitou a caracterização do fato alegado
na inicial.
O nexo de causalidade entre o dano sofrido pela autora e a culpa
do réu é, igualmente, inquestionável, pois não fosse sua conduta
negligente ao oferecer de forma insuficiente e precária estrutura
e pessoal para atendimento da demanda de clientes, não haveria
tamanha demora em seu atendimento, consequentemente, não
ocasionaria o dano.
Assim, tenho que caracterizada a responsabilidade civil do réu pelo
dano moral experimentado pela autora, analisada de acordo com o
fato narrado na petição inicial e o documento apresentado. Resta
apenas fixar o valor da indenização, que é a tarefa mais árdua em
se tratando de indenização por dano moral, uma vez que a um só
tempo lidamos com duas grandezas absolutamente distintas: uma
imaterial (a dor sofrida) e outra material (o dinheiro).
A jurisprudência tem oferecido critérios para quantificar o valor do
dano moral, havendo entendimento majoritário no sentido de que
se leve em consideração a intensidade da ofensa, a capacidade
financeira do ofensor, o tempo e a condição econômica do ofendido,
de forma que a reparação não represente a ruína para o devedor,
nem constitua fonte de enriquecimento sem causa para o credor.
Necessário ressaltar que, especificamente neste caso, o dano
moral ocorreu. Tal afirmação é embasada no fato do expressivo
tempo em que o consumidor aguardou na fila de atendimento do
banco réu.
Por fim, considerando os argumentos expostos, os elementos
constantes no feito, a condição econômico-financeira da autora, a
repercussão do ocorrido e, ainda, a culpa e capacidade financeira
do réu, fixo o dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), por
entender que referida quantia seja suficiente para atender os
objetivos reparatórios e punitivos, sem gerar enriquecimento sem
causa da consumidora e empobrecimento do réu.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
INICIAL e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, dou por extinto o feito com resolução de MÉRITO,
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para o fim de condenar o réu a pagar a autora, a título de indenização
por dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado
monetariamente e acrescidos de juros legais a partir da publicação
desta DECISÃO.
Sem custas e sem honorários na forma da lei.
Nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, da Lei 9.099/95, o devedor
fica intimado a pagar, após o trânsito em julgado, independente de
nova intimação, o valor da condenação, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento).
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado
junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR
TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo,
sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do
Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a pena
prevista no artigo 523, §1º, do CPC, além de juros e correção
monetária previstas em Lei.
Havendo pagamento voluntário, desde logo fica autorizado o
levantamento, independente de nova CONCLUSÃO.
Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, não havendo
manifestação da parte autora, arquive-se.
Intimem-se.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7042227-35.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: IRAILTON CUJUI FREITAS
Advogado do(a) EXEQUENTE: WALDECIR BRITO DA SILVA RO6015
EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogados do(a) EXECUTADO: JOSE ARNALDO JANSSEN
NOGUEIRA - RO0006676, SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7033527-36.2017.8.22.0001
REQUERENTE: JOAO PAULO SILVINO AGUIAR
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO PAULO SILVINO AGUIAR
- SP336486
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Advogados do(a) REQUERIDO: EDSON ANTONIO SOUSA PINTO
- RO0004643, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI RO0005546
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7053160-67.2016.8.22.0001
REQUERENTE: GABRIELA ANASTACIO RODRIGUES
Advogados do(a) REQUERENTE: DIEGO ALEXIS DOS SANTOS
ARENAS - RO0005188, MIGUEL ANGEL ARENAS RUBIO FILHO
- RO0005380
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO0004872
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 2º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo n°: 7006862-46.2018.8.22.0001
REQUERENTE: JOAO PAULO SILVINO AGUIAR
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO PAULO SILVINO AGUIAR
- SP336486
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: WILSON BELCHIOR - RO0006484
Intimação À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
INTIMADA a, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, imprimir o alvará
judicial expedido em seu favor e a comparecer munido do referido
documento à agência da Caixa Econômica Federal, agência
Nações Unidas, nesta capital, sob pena de encaminhamento para
conta única centralizadora do Tribunal de Justiça de Rondônia
(Provimento 016/2010 PR-TJ/RO).
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
2ª Vara do Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, CEP: 76820-842, email: pvh2jespcivel@tjro.jus.
br.
Processo nº: 7011839-81.2018.8.22.0001
Parte Autora: Nome: JOISE SANTOS DIAS
Endereço: Rua América do Norte, 2495, - de 2395/2396 a
2986/2987, Três Marias, Porto Velho - RO - CEP: 76812-712
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO HENRIQUE FURTADO
COELHO DE OLIVEIRA - RO0005105
Parte Requerida: Nome: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: RUA DOM PEDRO II BANCO DO BRASIL, 607, CAIARI,
Porto Velho - RO - CEP: 76847-000
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO0004872
SENTENÇA
Vistos etc.
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Das preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir
As alegações do banco réu confundem-se com o MÉRITO, o qual
será analisado doravante.
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Do MÉRITO
Trata-se de pedido de indenização por dano moral em virtude do
demasiado tempo em que a autora teria passado aguardando
atendimento em fila de espera na agência bancária do réu.
Há prova por meio dos documentos anexos ao ID 17221378, que
a autora esteve na agência bancária do réu no dia 27/03/2018,
chegou às 12h08min e foi atendida somente às 13h50min.
O banco réu, por sua vez, não trouxe qualquer comprovação de
tratamento adequado e digno a consumidora ou mesmo a fiel
comprovação de que a operação financeira/bancária efetivada
poderia ser realizada por outros meios disponibilizados pelo próprio
banco (via terminal/caixa eletrônico, Internet Banking, etc), o que
poderia, eventualmente, eximir a responsabilidade civil imputada.
Resta evidente, pois, que a autora aguardou atendimento por
excessivo período de tempo, o que é injustificado.
Assim, não há dúvida de que o banco réu agiu em total desrespeito
à Lei Municipal vigente, de n.º 1.877, de 19 de Maio de 2010, que
prevê em artigo 1.º, § 3º:
“§ 3º. Para efeitos desta lei, considera-se como tempo razoável
para atendimento o computo, via senha eletrônica, desde a entrada
do consumidor na fila de espera até o início do efetivo atendimento,
não podendo exceder:
I – vinte (20) minutos em dias de expediente normal;
II – vinte e cinco (25) minutos às vésperas e depois de feriados;
III – trinta (30) minutos nos dias de pagamento a servidores
municipais, estaduais, federais, aposentados e pensionistas”.
Desta forma, ainda que admitida a hipótese prevista no inciso III, do
referido parágrafo, o tempo aguardado para atendimento é deveras
excessivo, o que materializa em transtorno significativo e desgaste
psicológico, que autoriza indenização.
No direito brasileiro, para a caracterização da responsabilidade
civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: um
ato culposo ou doloso, um dano e o nexo de causalidade entre o
dano e a culpa. Insta salientar que o dano moral não necessita ser
provado, sendo simplesmente presumido, decorrendo dos fatos em
si.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados,
já pacificou o entendimento de que o dano moral independe de
prova, havendo necessidade apenas de se demonstrar o fato que
o gerou.
Configurou-se no caso em análise a existência de ato ilícito, pois o
banco réu desafiou Lei Municipal, a exemplo de outras que vigoram
em Unidades da Federação, o que demonstra total desrespeito aos
consumidores que residem neste município.
A culpa do banco réu restou demonstrada no processo e a sua
conduta negligente possibilitou a caracterização do fato alegado
na inicial.
O nexo de causalidade entre o dano sofrido pela autora e a culpa
do réu é, igualmente, inquestionável, pois não fosse sua conduta
negligente ao oferecer de forma insuficiente e precária estrutura
e pessoal para atendimento da demanda de clientes, não haveria
tamanha demora em seu atendimento, consequentemente, não
ocasionaria o dano.
Assim, tenho que caracterizada a responsabilidade civil do réu pelo
dano moral experimentado pela autora, analisada de acordo com o
fato narrado na petição inicial e o documento apresentado. Resta
apenas fixar o valor da indenização, que é a tarefa mais árdua em
se tratando de indenização por dano moral, uma vez que a um só
tempo lidamos com duas grandezas absolutamente distintas: uma
imaterial (a dor sofrida) e outra material (o dinheiro).
A jurisprudência tem oferecido critérios para quantificar o valor do
dano moral, havendo entendimento majoritário no sentido de que
se leve em consideração a intensidade da ofensa, a capacidade
financeira do ofensor, o tempo e a condição econômica do ofendido,
de forma que a reparação não represente a ruína para o devedor,
nem constitua fonte de enriquecimento sem causa para o credor.
Necessário ressaltar que, especificamente neste caso, o dano
moral ocorreu. Tal afirmação é embasada no fato do expressivo
tempo em que o consumidor aguardou na fila de atendimento do
banco réu.
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Por fim, considerando os argumentos expostos, os elementos
constantes no feito, a condição econômico-financeira da autora, a
repercussão do ocorrido e, ainda, a culpa e capacidade financeira
do réu, fixo o dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por
entender que referida quantia seja suficiente para atender os
objetivos reparatórios e punitivos, sem gerar enriquecimento sem
causa da consumidora e empobrecimento do réu.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
INICIAL e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, dou por extinto o feito com resolução de MÉRITO,
para o fim de condenar o réu a pagar a autora, a título de indenização
por dano moral, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizado
monetariamente e acrescidos de juros legais a partir da publicação
desta DECISÃO.
Sem custas e sem honorários na forma da lei.
Nos moldes do artigo 52, incisos III e IV, da Lei 9.099/95, o devedor
fica intimado a pagar, após o trânsito em julgado, independente de
nova intimação, o valor da condenação, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento).
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado
junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR
TJ/RO), com a devida e tempestiva comprovação no processo,
sob pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do
Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG, incidindo a pena
prevista no artigo 523, §1º, do CPC, além de juros e correção
monetária previstas em Lei.
Havendo pagamento voluntário, desde logo fica autorizado o
levantamento, independente de nova CONCLUSÃO.
Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, não havendo
manifestação da parte autora, arquive-se.
Intimem-se.

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7012363-29.2015.8.22.0601
Parte requerente: Nome: EVALDO DA ROCHA MAIA EPP
Endereço: Rua Venezuela, 1206, 3A ENGENHARIA, Nova Porto
Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-140
Advogado (a): Advogado: EVALDO DA ROCHA MAIA OAB:
RO0005957
Parte requerida: Nome: COBAELMA - CONSTRUTORA BAIA
LTDA. - ME
Endereço: Rua Raimunda R. dos Santos, 47, Novo Horizonte,
Candeias do Jamari - RO - CEP: 76860-000
DESPACHO
Intimem-se o exequente para que se manifeste sobre a diligência
de ID 18119702, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
arquivamento.
Transcorrido o prazo in albis, retornem conclusos para deliberações
pertinentes.
Serve cópia desta DECISÃO como comunicação/MANDADO /
ofício/intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7052297-77.2017.8.22.0001
Parte requerente: Nome: LEANDRO SERPA PINHEIRO
Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 3220, São Cristóvão, Porto Velho
- RO - CEP: 76804-066
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Advogado (a): Advogado: GUSTAVO SERPA PINHEIRO OAB:
RO0006329 Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: ACADEMIA DE GINASTICA MAHATMA
LTDA - EPP
Endereço: Rua Gonçalves Dias, 250, Centro, Porto Velho - RO CEP: 76801-076
Advogado (a): Advogado: JOANA DOIN BRAGA MANCUSO OAB:
RJ124148 Endereço: RICARDO AVENARIUS, 121, CASA 15,
PARAISOPOLIS, São Paulo - SP - CEP: 05665-020
URGENTE!
DESPACHO
Diante da duplicidade de pauta, redesigno audiência de instrução
e julgamento marcada no dia 23 de maio de 2018 para o dia 05
de JUNHO de 2018 às 9h, a ser realizada na sede deste Juízo,
localizado na Rua Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina com Av. Jorge
Teixeira, bairro Embratel, Porto Velho-RO (SALA DE AUDIÊNCIA
DO 3º JEC - 1º ANDAR), devendo as partes produzirem provas
quanto aos fatos controvertidos, no ato da audiência de instrução
e julgamento.
Na oportunidade, as partes poderão trazer as provas que pretendem
produzir, inclusive testemunhais, até o máximo de três para cada
parte, na forma do art. 33 e 34 da Lei 9.099/95.
INTIMEM as partes.
Serve este DESPACHO como comunicação/MANDADO /intimação
(Provimento 001/2017 CGJ/RO).
Cumpra-se
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7035075-96.2017.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ERIVALDO FERREIRA LIMA
Endereço: Rua Pavine, 328, Floresta, Porto Velho - RO - CEP:
76806-134
Advogado (a): Advogado: FABIO FEITOSA BERNARDO OAB:
RO0003264
Parte requerida: Nome: MAY CLIN
Endereço: Rua Juventus, 4847, Floresta, Porto Velho - RO - CEP:
76806-218
Advogado (a): Advogado: FRANCISCO ALENCAR DA SILVA
JUNIOR OAB: RO4257 Endereço: Avenida Carlos Gomes, 1223,
Sala 204, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-123
DECISÃO
O exequente objetiva a penhora de uma caminhonete Pick Up
Fiat Strada Adventure Flex, cor verde, cabine estendida, ano/
modelo 2009/2010, Placa CZG-4059, que está na posse de
executado, conforme fotos acostadas.
No entanto, para o deferimento do pedido, entendo necessária a
juntada de outras provas do alegado, notadamente identificação
do veículo e sua propriedade (em nome da genitora do executado),
bem como outras provas que indiquem a utilização por este.
Assim, intimem-se o exequente para que traga aos autos outras
provas que indiquem o noticiado, notadamente histórico de
propriedade do bem e sua utilização pelo executado, no prazo de
15 (quinze) dias.
Após, retornem conclusos para DECISÃO.
Serve como intimação.
Cumpra-se.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7008493-25.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: RONY ALVES DA SILVA
Endereço: Rua Buenos Aires, 1475, - de 1114 a 1806 - lado par,
Nova Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-138
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: MARA DAYANE
DE ARAUJO ALMADA - RO0004552
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Parte requerida: Nome: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: Avenida Presidente Dutra, 3660, - de 3366 a 3678 - lado
par, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-222
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE
BARCELOS - RO0006673
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9099/1995.
Na petição de ID 18115614, a parte autora comunica seu
recolhimento no Presídio Vale do Guaporé, de modo que solicita a
redesignação da audiência de conciliação, com encaminhamento
de ofício a POLINTER, para que possa comparecer ao ato.
Ocorre que a Lei 9.099/98 não permite que presos sejam parte
autora em processos de competência dos Juizados Especiais.
Assim, JULGO EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO, face a ilegitimidade ativa do autor, na forma dos arts. 8º,
e 51, IV da Lei 9.099/95
Sem custas e sem honorários por se tratar de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7003314-13.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: LUIZ HENRIQUE SCHEIDEGGER LIMA
Endereço: Rua dos Andrades, 9957, - de 9907/9908 ao fim,
Mariana, Porto Velho - RO - CEP: 76813-574
Advogado (a): Advogados do(a) REQUERENTE: LAURA CRISTINA
LIMA DE SOUSA - RO6666, MARCOS CESAR DE MESQUITA DA
SILVA - RO4646
Advogado do(a) REQUERENTE:
Parte requerida: Nome: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
S.A
Endereço: AC Aeroporto Internacional de Porto Velho, 6490, AZUL
LINHAS AEREAS GOV JORGE TEIXEIRA, Aeroporto, Porto Velho
- RO - CEP: 76803-970
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: ITALLO GUSTAVO
DE ALMEIDA LEITE - MT007413O
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
Preliminar de falta de documentos indispensáveis á ação ficou
prejudicada após a juntada do comprovante de endereço da parte
autora.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais promovida por
Luiz Henrique Scheidgger Lima em face de Azul Linhas Aéreas
Brasileiras S/A.
Consta dos autos que a parte autora tinha uma viagem com a
requerida de Porto Velho/RO a São Luiz/MA, com conexão em
Manaus/AM e Belém/PA, com previsão de chegada para o dia
28/12/2017 às 14h05.
No entanto, quando chegou à capital amazonense, às 6h30,
recebeu a notícia de que seu voo para Belém havia sido cancelado
por motivos de problemas mecânicos na aeronave ainda no
voo anterior que esta faria. Assim, foi acomodado em hotel com
a promessa de que aguardaria ali por somente três horas, mas
depois de seis horas no hotel é que soube, por meio de outros
passageiros que se dispuseram a ir ao aeroporto, que o embarque
só se daria no dia seguinte.
Depois de se dirigir ao aeroporto para pessoalmente saber de mais
informações, foi-lhe entregue bilhete para embarque em voo de
outra companhia aérea às 18h22, com conexão em Brasília/DF e
chegada em São Luiz/MA às 2h05 do dia 29/12/2017.
Como transtorno, o autor disse que estava viajando com seu filho,
uma criança de colo. Também, perdeu um almoço em família no dia
28 já na capital maranhense.
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A empresa requerida em defesa confirmou a necessidade
de manutenção inesperada na aeronave, como motivo do
cancelamento.
Verifico está o processo pronto para SENTENÇA antecipada de
MÉRITO.
Consigno, por oportuno, que a questão deve ser analisada à
luz do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios a ele
inerentes, não se aplicando as disposições do Código Brasileiro de
Aeronáutica – CBA, sendo a matéria já pacificada nas discussões
jurídicas há alguns anos (REsp 740968/RS, STJ).
O cerne da demanda reside basicamente na falta de administração
e má execução dos serviços contratados e prestados pela ré quando
o voo do trecho Manaus/São Luiz, delongando praticamente 12
(doze) horas a chegada ao destino.
Todavia, entendo que questões de manutenção inesperada da
aeronave é fortuito interno da companhia aérea de responsabilidade
exclusiva dela, já que isso se constitui como um exemplo de ônus
da exploração da atividade econômica. Cabia à ré providenciar
meios de substituir aquela aeronave, sem precisar cancelar o voo,
evitando danos aos passageiros.
Com relação ao dano moral, neste caso, restou configurado, pois é
certo que a parte autora sofreu aborrecimentos e transtornos que
extrapolam a normalidade ou o que é corriqueiro, principalmente
porque tinha a empresa ré o dever de boa prestação dos serviços
contratados, incluindo o de pontualidade, ou ao menos de reparação
dos transtornos com a adoção de todas as medidas previstas pela
própria Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.
A respeito desse assunto, transcrevo o seguinte:
“CONSUMIDOR.
TRANSPORTE
AÉREO.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CDC. CANCELAMENTO DO VÔO. TRATAMENTO INADEQUADO
AOS PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORÇA MAIOR.
DANO MORAL CONFIGURADO. REDUZIDO O QUANTUM
INDENIZATÓRIO. Havendo cancelamento de vôo, após horas
de espera, e permanecendo o passageiro sem informações
adequadas, bem como sem acomodação satisfatória, durante o
feriado de carnaval, aguardando a decolagem para enfim confirmarse a frustração da viagem, está-se inequivocamente diante de
tratamento inadequado ao consumidor, o que configura o abalo
moral e a necessidade de reparação pela empresa de transporte
aéreo. Responsabilidade objetiva do transportador aéreo. Dano
moral configurado. Quantum reduzido. Recurso parcialmente
provido. Unânime”. (Recurso Cível Nº 71001546464, Primeira
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: João Pedro
Cavalli Junior, Julgado em 27/03/2008).
Na esteira do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor “o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.
Nessa seara, para se configurar o dever de indenizar, basta a
existência concorrente de dois elementos: a) o dano efetivo, moral
e/ou patrimonial; e, b) o nexo causal entre o defeito do serviço e a
lesão sofrida pelo consumidor.
Em resumo, presentes os pressupostos da responsabilidade
civil objetiva – prestação inadequada de serviço, dano e nexo de
causalidade, com fundamento nos artigos 20 e 22 do Código de
Defesa do Consumidor deve ser afirmada a obrigação de indenizar
do agente causador do dano, que no caso, é a empresa ré.
Em se tratando da valoração da indenização, adotam-se os critérios
informados pela doutrina e jurisprudência, com destaque para a
análise do binômio necessidade-possibilidade, atento ao grau de
culpa, extensão do dano e efetiva compensação pelo injusto sofrido,
além do fator desestímulo, evitando-se, contudo, o enriquecimento
ilícito.
Considerando que o autor comprovou satisfatoriamente a existência
de ato ilícito cometido pela ré, que é fato constitutivo de seu direito,
cabia a esta última, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC,
comprovar a legitimidade do ato, como fato impeditivo do direito
alegado, o que não o fez.
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Com efeito, concluo que a narrativa do autor merece acolhimento,
acarretando as consequências jurídicas aplicáveis ao caso, uma
vez que ela certamente confiou, como, aliás, confiam a maioria
das pessoas, que, com a passagem comprada e o voo marcado,
viajaria sem maiores problemas, como fora previsto.
Além do mais, a atividade de transporte é concessão do Poder
Público, que impõe ao concessionário a responsabilidade objetiva
pelos prejuízos causados ao passageiro (artigo 37, CF). Somente
exclui esta responsabilidade, a culpa exclusiva da vítima, o que
evidentemente não é o caso.
A fixação do dano moral, segundo a doutrina e jurisprudência
dominantes, deve, entre outras circunstâncias, se ater às
consequências do fato, servir como desestímulo para a prática
de novas condutas lesivas, observando-se sempre a capacidade
financeira do obrigado a indenizar, de forma que o quantum que
não implique em enriquecimento indevido do ofendido. Referido
valor passa, invariavelmente, pelo arbítrio do juiz.
O aborrecimento sofrido pela parte autora foi significativo, como
abordado em linhas acima, no entanto entendo que o dano
experimentado pela autora foi somente pelo fato de ter de suportar
a falta de resolução em um tempo razoável dos problemas pela
empresa aérea, não havendo nenhum prejuízo de perda de
compromisso urgente.
A condenação nestas circunstâncias deve ter também caráter
pedagógico, mesmo porque atinge grande coletividade de pessoas,
e beneficia economicamente sobremaneira as empresas que agem
dessa forma, ou seja, com descaso demasiado.
Portanto, diante das circunstâncias do caso, que acarretaram
consideráveis transtornos á autora, fixo a indenização pelos danos
morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que entendo
justa e razoável para servir de lenitivo ao transtorno sofrido pela
demandante, bem como tem o caráter de prevenir condutas
semelhantes por parte da ré.
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial formulado pela
parte autora e CONDENO a ré Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A a
pagar a parte autora, Luiz Henrique Scheidgger Lima, a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de
juros e correção monetária a partir da publicação desta DECISÃO,
consoante precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça.
Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil.
Intime-se as partes da SENTENÇA. Ocorrido o trânsito em julgado,
a parte devedora deverá, independente de nova intimação, efetuar
o pagamento do valor da condenação na forma do artigo 52, inciso
III e IV da Lei 9.099/95, subsidiariamente ao artigo 523, §1º do
Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
O Valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
Caso haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7003124-50.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: PHILIPE DIONISIO MENDONCA
Endereço: CHICO REIS, 5460, APT 202, RIO MADEIRA, Porto
Velho - RO - CEP: 76821-344
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: PHILIPE DIONISIO
MENDONCA - RO7579
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Parte requerida: Nome: CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
Endereço: Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 3 Andar,
- até 1405 - lado ímpar, Cidade Monções, São Paulo - SP - CEP:
04571-010
Nome: INCORPORADORA IMOBILIARIA PORTO VELHO LTDA
Endereço: desconhecido
Advogado (a): Advogados do(a) REQUERIDO: IRAN DA PAIXAO
TAVARES JUNIOR - RO0005087, THALINE ANGELICA DE LIMA RO0007196, PAULO BARROSO SERPA - RO0004923, GUSTAVO
CLEMENTE VILELA - SP0220907
Advogados do(a) REQUERIDO: IRAN DA PAIXAO TAVARES
JUNIOR - RO0005087, THALINE ANGELICA DE LIMA RO0007196, PAULO BARROSO SERPA - RO0004923, GUSTAVO
CLEMENTE VILELA - SP0220907
SENTENÇA
Verifica-se que o processo comporta condições para o julgamento
antecipado de MÉRITO, considerando se tratar de matéria
eminentemente de direito.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais (lucros
cessantes) e Danos Morais promovida por Philipe Dionísio
Mendonça em face de Incorporadora Imobiliária Porto Velho Ltda e
CIPASA Desenvolvimento Urbano S/A.
Alega a parte autora que é promitente compradora do Lote nº 024,
Quadra nº 550, no Residencial Aliança (Verana Porto Velho), com
a expectativa de receber sua unidade e toda a infraestrutura em
junho de 2016. No entanto, ainda não recebeu seu terreno, o que
vem lhe causando transtornos e prejuízos financeiros.
As requeridas em defesa disseram que a obra seguiu todo o
cronograma previsto em contrato e informado aos contratantes,
mas está aguardando liberação de todos os trâmites legais junto à
Prefeitura Municipal de Porto Velho.
Acrescentou que em 15/08/2016 recebeu a Licença Ambiental de
Operação (LAO); em 10/12/2016 recebeu o Termo de Recebimento
e Aceitação Definitivo (TRAD), em 13/11/2017 Termo de
Recebimento das Calçadas pela Secretaria Municipal de Trânsito
(SEMTRAN) e em 19/12/2017 o Termo de Verificação de Obras
(TVO).
Correndo os olhos pelos documentos colacionados aos autos,
é possível ver que junto com a contestação foi compartilhado o
Cronograma Estimado para as Obras, sendo certo que na primeira
nota de observação há a expressa ressalva de que os lotes só
seriam entregues após a obtenção do Termo de Vistoria de Obras
(TVO) junto à prefeitura, além de doação das redes de água potável,
esgoto e energia elétrica às concessionárias e/ou autarquias locais,
tudo isso após a finalização das obras.
Vê-se, portanto, que a não entrega em junho de 2016 dos
terrenos aos promitentes compradores não se deu por culpa das
requeridas, pois pendentes estavam trâmites administrativos junto
à municipalidade que só podem ser iniciados após o fim das obras
de infraestrutura do loteamento.
Assim, não se pode medir o atraso na entrega das unidades se
baseando unicamente na data do fim das obras de infraestrutura, a
não ser que essas tivesse extrapolado sobremaneira o cronograma
inicialmente previsto, o que causaria o atraso maior para a
regularização junto à prefeitura. Mas isso não ocorreu neste caso
em análise.
Com isso, não concluo pela ocorrência de ato ilícito em desfavor da
parte requerente, causado por culpa das requeridas, o que serve de
base para julgamento de improcedência do pedido de indenização
por dano moral.
De outro giro, não há o que se falar em indenização por danos
morais na modalidade de “lucros cessantes”, pois como a unidade
imóvel consistia em um terreno sem edificação, não haveria
possibilidade de auferir renda com aluguel, até porque o lote de
terra é destinado para fins residenciais e não comerciais.
Ademais, mesmo que fosse unidade habitacional pronta, não ficou
demonstrado no processo atraso da obra por culpa das requeridas,
o que por si só afastaria o dever destes em pagar indenização por
dano moral.
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Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado
por Philipe Dionísio Mendonça em face de Incorporadora Imobiliária
Porto Velho Ltda e CIPASA Desenvolvimento Urbano S/A.
Ato contínuo DECLARO EXTINTO O PROCESSO com resolução
de MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Sem custas e honorários na forma da Lei 9.099/95.
Intimem-se as partes desta SENTENÇA. Com o trânsito em julgado
deverá o cartório providenciar o regular arquivamento dos autos,
sendo autorizado o desarquivamento em caso de não cumprimento
deste ato judicial.
Serve cópia deste DESPACHO como MANDADO /ofício/
intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7043850-03.2017.8.22.0001
Parte requerente: Nome: LEONY LEITE CORTES
Endereço: Rua Venezuela, 66, Santa Leticia, Candeias do Jamari
- RO - CEP: 76860-000
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: MEIRE ANDREA
GOMES - RO0001857
Parte requerida: BANCO DO BRASIL SA
Advogado (a): Advogados do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO
DE BARCELOS - RO0006673, JOSE ARNALDO JANSSEN
NOGUEIRA - RO0006676
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38 da LF 9.099/95).
Incide à hipótese vertente o disposto do artigo 355, I do Código de
Processo Civil, por se tratar a matéria exclusivamente de direito e
ante a desnecessidade de produção de outras provas, razão pela
qual julgo antecipadamente a lide.
Aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Presentes as
condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever
do juiz e não mera faculdade assim proceder”. (STJ, 4ª Turma,
RE 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU,
17.09.90, pág. 9.153, 2ª col., em., THEOTONIO NEGRÃO, “CPC”,
Ed. Saraiva, 26ª ed., nota n.º 1 ao art. 330, pág. 295).
Trata-se de ação onde a parte requerente alega não ter dado razão
para a negativação informada, informando que a negativação
é indevida. Diz que em contato com o banco requerido, foi-lhe
informado que a negativação se deu em virtude de contrato a qual
a parte requerente figurou como avalista, sendo que a parte nega
tal fato.
Para melhor análise, o julgamento fora convertido em diligência
para que ambas as partes trouxessem documentos essenciais para
o processo, cumprindo a parte requerida com o chamado, trazendo
o contrato assinado pela parte requerente (avalista).
De outro giro, a parte requerente deixa de juntar as certidões dos
órgãos de proteção ao crédito, juntando apenas a do SCPC, não
cumprindo o enunciado 29 do FOJUR.
É lícita a negativação de avalista que, ao aceitar o encargo de
avalista, torna-se devedor solidário, tendo como consequência a
responsabilidade pela dívida.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO DO
AVALISTA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
AFASTADA. DÉBITO INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA DE
ABALO MORAL. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Estando o devedor
principal inadimplente, a obrigação do avalista, que é autônoma e
solidária, é a de responder pelo débito como se devedor principal o
fosse. 2. É prescindível o aviso de recebimento na carta enviada ao
consumidor, acerca da possível inclusão de seu nome aos órgãos
de proteção ao crédito (Súmula n. 404 do Superior Tribunal de
Justiça). (TJ-SC - AC: 127142 SC 2011.012714-2, Relator: Eduardo
Mattos Gallo Júnior, Data de Julgamento: 13/07/2011, Câmara
Especial Regional de Chapecó, Data de Publicação: Apelação
Cível n., de Xanxerê)
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APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO
DE TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. REGULAR
NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO
REGULAR DE UM DIREITO POR PARTE DO BANCO APELADO.
AUTOR, ORA APELANTE, QUE ASSINOU O CONTRATO NA
CONDIÇÃO DE AVALISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
PELA DÍVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FACULDADE
DO JULGADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÕES DEVIDAS. EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO. DOCUMENTAÇÃO DOS AUTOS QUE
COMPROVA A EFETIVA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL DO
DEVEDOR. - Em ocorrendo inadimplência do autor perante
terceiro, a negativação de seu nome, precedida de comunicação
prévia a que alude o artigo 43, § 3º, do CODECON, configura
exercício regular de direito, tendente a propiciar controle cadastral
sobre a idoneidade patrimonial de seus clientes; (...). (TJMG - AC
n. 2301730-49.2008.8.13.0024. Rel. Des. Domingos Coelho, j.
30/09/2009) (TJ-RN - AC: 137524 RN 2009.013752-4, Relator:
Des. Vivaldo Pinheiro, Data de Julgamento: 11/03/2010, 3ª Câmara
Cível)
O que caracterizaria a incidência do dano neste caso seria a falta
de notificação pela empresa arquivista. No entanto, além de não
alegado pela parte autora, não incumbe ao requerido provar e
sim ao órgão arquivista responsável pela negativação. Senão
vejamos:
0015818-20.2011.8.22.0001 – Apelação Cível
Origem: 8ª Vara Cível – Porto Velho
Apelante: Jair Rossi de Mendonça
Apelada: SERASA S/A
Relator: Des. Isaias Fonseca Moraes
EMENTA
Apelação Cível. Avalista. Inscrição na SERASA. Notificação prévia.
Inexistência de dano moral. Obrigação do consumidor manter
endereço atualizado. Comportamento contraditório. Violação ao
princípio do venire contra factum proprium. Constatando-se que
a SERASA promoveu a notificação prévia ao consumidor acerca
de sua negativação, desaparece o dever de indenizar os supostos
danos morais decorrentes da inexistência de comunicação. É dever
do consumidor manter seu endereço atualizado perante a
instituição financeira com a qual mantém relação jurídica negocial.
Agindo a parte com comportamento contraditório, exsurge o
reconhecimento da violação ao princípio do venire contra factum
proprium. Manutenção da SENTENÇA.
Dos fatos descritos não remanesce direito a indenização, porquanto
não se vê tenha a parte autora sido afetado em sua esfera
jurídica.
É preciso ter presente que o dano moral avulta quando significativa
a ofensa. Na espécie, impossível divisar ofensa à honra da parte
autora, ou qualquer outro bem imaterial, sob qualquer pretexto.
Assim, os fatos descritos na inicial não ofendem a esfera de
direitos imateriais da parte requerente, sob qualquer sentido ou
significado.
A indenização por dano moral não deve ser banalizada, pois não se
destina a confortar meros percalços da vida comum.
Importante salientar que houve manifestação da parte requerente
após a juntada do contrato, sem, contudo, mencionar qualquer fato
impugnativo referente a sua assinatura.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código
de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e,
por conseguinte DECLARO EXTINTO o feito com a resolução do
MÉRITO.
Sem custas e honorários, haja vista tratar-se de DECISÃO proferida
em primeiro grau de jurisdição, no âmbito dos Juizados Especiais,
na forma dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1.995.
Transitada em julgado, arquive-se.
Publicado e registrado eletronicamente.
Intime-se. Cumpra-se.
Serve como MANDADO /comunicação/intimação.
Porto Velho, data do registro.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7051752-07.2017.8.22.0001
Parte requerente: Nome: REGINALDO MASCARENHAS
BARBOSA
Endereço: Rua Apolo, 3492, Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho RO - CEP: 76820-430
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE:
Parte requerida: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A.
Endereço: AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376,
CIDADE MONÇÕES, São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: WILKER BAUHER
VIEIRA LOPES - GO0029320
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38 da LF 9.099/95).
Incide à hipótese vertente o disposto do artigo 355, I do Código de
Processo Civil, por se tratar a matéria exclusivamente de direito e
ante a desnecessidade de produção de outras provas, razão pela
qual julgo antecipadamente a lide.
Aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Presentes as
condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever
do juiz e não mera faculdade assim proceder”. (STJ, 4ª Turma,
RE 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU,
17.09.90, pág. 9.153, 2ª col., em., THEOTONIO NEGRÃO, “CPC”,
Ed. Saraiva, 26ª ed., nota n.º 1 ao art. 330, pág. 295).
Trata-se de ação onde a parte requerente diz não ter contratado o
serviço o qual fora cobrado e ameaçado de inscrição junto a órgão
de proteção ao crédito. De outro giro, a parte requerida diz que
houve contratação e que a inscrição se deu de forma legal.
No caso em tela, necessário se faz a aplicação das normas da
legislação consumerista, em que a responsabilidade pelo fato do
serviço é objetiva, à exegese do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, haja vista ser a parte Requerente vulnerável e, neste
caso, hipossuficientes tecnicamente.
A responsabilidade objetiva independe da culpa do lesante,
fazendo-se necessária apenas a comprovação da conduta ilícita,
do dano e do nexo causal.
Para que o prestador do serviço afaste tal responsabilização,
é necessário que comprove a ruptura do nexo de causalidade,
conforme dispõe o § 3º do referido artigo, e isso ocorre quando
houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, bem como na
ocorrência de caso fortuito ou força maior.
A demonstração do fato básico para o acolhimento da pretensão
é ônus da parte autora, segundo o entendimento do art. 373, I, do
CPC, partindo daí a análise dos pressupostos da ocorrência dos
danos morais, recaindo sobre o réu o ônus da prova negativa do
fato, à inteligência do inciso II do indigitado artigo.
Verifico que a parte requerente logrou êxito ao demonstrar o fato
constitutivo do seu direito, pois conforme verifica aos documentos
anexos, houve a informação de que seu nome seria inscrito nos
órgãos de proteção ao crédito.
A requerida, por sua vez, não logrou em comprovar fato extintivo,
impeditivo ou modificativo, ficando apenas no campo das alegações.
As telas trazidas demonstram apenas a existência de contratação a
qual a parte requerente nega, supondo fraude.
Não houve comprovação da contratação do serviço, tal como,
contrato, ligação telefônica, protocolo de atendimento, não havendo
apresentação de qualquer evidência que corrobore suas alegações,
não trouxe quaisquer documentos suficientemente hábeis que lhe
desse respaldo a sua conduta de realizar cobranças mesmo com o
consumidor informando a fraude. Fato mais grave é o de ter aceito
o contrato sem anuência do requerente.
O caso em tela acha-se regulado pelo artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
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§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que
o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas
técnicas.
§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será
apurada mediante a verificação de culpa.
No caso em tela, verifica-se que o serviço é defeituoso quando não
fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levandose em conta as circunstâncias relevantes, tais como o modo do seu
fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam e a época em que foi fornecido. A conferência de dados é
imprescindível para de evitar a fraude, verifica-se que a requerida
não tomou as cautelas necessárias para evitar a fraude.
A incidência, no caso da responsabilidade objetiva, no entanto,
não importa dispensa de comprovação dos requisitos aludidos,
pois indispensáveis para a possibilidade de obrigar o fornecedor ao
pagamento de indenização.
No caso, em virtude da aplicação da inversão do ônus da prova
prevista no CDC, cumpria à demandada demonstrar que o serviço
fora contratado e efetivamente prestado e utilizado pela parte
Autora, o que não ocorreu, pois a requerida apenas alega que o
contrato de prestação de serviço tem como objeto a disponibilização
do serviço de telefonia móvel.
Destarte, considerada a situação fática dos autos, em especial a
demonstração da má prestação do serviço, cabível é a declaração
de inexistência de relação jurídica e débito, inclusive sem o ônus
da multa, mesmo durante a fidelização, principalmente quando o
prestador de serviço descumpre as normas contratuais.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONFORME ART. 557 E §
1º-A DO CPC. TELEFONIA MÓVEL. DEFICIÊNCIA DO SERVIÇO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESOLUÇÃO DO
CONTRATO. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA MULTA
EM FACE DA CLÁUSULA DE FIDELIDADE. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS VERIFICADOS. Não sendo
prestado o serviço de acordo com o contratado, possível se mostra
a resolução do contrato havido entre as partes sem o pagamento
da multa prevista na cláusula de fidelidade. Descabimento da
aplicação da multa pela rescisão do contrato durante o período
de vigência da cláusula de fidelidade, haja vista que a rescisão
tem como fundamento a falha na prestação do serviço. Cabível,
ainda, a repetição do indébito, devendo ser devolvidos ao cliente os
valores cobrados pelo plano de telefonia cobrados indevidamente
e não prestados. Dano moral in re ipsa. Para a fixação do valor
da indenização por dano moral, além das peculiaridades de
cada caso em concreto, deve, o julgador, ater-se aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observar a
natureza jurídica da indenização. Precedentes jurisprudenciais.
APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70050272442, Nona
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi
Soares Delabary, Julgado em 12/09/2012).
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO
COM FUNDAMENTO NO ART. 557, CPC. TELEFONIA MÓVEL.
DEFICIÊNCIA DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. O pedido
do autor atende às disposições do artigo 282, inciso IV, do CPC,
em especial ao que respeita à sua especificação, tanto é assim
que oportunizou o oferecimento de defesa ampla pela demandada.
RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO
DA MULTA EM FACE DA CLÁUSULA DE FIDELIDADE. Não
sendo prestado o serviço de acordo com o contratado, possível

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

se mostra a resolução do contrato havido entre as partes sem
o pagamento da multa prevista na cláusula de fidelidade.
Descabimento da aplicação da multa pela rescisão do contrato
durante o período de vigência da cláusula de fidelidade, tendo em
vista que a rescisão tem como fundamento a falha na prestação do
serviço. EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES NEGATIVAS.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CRITÉRIOS. Dano moral que resulta do próprio fato da inscrição
indevida (dano in re ipsa). A existência de inscrições posteriores
ao registro ora reconhecido irregular não se presta para afastar o
pleito indenizatório. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Valor
da indenização fixado (R$ 12.000,00) consoante os parâmetros
da Câmara, observados os critérios de proporcionalidade e
razoabilidade. APELAÇÃO PROVIDA DE PLANO. (Apelação Cível
Nº 70052779162, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 30/01/2013).
Portanto, estando devidamente comprovado nos autos, que não
houve contratação dos serviços que geraram a inscrição indevida,
torna-se plenamente possível o pedido da parte requerente.
Além do mais, ainda que não fosse aplicado o regramento
consumerista, pelas regras processuais do procedimento ordinário o
ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes,
de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para
as decisões a serem proferidas no processo. O disposto do artigo
373 do Código de Processo Civil institui as regras gerais de caráter
genérico sobre a distribuição do encargo probatório as partes.
Assim sendo, fatos constitutivos são os fatos afirmados na
petição inicial pela parte requerente, cabendo a ela prová-los. Em
contrapartida, à parte Requerida cabe provar a existência de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora.
Atenta aos autos, observo que a parte requerente logrou êxito em
provar suas alegações em juízo e a Requerida, por sua vez, não
conseguiu comprovar a ausência do direito da Requerente.
Entende-se pacificamente nos corredores jurídicos que os danos
morais estão consubstanciados nos próprios fatos que causaram
aborrecimentos e constrangimentos ao jurisdicionado.
“Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que
o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade
do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só
justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao
lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva
inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada
a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma
presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre
das regras da experiência comum. Assim, por exemplo, provada
a perda de um filho, do cônjuge ou de outro ente querido, não há
que se exigir a prova do sofrimento, porque isso decorre do próprio
fato de acordo com as regras de experiência comum; Provado
que a vítima teve seu nome aviltado ou sua imagem vilipendiada,
nada mais ser-lhe-á exigido provar, por isso que o dano moral está
in re ipsa; decorre inexoravelmente da gravidade do próprio fato
ofensivo, de sorte que, provado o fato, provado está o dano moral
“ (Elias, Helena - O Dano Moral na Jurisprudência do STJ - pag.
99/100 - Rio de Janeiro - Editora Lumen Juris – 2004).
Sendo assim e levando-se em consideração a negligência e
má administração da empresa requerida, tenho como justo,
proporcional e exemplar a fixação do quantum em R$ 5.000,00
(cinco mil reais) de molde a disciplinar a empresa requerida e a dar
satisfação pecuniária a parte requerente.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial
e DECLARO inexistente o débito apontado na inicial, devendo
proceder a baixa em seus sistemas no prazo de 15 dias a contar
do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa diária, bem
como CONDENO a ré a indenizar a parte requerente, a título de
danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada
monetariamente e acrescida de juros legais a partir da publicação
desta DECISÃO, consoante precedentes recentes do Superior
Tribunal de Justiça.
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Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Intime-se as partes da SENTENÇA.
Ocorrido o trânsito em julgado, a parte devedora deverá,
independente de nova intimação, efetuar o pagamento do valor da
condenação na forma do artigo 52, inciso III e IV da Lei 9.099/95,
subsidiariamente ao artigo 523, §1º do Código de Processo Civil,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito.
O Valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
Caso, haja pagamento espontâneo, expeça-se o respectivo
alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Publicado e registrado eletronicamente.
Cumpra-se.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7033829-65.2017.8.22.0001
Parte requerente: Nome: CAROLINI CASTRO DE LIMA
Endereço: Rua Pio XII, 2230, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-736
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIA CRISTINA
QUADROS DUARTE - RO0005036
Parte requerida: Nome: CARLOS AUGUSTO MENDONCA DE
OLIVEIRA
Endereço: Rua Elias Gorayeb, 3277, Liberdade, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-852
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERIDO: ROMILTON
MARINHO VIEIRA - RO0000633
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9099/1995.
A parte autora objetiva indenização por danos materiais, no valor de
R$ 1.881,60 (franquia do seguro) e R$ 15.815,40 (desvalorização
do veículo) e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Consta boletim de ocorrência que, no dia 03/02/17, a autora, que
conduzia o veículo Honda/HR-V, placa NDZ 7187, estava na Av.
Pinheiro Machado e convergiu à esquerda na Rua Salgado Filho,
momento em que o réu, que conduzia um veículo Toyuota Hilux,
placa NDL 1746, saiu de marcha ré do estacionamento da empresa
Haley e colidiu na traseira do veículo da autora (ID 12055621).
Da CONCLUSÃO do Laudo nº 1737/2017, acostado no ID 12055636,
consta que quem deu causa ao sinistro foi o réu, pois inobservou
a preferência de passagem da autora e “iniciou manobra de marcha
ré quando as condições de tráfico não lhe eram favoráveis”.
Na contestação, o réu afirma que a autora realizou conversão
de forma “muito aberta”, não ficando em seu eixo esquerdo, nem
observou a linha divisória da pista e que a autora deveria dar
preferência ao veículo do réu, na forma do art. 38 do CTB.
Ademais, afirma que a autora, no momento da colisão, estava ao
telefone celular, o que teria sido dito pelo marido da autora, quando
se encontrava no local do acidente.
Ressalto que o pedido da contestação, no sentido de oficiar à
Operador OI para apresentar o relatório de chamada do aparelho
da autora representa medida que importa em quebra de sigilo
telefônico, ação extrema para o que se buscar provar, sendo certo
que cabe ao réu fazer refutar as alegações da autora, e não o
juízo.
Em que pese a oportunidade de produzir provas (ID 17669190) o
réu não trouxe as testemunhas que comprovariam suas alegações,
notadamente de que a autora estaria, no momento da colisão, ao
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telefone celular com o esposo. Também não trouxe qualquer outro
documento que afaste a pretensão da autora.
Entendo que o réu, ao realizar manobra de marcha ré, não guardou
o devido cuidado, pois deixou de observar as condições de tráfego
no momento da manobra, de modo que deve reparar os gastos
sofridos pela autora.
O veículo do autora, segurado pela empresa Ivel Veículos Ltda, foi
reparado em 23.02.17, com pagamento de franquia de R$ 1.781,50
(ID 12055670), importância que deve ser paga pelo réu.
Também consta Tabela Fipe, onde aponta o valor médio do veículo
como de R$ 79.077,00 (ID12055773), que serviria, conforme inicial,
como indicativo para imputar a desvalorização do bem.
Entendo que tal pretensão não restou cabalmente demonstrada. A
mera juntada da tabela FIPE não representa prova de que o veículo
sofreu desvalorização em decorrência do sinistro, sendo certo que
veículos automotores sofrem depreciação ano a ano de uso.
No que tange ao pedido de indenização por danos morais, também
não visualizo elementos para sua caracterização. O acidente
ocorreu no dia 03/02/17 e o veículo foi entregue para conserto no
dia 23/02/2017, às 15:57 e devolvido à autora no mesmo dia, às
18:00. Não há prova de humilhação, dor, angústia ou qualquer
outro fato que represente o abalo moral. A mera ocorrência do
sinistro não representa agressão à dignidade e personalidade da
autora, dada a imprevisibilidade de sua ocorrência. Por fim, não
houve vítimas.
Neste sentido:
JUIZADO
ESPECIAL.
VEÍCULO
DANIFICADO
EM
ESTACIONAMENTO SHOPPING. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO
PROVIDO. A inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do
Consumidor, deve ser compreendida no contexto da facilitação da
defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao critério
do Juiz, quando forem verossímeis as alegações iniciais ou quando
o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da
experiência (art. 6º, VIII).-A ausência de consequências de maior
gravidade que ensejam agressão a atributo da personalidade,
descaracteriza o dano moral alegado e, via de consequência,
afasta o dever de indenizar.(RECURSO INOMINADO, Processo
nº 7006397-45.2016.822.0021, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho, Relator(a) do Acórdão:
Juiz Jorge Luiz dos S. Leal, Data de julgamento: 11/08/2017).
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da
autora CAROLINI CASTRO DE LIMA para condenar o réu CARLOS
AUGUSTO MENDONÇA DE OLIVEIRA a pagar o valor de R$
1.781,50, com correção monetária e juros a partir de 23/02/17 (ID
12055670).
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Ocorrido o trânsito em julgado, a parte devedora deverá,
independente de nova intimação, efetuar o pagamento do valor da
condenação na forma do artigo 52, inciso III e IV da Lei 9.099/95,
subsidiariamente ao artigo 523, §1º do Código de Processo Civil,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito.
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
Caso haja pagamento espontâneo, expeçam-se o respectivo
alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Serve cópia como MANDADO /ofício/intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7049768-85.2017.8.22.0001
Parte requerente: Nome: MARX FERREIRA MONDEGO
Endereço: Rua Jurupoca, 222, Lagoa, Porto Velho - RO - CEP:
76812-190
Nome: QUEROLAINE OLIVEIRA DA SILVA
Endereço: Rua Capitão Esron de Menezes, 2040, - de 1915/1916
ao fim, Mocambo, Porto Velho - RO - CEP: 76804-274
Nome: ALEX NORMANDO DA COSTA
Endereço: RUA JARDINS, 1641, TORRE 18 AP 404, BAIRRO
NOVO PORTO VELHO, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Advogado (a): Advogados do(a) REQUERENTE: MARIA DA
CONCEICAO AGUIAR LEITE DE LIMA - RO0005932, ANDREA
AGUIAR DE LIMA - RO7098, LUIZ GUILHERME DE CASTRO RO0008025
Parte requerida: Nome: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 14261, 29 andar ala A, Vila
Gertrudes, São Paulo - SP - CEP: 04794-000
Nome: SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Endereço: Avenida Tiradentes, 3183, SABENAUTO COMERCIO
DE VEÍCULOS, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-013
Advogado (a): Advogados do(a) REQUERIDO: DAVID SOMBRA
PEIXOTO - CE0016477, RAFAEL BALIEIRO SANTOS RO0006864
Advogados do(a) REQUERIDO: MARCOS RODRIGO BENTES
BEZERRA - RO0000644, ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA RO0002311
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9099/1995.
Da preliminar de ilegitimidade passiva.
A requerida Mafre alega ser parte ilegítima, pois somente seria
responsável por custear os reparos do veículo segurado a
serem realizado em oficina credenciada, de modo que a demora na
realização do serviço fugiria aos termos do contrato de seguro.
O argumento de que a demora no conserto do bem se deu em
virtude da ausência de peças deve ser apreciado no MÉRITO do
presente feito.
Em caráter preliminar, vejo a necessidade de manutenção da
requerida no polo passivo da ação, pois os argumentos da
inicial também apontam a demora da seguradora em realizar
a perícia, ato prévio ao deferimento do conserto, o que teria, a
princípio, contribuído para a demora na prestação do serviço.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.
MÉRITO.
A parte autora objetiva indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) em decorrência da demora no conserto de
seu veículo Onix Hatck Lt 1.0 8V, Flex Power 4P, ano 2017/2017,
placa NCT 7992, entregue para reparos em virtude de sinistro em
13/09/17 e entregue somente em 01/11/17.
Na contestação, a empresa Mafre Seguros Gerais S. A afirma
que a pretensão dos autores cinge-se à demora no conserto, não
guardando relação com os serviços prestados pela seguradora.
A ré Sabenauto afirma, na contestação, que demandou apenas
21 dias para realizar o conserto e que o bem estaria disponível
desde o dia 19/10/17 e que a demora deu-se em virtude de culpa
da seguradora.
Entre a data do acionamento do seguro (14/09/17, ID 14670833),
houveram diversos entraves entre a seguradora e a concessionária,
notadamente quanto à troca de peças, que viriam de outro Estado,
ocorrências que geraram a demora na CONCLUSÃO dos serviços
de reparo.
No depoimento pessoal prestado em audiência de instrução e
julgamento, o autor Max Ferreira afirmou que foi previamente
esclarecido que a peça de reposição viria de São Paulo e que lhe
fora estimado o prazo de 10 a 20 dias para as peças chegarem.
Disse que, mesmo assim, aceitou a proposta de conserto.
Afirmou que ficou sem o veículo por 49 (quarenta e nove) dias e
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que ligava todos os dias para verificar o serviço, sabendo informar
que as peças demoraram a chegar e o conserto também foi
demorado.
Durante o depoimento, o autor retificou o dito inicialmente,
salientando que o veículo estava pronto desde o dia 25.10.17 e que
não pode retirá-lo porque estava sem dinheiro para pagar a franquia,
de modo que efetuou a retirada somente no dia 01.11.17.
Entendo que a demora na prestação do serviço foi devidamente
explicada ao autor, já que as peças de troca viriam de outro Estado
(que por si só implicaria no atraso de 10 a 20 dias), sendo que o
autor concordou com a situação no momento da contratação.
Aliado a isso, constato que o autor agravou ainda mais sua situação,
pois deixou de retirar o bem no momento em que o serviço já
estava concluído (25/10/17), dando azo ao alegado excesso de
prazo apontado na inicial.
Assim, reconheço que o excesso de prazo decorreu de culpa
exclusiva da vítima, que tanto concordou com o tempo necessário
para encomenda das peças de outro Estado, como não retirou o
veículo no dia em que já estava pronto, na forma do art. 14, §3º,
III, do CDC.
DISPOSITIVO.
Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido dos autores, na
forma do art. 14, §3º, III, do CDC.
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da
Lei 9.099/1995.
Serve cópia como MANDADO /ofício/intimação.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7054488-95.2017.8.22.0001
Parte requerente: Nome: LEIDIANE PEREIRA DA SILVA
CEZARIO
Endereço: Rua Oswaldo da Costa, 2589, Juscelino Kubitschek,
Porto Velho - RO - CEP: 76829-346
Advogado (a): REQUERENTE: SERGIO HOLANDA DA COSTA
MORAIS - RO0005966
Parte requerida: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA
SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063
ADVOGADA REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO OAB/RO 5462
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9099/1995.
A parte autora objetiva indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por conta da suspensão de energia
em sua residência, sem a devida notificação, por volta das 16 horas
do dia 25/05/2017, em desacordo com a Resolução Normativa nº
414/2010 da ANEEL.
Afirma que realizou o pagamento da fatura no mesmo dia do corte
(25/05/17) e que a conta havia vencido no dia 23/04/17. Disse que
solicitou a religação, que que só ocorreu no dia 26/05/17.
Dos documentos acostados tem-se a fatura vencida em 23.02.17 e
paga em 06/04/17, no valor de R$ 288,64. Também consta a fatura
vencida em 23/04/2017, no valor de R$ 275,76 e paga em 25/05/17
(data do corte).
Dos documentos acostados na contestação, extrai-se tela com a
informação de que não houve a religação no dia 26/05/17 pois a
casa estava fechada e a cliente não teria apresentado as faturas
pagas.
Em que pese a informação, constato que a religação foi feita no dia
seguinte ao corte, de modo que, neste ponto, não visualizo falha na
prestação do serviço da requerida.
No entanto, a requerida não trouxe prova de que avisou previamente
a cliente sobre o corte.
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A Lei 8.987/95 prevê expressamente a interrupção do serviço
de fornecimento de energia elétrica no art. 6, parágrafo 3º, II.
Entretanto, condiciona a suspensão por inadimplemento ao prévio
aviso do consumidor inadimplente.
Ademais, a nova resolução normativa n. 414, de 2010, da ANEEL,
a qual substituiu a Res. 456/2000, estabelece as condições gerais
de fornecimento de energia elétrica, continuou exigindo das
concessionárias que a notificação antes do corte comunicando
o inadimplemento do consumidor seja escrita, específica e com
entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque
na própria fatura, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias,
ou de 3 (três) dias, quando por razões de ordem técnica ou de
segurança.
Constato a falha na prestação do serviço por parte da empresa
requerida, que realizou o corte da energia sem o necessário aviso
prévio na residência da autora, pois não constada a hipótese
alternativa disposta na resolução acima citada.
Assim, constato falha na prestação do serviço da mesma, (art.
14, CDC) e, por consequência, o dever de reparar todos os danos
eventualmente suportados pelos consumidores (art. 6º, VI, CDC),
no patamar de R$ 5.000,00, conforme recente julgado da Turma
Recursal:
RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
DE
ENERGIA.
CORTE
INDEVIDO.
COMPENSAÇÃO
POR DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
Constatado os danos morais, decorrentes do corte indevido do
fornecimento de energia elétrica, compete ao julgador, segundo o
seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos,
analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. RECURSO
INOMINADO, Processo nº 7015704-49.2017.822.0001, Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto Velho,
Relator(a) do Acórdão: Juiz Jorge Luiz dos S. Leal, Data de
julgamento: 09/03/2018.)
Considerando a falha na prestação do serviço, entendo que a
fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como suficiente à
reparação sofrida e a fim de servir como desestímulo para a prática
de novas condutas lesivas por parte da empresa requerida.
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido de LEIDIANE PEREIRA
DA SILVA CEZARIO para condenar CENTRAIS ELÉTRICAS DE
RONDÔNIA S.A a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros
e correção monetária a partir da publicação desta DECISÃO,
consoante precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça.
Por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Ocorrido o trânsito em julgado, a parte devedora deverá,
independente de nova intimação, efetuar o pagamento do valor da
condenação na forma do artigo 52, inciso III e IV da Lei 9.099/95,
subsidiariamente ao artigo 523, §1º do Código de Processo Civil,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito.
O valor da condenação obrigatoriamente deverá ser depositado na
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Provimento 001/2008 PR TJ/RO),
com comprovação tempestiva nos autos, sob pena de incidência
da multa descrita anteriormente.
Caso haja pagamento espontâneo, expeçam-se o respectivo
alvará.
Sem custas e sem honorários por se trata de DECISÃO em
primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54/55 da Lei
9.099/1995.
Serve cópia como MANDADO /ofício/intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7019701-06.2018.8.22.0001
Parte requerente: CLEOMAR LOPES ASSIS RAMOS
Advogado (a): Advogado do(a) REQUERENTE: EDIVO COSTA
ROCHA - RO0002861
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Parte requerida: Nome: EDITORA ABRIL S.A.
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 7221, 22 andar Setor A,
Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo - SP - CEP: 05477-000
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 7221, 22 andar Setor A,
Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo - SP - CEP: 05477-000
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 7221, 22 andar Setor A,
Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo - SP - CEP: 05477-000
DECISÃO
Analisando os argumentos fáticos do pedido, verifico que a tutela
reclamada não deve vingar da forma requerida na inicial, vez que
ausente os pressupostos previstos no art. 300 do CPC (probabilidade
do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo),
uma vez que não é possível verificar a verossimilhança do fato
alegado, visto que a autora juntou o comprovante de pagamento
das faturas do Banco do Brasil e a primeira página da fatura, onde
não é possível visualizar as especificações da fatura e os descontos
realizados pela requerida demandada. Diante do exposto, e
tendo em vista a audiência de conciliação já designada, somente
poderá ser formado convicção, após apresentação de defesa pelo
réu, razão pela qual deixo para analisar a tutela pleiteada após
apresentada defesa pela parte requerida.
Desse modo, o regular trâmite da ação é medida que se impõe ao
caso concreto, recomendando-se a oitiva das partes para fins de
conciliação, objetivo primordial dos Juizados.
ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos conste, INDEFIRO
O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
com fulcro no artigo 300 e seguintes do Código de Processo
Civil, mantendo-se a audiência de conciliação já designada pelo
sistema, devendo o cartório citar o requerido com as advertências
de praxe.
Providencie o necessário.
O oficial de justiça deverá CITAR REQUERIDO: EDITORA ABRIL
S.A., bem como INTIMAR da audiência de conciliação já designada
para o dia 28/06/2018 17:20, LOCAL: CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, localizada na Rua
Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira, bairro
Embratel, Porto Velho-RO, conforme Provimento 001/2017 CGJ/
RO.
Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais alterações
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como
válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva
constatação da personalidade jurídica e da regular representação
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica
e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os
fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à
audiência designada munidos de documentos de identificação
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo,
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais
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provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório,
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente
apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma
data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
Serve cópia desta DECISÃO como MANDADO /ofício/intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7014062-07.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: RENAN GOMES MALDONADO DE
JESUS
Endereço: Rua Rafael Vaz e Silva, 1040, - de 980/981 a 1309/1310,
Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-162
Advogado do(a) REQUERENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA RO7904
Parte requerida: Nome: OI / SA
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 3290, - de 3290 a 3462 - lado par,
Costa e Silva, Porto Velho - RO - CEP: 76803-460
Advogado do(a) REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635
DECISÃO
Reconsidero a DECISÃO id 17603550, visto que o autor juntou os
documentos Id 18332422 e 17730752.
Diante do exposto, o pedido de antecipação da tutela há que restar
deferido, com fulcro no art. 300 do CPC, eis que presentes os
pressupostos estabelecidos pelo referido DISPOSITIVO, pois o
pedido de urgência decorre da relação estabelecida entre as partes
(probabilidade do direito) e a negativação poderá causar prejuízos
e constrangimentos à parte autora (perigo de dano).
Havendo impugnação do débito, deve a restrição de crédito ser
“baixada” até final julgamento da demanda, já que os cadastros
informadores do crédito são de acesso público e facilitado,
ofendendo a honorabilidade da pessoa (física ou jurídica).
A medida não trará danos irreparáveis à requerida, não havendo
que se falar em irreversibilidade da medida imposta que ora se
defere, de maneira que atende aos requisitos estabelecidos pela
legislação processual (art. 300, §3°, CPC).
Ante o exposto, presente a verossimilhança das alegações, com
fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória
urgente satisfativa (antecipada) reclamada pela parte demandante,
e DEVENDO A PARTE REQUERIDA RETIRAR A RESTRIÇÃO
descrita na inicial (R$ 191,34 cento e noventa e um reais e trinta e
quatro centavos) no prazo de 5 (cinco) dias, com a promoção da
respectiva “baixa” nos órgãos respectivos e imediata comunicação
a este juízo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até
o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
INTIME-SE.
Serve a presente como comunicação e OFÍCIO.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7036611-45.2017.8.22.0001
Parte requerente: Nome: SANDRA RAQUIEL DE CASTRO KEMP
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1020, - de 984 a 1360 - lado
par, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-096
Nome: ALLAN PINTO PEDROSA
Endereço: Avenida 7 de Setembro, 1841, (Dallas Veiculos), Centro,
Porto Velho - RO - CEP: 76800-000

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Advogado (a): Advogado: JOSE GOMES BANDEIRA FILHO OAB:
RO0000816 Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76847-000
Parte requerida: Nome: EVIDENCE RENT A CAR LOCADORA DE
VEICULOS LTDA - EPP
Endereço: ESTRADA DO AEROPORTO, 1123, AEROPORTO,
Porto Seguro - BA - CEP: 45810-000
Advogado (a): Advogado: FREDERICO MORENO LAGE ALEIXO
OAB: BA23493 Endereço: HUMBERTO COSTA, LOTE 26 QUADA
5, OUTEIRO DA GLORIA, Porto Seguro - BA - CEP: 45810-000
DESPACHO
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 4 de julho
de 2018 às 9h40, a ser realizada na sede deste Juízo, localizado
na Rua Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina com Av. Jorge Teixeira,
bairro Embratel, Porto Velho-RO (SALA DE AUDIÊNCIA DO 3º JEC 1º ANDAR), devendo as partes produzirem provas quanto aos fatos
controvertidos, no ato da audiência de instrução e julgamento.
Na oportunidade, as partes poderão trazer as provas que pretendem
produzir, inclusive testemunhais, até o máximo de três para cada
parte, na forma do art. 33 e 34 da Lei 9.099/95.
INTIMEM-SE as partes.
Serve este DESPACHO como comunicação/MANDADO /intimação
(Provimento 001/2017 CGJ/RO).
Cumpra-se
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7003039-98.2017.8.22.0001
Parte requerente: Nome: CARLOS HENRIQUE DE MELO
WRONSKI
Endereço: Rua Alexandre Guimarães, 6152, - de 6142 a 6478 lado par, Lagoinha, Porto Velho - RO - CEP: 76829-708
Advogado (a): Advogado: MAYRE NUBIA NEVES DE MELO OAB:
RO0001162 Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: CLARO S.A.
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 2262, - de 1900 a 2350 - lado
par, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-038
Advogado (a): Advogado: RAFAEL GONCALVES ROCHA OAB:
RS0041486 Endereço: Avenida Carlos Gomes, 2262, sala 1, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-038
SENTENÇA
Diferentemente do que alega a parte requerente, o pagamento da
condenação foi feito dentro do prazo de 15 (quinze) dias concedido
na intimação de Id 17031242. Portanto, não há o que se falar em
execução do valor correspondente à multa do art. 523, §1º do
CPC.
Como há houve o levantamento do valor depositado, JULGO
EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento
no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil
Sem custas e sem honorários.
Após as baixas arquive-se.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7019199-67.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: SARAH GARCIA
Endereço: RUA VATICANO, 4176, IGARAPÉ, Porto Velho - RO CEP: 76800-000
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO HENRIQUE FURTADO
COELHO DE OLIVEIRA - RO0005105
Parte requerida: Nome: LOJAS RIACHUELO SA
Endereço: Avenida Rio Madeira, 3288, LOJAS RIACHUELO,
Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho - RO - CEP: 76820-408
Advogado do(a) REQUERIDO:
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DECISÃO
O pedido de antecipação da tutela há que restar deferido, com fulcro
no art. 300 do CPC, eis que presentes os pressupostos estabelecidos
pelo referido DISPOSITIVO, pois o pedido de urgência decorre da
relação estabelecida entre as partes (probabilidade do direito) e a
negativação poderá causar prejuízos e constrangimentos à parte
autora (perigo de dano).
Havendo impugnação do débito, deve a restrição de crédito ser
“baixada” até final julgamento da demanda, já que os cadastros
informadores do crédito são de acesso público e facilitado,
ofendendo a honorabilidade da pessoa (física ou jurídica).
A medida não trará danos irreparáveis à requerida, não havendo
que se falar em irreversibilidade da medida imposta que ora se
defere, de maneira que atende aos requisitos estabelecidos pela
legislação processual (art. 300, §3°, CPC).
Ante o exposto, presente a verossimilhança das alegações, com
fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória
urgente satisfativa (antecipada) reclamada pela parte demandante,
e DETERMINO QUE A PARTE REQUERIDA RETIRE A
EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO descrita na inicial (R$ 411,16), com a
promoção da respectiva “baixa” nos órgãos respectivos e imediata
comunicação a este juízo.
Serve a presente como MANDADO, devendo o Sr.(a) Oficial(a)
de Justiça citar e intimar as partes da presente DECISÃO, bem
como da audiência de conciliação designada para o dia 18/07/2018
16:00, no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E
CIDADANIA, localizado na Rua Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina
com Av. Jorge Teixeira, bairro Embratel, Porto Velho-RO.
Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais alterações
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como
válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva
constatação da personalidade jurídica e da regular representação
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica
e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os
fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à
audiência designada munidos de documentos de identificação
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo,
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório,
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente
apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma
data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
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OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de
Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e
se informar sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema,
entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo.
Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações)
devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE,
etc.) em arquivos com no máximo 1MB cada.
Serve a presente como comunicação e OFÍCIO.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7019439-56.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: PAULO KAKIONIS
Endereço: Rua Tabajara, 825, AP606, Olaria, Porto Velho - RO CEP: 76801-316
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCIO SILVA DOS SANTOS
- RO0000838, ANDREIA COSTA AFONSO PIMENTEL RO0004927
Parte requerida: Nome: OI S.A
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 3290, - de 3290 a 3462 - lado par,
Costa e Silva, Porto Velho - RO - CEP: 76803-460
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
O pedido de antecipação da tutela para a suspensão das
descontos realizados pela requerida em débito em conta referente
a linha telefônica 69 3224-2801 alegada pelo autor que alega que
realizou o cancelamento, conforme protocolo nº 2018432268543 e
201800031167933, há que restar deferido, com fulcro no art. 300
do CPC, eis que presentes os pressupostos legais, pois o pedido
de urgência decorre da relação estabelecida entre as partes
(probabilidade do direito) e o faturamento e cobrança de valores
poderão causar prejuízos financeiros e constrangimentos à parte
autora (perigo de dano).
A medida não trará danos irreparáveis à requerida, não havendo
que se falar em irreversibilidade da medida imposta que ora se
defere, sendo que, caso ao final venha a ser julgado improcedente
o pedido e utilizado o serviço, poderá haver a cobrança, por parte
da requerida, pelos meios ordinários, de maneira que atende aos
requisitos estabelecidos pela legislação processual (art. 300, §3°,
do CPC).
Ante o exposto, presente a verossimilhança das alegações, com
fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória
urgente satisfativa (antecipada) reclamada pela parte demandante,
e, por via de consequência, DETERMINO à parte requerida que se
ABSTENHA de efetuar a cobrança/desconto no valor de R$ 144,50
(cento e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) dos serviços
de telefonia 69 3224-2801 na conta corrente do requerente, conforme
dados descritos na inicial, até final solução da demanda, sob pena
de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite indenizatório
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo dos pleitos contidos
na inicial, de elevação de astreintes e de determinação de outras
medidas judiciais que se façam necessárias.
Cite-se/intimem-se as partes, consignando-se as advertências e
recomendações de praxe (artigos 20 e 51, I, ambos da LF 9.099/95),
bem como incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova.
Serve a presente como MANDADO, devendo o Sr.(a) Oficial(a)
de Justiça citar e intimar as partes da presente DECISÃO, bem
como da audiência de conciliação designada para o dia 17/07/2018
10:40, no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E
CIDADANIA, localizado na Rua Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina
com Av. Jorge Teixeira, bairro Embratel, Porto Velho-RO.
A ausência da parte autora implicará em extinção do feito e a da
parte ré importará em revelia e presunção dos fatos alegados na
petição inicial. As partes deverão comunicar a alteração de seus
endereços, entendendo-se como válida a intimação enviada para o
endereço constante do feito.
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Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais alterações
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como
válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva
constatação da personalidade jurídica e da regular representação
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica
e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os
fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à
audiência designada munidos de documentos de identificação
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo,
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório,
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente
apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma
data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de
Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e
se informar sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema,
entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo.
Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações)
devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE,
etc.) em arquivos com no máximo 1MB cada.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7019256-85.2018.8.22.0001
Parte requerente: MARIA ELIENE FERREIRA DA SILVA
Advogado (a): Advogados do(a) REQUERENTE: SAMANTHA
DE SOUZA BEZERRA - RO8111, MAIARA MARCELA DA SILVA
SENA - RO9131
Parte requerida: Nome: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Endereço: Centro Empresarial, 637, Rua Dom Pedro II 637, SALA
511, Caiari, Porto Velho - RO - CEP: 76801-910
DECISÃO
Analisando os argumentos fáticos do pedido, verifico que a tutela
reclamada não deve vingar da forma requerida na inicial, vez que
ausente os pressupostos previstos no art. 300 do CPC (probabilidade
do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo),
somente poderá ser formado convicção, após apresentação
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de defesa pelo réu, razão pela qual deixo para analisar a tutela
pleiteada após apresentada defesa pela parte requerida.
Desse modo, o regular trâmite da ação é medida que se impõe ao
caso concreto, recomendando-se a oitiva das partes para fins de
conciliação, objetivo primordial dos Juizados.
ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos conste, INDEFIRO
O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
com fulcro no artigo 300 e seguintes do Código de Processo
Civil, mantendo-se a audiência de conciliação já designada pelo
sistema, devendo o cartório citar o requerido com as advertências
de praxe.
Providencie o necessário.
O oficial de justiça deverá CITAR REQUERIDO: BANCO BMG
CONSIGNADO S/A, bem como INTIMAR da audiência de
conciliação já designada para o dia 17/07/2018 08:40, LOCAL:
CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E
CIDADANIA, localizada na Rua Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina
com Av. Jorge Teixeira, bairro Embratel, Porto Velho-RO, conforme
Provimento 001/2017 CGJ/RO.
Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais alterações
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como
válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva
constatação da personalidade jurídica e da regular representação
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica
e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os
fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à
audiência designada munidos de documentos de identificação
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo,
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório,
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente
apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma
data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
Serve cópia desta DECISÃO como MANDADO /ofício/intimação.
Porto Velho, data inserida no movimento.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7019501-96.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ANA LUCIA SANTOS LIMA
Endereço: Rua Sorocaba, 4878, - de 4788/4789 a 5096/5097,
Cohab, Porto Velho - RO - CEP: 76807-842
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Advogados do(a) REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE DE
MELO WRONSKI - RO9361, MAYRE NUBIA NEVES DE MELO
- RO0001162
Parte requerida: Nome: ALEX MODAS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA - ME
Endereço: Avenida Jatuarana, 4654, - de 4298 a 4792 - lado par,
Caladinho, Porto Velho - RO - CEP: 76808-110
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
O pedido de antecipação da tutela há que restar deferido, com fulcro
no art. 300 do CPC, eis que presentes os pressupostos estabelecidos
pelo referido DISPOSITIVO, pois o pedido de urgência decorre da
relação estabelecida entre as partes (probabilidade do direito) e a
negativação poderá causar prejuízos e constrangimentos à parte
autora (perigo de dano).
Havendo impugnação do débito, deve a restrição de crédito ser
“baixada” até final julgamento da demanda, já que os cadastros
informadores do crédito são de acesso público e facilitado,
ofendendo a honorabilidade da pessoa (física ou jurídica).
A medida não trará danos irreparáveis à requerida, não havendo
que se falar em irreversibilidade da medida imposta que ora se
defere, de maneira que atende aos requisitos estabelecidos pela
legislação processual (art. 300, §3°, CPC).
Ante o exposto, presente a verossimilhança das alegações, com
fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória
urgente satisfativa (antecipada) reclamada pela parte demandante,
e DETERMINO QUE A PARTE REQUERIDA REALIZE A
EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO descrita na inicial (R$ 540,00
quinhentos e quarenta reais), com a promoção da respectiva “baixa”
nos órgãos respectivos e imediata comunicação a este juízo, sob
pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$
2.000,00 (dois mil reais).
Serve a presente como MANDADO, devendo o Sr.(a) Oficial(a)
de Justiça citar e intimar as partes da presente DECISÃO, bem
como da audiência de conciliação designada para o dia 18/07/2018
09:20, no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E
CIDADANIA, localizado na Rua Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina
com Av. Jorge Teixeira, bairro Embratel, Porto Velho-RO.
Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais alterações
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como
válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva
constatação da personalidade jurídica e da regular representação
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica
e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os
fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à
audiência designada munidos de documentos de identificação
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo,
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais
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provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório,
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente
apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma
data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de
Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e
se informar sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema,
entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo.
Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações)
devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE,
etc.) em arquivos com no máximo 1MB cada.
Serve a presente como comunicação e OFÍCIO.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7011358-55.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: JULIANE BRITO BRASIL DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURICIO GOMES DE ARAUJO
JUNIOR - RO0006039
EXECUTADO: SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA
S/A
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERENTE (VIA DJE)
Por determinação do juízo, FICA A PARTE AUTORA INTIMADA
a atualizar o crédito exequendo incluindo a multa de 10% (dez por
cento), conforme artigo 523, § 1º do CPC.
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7054657-82.2017.8.22.0001.
REQUERENTE: JOSE ALVES DUTRA.
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogados do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462, DANIEL PENHA DE
OLIVEIRA - RO0003434
Intimação À PARTE REQUERIDA (VIA DJE)
Por força e em cumprimento do juízo, FICA VOSSA SENHORIA
INTIMADA, por intermédio de seu advogado, cumprir
espontaneamente a SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuando o pagamento do valor, obrigatoriamente junto a Caixa
Econômica Federal (Provimento 001/2008 PR TJ/RO c/c Art.
840, I, do CPC), conforme Planilha de Cálculo anexa, sob pena
de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
apresentado da dívida, conforme disposto no art. 523, § 1º, do
Código de Processual Civil.
ADVERTÊNCIAS:
1)
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER DEPOSITADO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PROVIMENTO 001/2008
PR TJ/RO C/C ART. 840, I DO CPC), COM A DEVIDA E
TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO NO PROCESSO, SOB PENA
DE SER CONSIDERANDO INEXISTENTE O PAGAMENTO
REALIZADO ATRAVÉS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
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NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO PROVIMENTO CONJUNTO
N.º 006/2015-PR-CG, PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ESTADUAL N.º 115/2015, INCIDINDO, INCLUSIVE, AS PENAS
PREVISTAS NO ARTIGO 475-J DO CPC, ALÉM DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTAS EM LEI. 2) OS PRAZOS
PROCESSUAIS NESTE JUIZADO ESPECIAL, INCLUSIVE NA
EXECUÇÃO, CONTAM-SE DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO,
SALVO CONTAGEM A PARTIR DE INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA, QUE OBEDECE REGRA PRÓPRIA. 3) AS PARTES
DEVERÃO COMUNICAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS
RESPECTIVOS ENDEREÇOS, SOB PENA DE SE CONSIDERAR
COMO VÁLIDA E EFICAZ A/O CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
CUMPRIDO(A) NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART.
19, § 2º, LF 9.099/95).
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7004187-13.2018.8.22.0001
Requerente: FRANCISCO EDUARDO DE MEDEIROS
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO HENRIQUE FURTADO
COELHO DE OLIVEIRA - RO0005105
Requerido(a): BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO0004872
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7052789-69.2017.8.22.0001
Requerente: LILUYOUD CURY DE LACERDA
Advogados do(a) REQUERENTE: SIMONE FARIAS RODRIGUES
MAIA - RO0008174, MICHEL FERNANDES BARROS RO0001790
Requerido(a): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO
EXTRAJUDICIAL
Advogado do(a) REQUERIDO: ORESTE NESTOR DE SOUZA
LASPRO - SP98628
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7051898-48.2017.8.22.0001
Requerente: RODIMILEY BATISTA DE OLIVEIRA INACIO
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS SOARES SOUZA RO0004926
Requerido(a): TAM LINHAS AEREAS S/A.
Advogado do(a) REQUERIDO: FABIO RIVELLI - RO0006640
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
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FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA PORTO VELHO
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n.: 7019383-23.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: SLOURAN BERNARD ALENCAR
MORAES
Endereço: RUA GUIANA, 2904, EMBRATEL, Porto Velho - RO CEP: 76800-000
Advogado (a): Advogado: GRACILIANO ORTEGA SANCHEZ OAB:
RO0005194 Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: VALDISA MESQUITA LIMA
Endereço: RUA PADRE MORETTI, 3101, LIBERDADE, Porto
Velho - RO - CEP: 76800-000
DECISÃO
Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais,
notadamente a informalidade e celeridade, e mesmo havendo rito
próprio para a ação monitória (diverso do disposto na Lei 9.099/95),
recebo a presente ação como de cobrança.
Assim, citem-se o requerido e aguardem-se a audiência de
conciliação.
Cumpra-se.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 3º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7023078-19.2017.8.22.0001
Requerente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: FRANCISCO ALVES
PINHEIRO FILHO - RO0000568, CESARO MACEDO DE SOUZA
- RO0006358
Requerido(a): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS
Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO EDUARDO PRADO SP182951
Intimação À PARTE RECORRIDA (VIA DJE)
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7007173-37.2018.8.22.0001
REQUERENTE: GENIVAL PEDROSO DA ROSA
Advogados do(a) REQUERENTE: IRAN DA PAIXAO TAVARES
JUNIOR - RO0005087, PAULO BARROSO SERPA - RO0004923
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogados do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462, MARCELO RODRIGUES
XAVIER - RO0002391, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
Intimação
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SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/1995.
Das alegações do autor: Narra a inicial que o autor recebeu
cobrança decorrente de processo administrativo de recuperação
de consumo. Diz que o valor é indevido, já que sempre pagou suas
faturas e não contribuiu para que a fatura alcançasse o valor de
R$ 3.025,21 (três mil e vinte e cinco reais e vinte e um centavos).
Requereu a procedência dos seus pedidos.
Das Alegações da Requerida: A requerida sustenta que o débito
é devido pelo autor, já que decorreu de acumulo de consumo
na unidade do autor. Requereu, em síntese, a improcedência da
demanda.
Das provas e fundamentos: A medição de energia elétrica deve ser
periódica (art. 84, Resolução 414/2010 - ANEEL) e, o art. 81 da r.
Resolução estabelece que é de responsabilidade da concessionária
a manutenção de medição externa, senão vejamos:
Art. 81. É de responsabilidade da distribuidora a manutenção do
sistema de medição externa, inclusive os equipamentos, caixas,
quadros, painéis, condutores, ramal de ligação e demais partes ou
acessórios necessários à medição de consumo de energia elétrica
ativa e reativa excedente.
Se o procedimento supostamente irregular não for atribuível à
concessionária, a Resolução dispõe sobre o procedimento a
ser adotado, que estão elencados nos artigos 129 a 133, cuja
matéria indica uma série de procedimentos a serem adotados pela
Requerida.
Assim, para que a Requerida possa aplicar esta forma de recuperação
de energia, tal como transcrito na Resolução n. 414/2010, deverá
adotar todo o procedimento previsto naqueles artigos, inclusive
realizando perícia técnica, notificando previamente o consumidor
e outros procedimentos necessários à fiel caracterização da
irregularidade, o que não ocorreu. Não há indícios de que o autor
tenha sido tenha sido a responsável pelo defeito ou instalação à
revelia.
Além disso, como a medição é periódica, seria fácil a constatação
de desvio ou qualquer outra falha no medidor pela empresa por
ocasião da leitura do aparelho (ou mesmo tentativa de leitura local). Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal
que prevalece sobre a portaria editada pela agência reguladora ANEEL, é ônus do fornecedor a medição do consumo de energia
elétrica, bem como a manutenção do sistema de leitura, o que não
foi feito. Não tendo sido tomada nenhuma providência em tempo
razoável, não há como pura e simplesmente estimar o valor relativo
ao consumo durante o período em que o medidor esteve defeituoso
(suposto defeito).
Tratando-se de serviço de caráter essencial e contínuo, deveria
a concessionária ter procedido o imediato reparo do fornecimento
de energia elétrica, já nos primeiros meses, uma vez que é fácil a
constatação de que o medidor estava com defeito ou havia desvio
de energia.
O autor não tinha a obrigação de aferir a leitura do equipamento,
não havendo indícios de que tenha sido o responsável por
qualquer defeito no equipamento. Se por um lado houve consumo
na residência do autor, por outro é dever da ré constatar o efetivo
consumo, que só se justifica através da leitura no medidor em
perfeito funcionamento.
Assim, não há embasamento legal para a cobrança tal como
lançada pela ré, de forma que reconheço sua insubsistência.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
inicial formulado por GENIVAL PEDROSO DA ROSA em desfavor
de ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA – CERON para: 1)
CONFIRMAR a tutela antecipada deferida no ID 16585792, para
evitar o corte decorrente da fatura de recuperação de consumo;
DECLARAR a inexigibilidade e inexistência do débito apontado na
inicial no valor de R$ 3.025,21 (três mil e vinte e cinco reais e vinte
e um centavos), indicado no ID 18000106.
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7052586-10.2017.8.22.0001
Parte requerente: Nome: RODRIGO MANOEL FERREIRA
CARRAPEIRO
Endereço: Rua do Cabo, 2391, Condomínio Ille de France, casa
11, Costa e Silva, Porto Velho - RO - CEP: 76803-500
Nome: MICHELLI CRISTINA DE ARAUJO E CARRAPEIRO
Endereço: Rua do Cabo, 2391, Condomínio Ille de France, casa
11, Costa e Silva, Porto Velho - RO - CEP: 76803-500
Advogados do(a) REQUERENTE: RICARDO MALDONADO
RODRIGUES - RO0002717, JULIANA MEDEIROS PIRES RO0003302
Advogados do(a) REQUERENTE: RICARDO MALDONADO
RODRIGUES - RO0002717, JULIANA MEDEIROS PIRES RO0003302
Parte requerida: Nome: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA
DE VIAGENS SA
Endereço: Rua das Figueiras, 501, 8 andar, Jardim, Santo André SP - CEP: 09080-370
Nome: AMERICAN AIRLINES INC
Endereço: Rua Doutor Fernandes Coelho, 64, 7 ao 9 andar,
Pinheiros, São Paulo - SP - CEP: 05423-040
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO: ALFREDO ZUCCA NETO SP0154694
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
HOMOLOGO O ACORDO celebrado entre o autor e a requerida
AMERICAN AIRLINES INC para que produza seus jurídicos e
legais efeitos, regendo-se pelas próprias cláusulas e condições,
JULGANDO, por conseguinte e nos moldes do art. 487, III, “b”, do
CPC, EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em
relação aos acordantes.
No caso de ocorrer depósito judicial e no valor acordado, desde
logo fica autorizado o levantamento, independente de nova
CONCLUSÃO.
Após certificado o trânsito em julgado da SENTENÇA de id
17859323 e inexistindo pedido de cumprimento de SENTENÇA,
arquive-se.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7054626-62.2017.8.22.0001
Parte requerente: Nome: AKI RASTREADORES SOLUCOES
LOGISTICAS LTDA - ME
Endereço: Avenida Amazonas, 3355, Sala A, Agenor de Carvalho,
Porto Velho - RO - CEP: 76820-365
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA LUIZA DE JESUS
FEITOSA - RO8990
Parte requerida: Nome: OZIEL AMURIM DA SILVA
Endereço: Afonso Pena, 151, União, Candeias do Jamari - RO CEP: 76860-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
Verifico que a parte autora, ciente da audiência de conciliação, não
compareceu à solenidade e tampouco justificou a sua ausência.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento
do MÉRITO, nos termos do artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95,
condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas
processuais, nos moldes da Lei Estadual n. 3.896/2016 e Enunciado
FONAJE n. 28.

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

180

Fica a parte ciente que para ingressar com novo feito deverá
comprovar o recolhimento das custas no ato da distribuição da
nova ação.
Porto Velho/RO, data inserida na movimentação.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7019183-16.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: WEVERSON VIEIRA DA SILVA
Endereço: Rua Carolina, 5632, Conjunto Rio Mamoré, Castanheira,
Porto Velho - RO - CEP: 76811-370
Advogado do(a) REQUERENTE: ARLEN MATOS MEIRELES RO7903
Parte requerida: Nome: Caixa Econômica Federal
Endereço: Caixa Econômica Federal, 3/4, SBS Quadra 4 Bloco A
Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília - DF - CEP: 70092-900
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do artigo N. 38 da Lei N. 9.099/95.
Trata-se ação de ação em que a parte requerida é a Caixa
Econômica Federal, empresa pública federal, conforme Decreto n.
759 de 12-08-1969.
Entretanto, a Constituição Federal, artigo 109, inciso I, estabelece
que Compete à Justiça Federal de 1º grau processar e julgar as
seguintes causas de natureza cível:
I) As causas em que a União, entidade autárquica federal ou
empresa pública federal forem interessadas na condição de
autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as
de acidentes de trabalho (competência da Justiça Estadual) e as
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
Portanto, sendo a parte requerida empresa pública federal,
competente é a Justiça Federal, para julgar a ação, deve portanto o
feito ser extinto, reconhecendo-se a incompetência deste Juízo.
Tendo em vista que, a remessa dos autos a Justiça competente,
poderia ser dispendioso ao autor, e sendo facultativo o direito de
ação, deixo de remeter os autos a Justiça Federal, deixando o livre
arbítrio ao autor, para o prosseguimento do feito.
Posto isso, INDEFIRO O PEDIDO INICIAL, e por conseguinte nos
termos dos artigos 487, I e 485, II, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas
e anotações/registros de praxe.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7007808-18.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: FRANCISCO FELIX DA SILVA
Endereço: Rua Maria de Lourdes, 7606, - de 7555/7556 ao fim,
Esperança da Comunidade, Porto Velho - RO - CEP: 76825-094
Advogado do(a) REQUERENTE: JEFFERSON JANONES DE
OLIVEIRA - RO0003802
Parte requerida: Nome: OI / SA
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 3290, 3290, Costa e Silva, Porto
Velho - RO - CEP: 76803-971
Advogado do(a) REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da L.F. 9.099/95.
ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: Afirma descumprimento de
plano OI TOTAL (básico – liberdade para falar) contratado em
julho/2017 com valor fixo de R$ 179,90 (cento e setenta e nove reais
e noventa centavos), visto que a requerida a partir de agosto/2017
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passou a cobrar R$ 211,33 (duzentos e onze reais e trinta e três
centavos) e nas faturas subsequentes valores acima do pactuado.
Que após contestar as faturas, houve cancelamento do serviço de
telefonia fixa e móvel, o que impossibilitou, à época, manter contato
com sua mãe que estava doente, situação essa que somada à
suspensão dos serviços gerou danos morais. Após incontáveis
tentativas para resolver a situação, optou pelo cancelamento do
plano, sendo cobrado uma multa de fidelização de R$ 330,01
(trezentos e trinta reais e um centavo). Requer condenação da
requerida em danos materiais e morais.
ALEGAÇÕES DA PARTE REQUERIDA: Informa que os terminais
fixo e móvel da parte autora estão inativos e que foi cobrado tão
somente os serviços utilizados. Afirma que os serviços foram
bloqueados porque a fatura com vencimento para 18.10.2017 consta
em aberto, em 06.11.2017 havendo notificação de inadimplência.
Aduz incabível danos morais, pois ausente negativação. A
parte requerida junta faturas de julho/2017 a outubro/2017 e
dezembro/2017. Requer improcedência de todos os pedidos
formulados na inicial.
Réplica: Reforça que a ré não nega a ocorrência do bloqueio,
justificado pela requerida por suposta inadimplência. Destaca
que a requerida não menciona que após a mudança no plano, as
cobranças não ficaram como pactuadas. Requer procedência.
DAS PROVAS E FUNDAMENTOS: Não havendo questão
preliminar ou prejudicial do MÉRITO, passo ao estudo da causa em
julgamento que deve ser examinada efetivamente à luz do Código
de Defesa do Consumidor e aos princípios a eles inerentes.
O cerne da demanda reside basicamente no pedido de indenização
por danos materiais e morais, por toda a situação descrita na
inicial.
Para este fim a parte autora juntou faturas de novembro/2016 a
maio/2017 e respectivos comprovantes de pagamento, tickets e
protocolos de atendimento, contrato de permanência e regulamento
da promoção OI TOTAL conectado básico, faturas junho a outubro
e dezembro/2017 pagas.
O ônus da prova, no caso em exame e em atenção ao sistema
de proteção do consumidor, que é a parte mais débil da relação,
competia à requerida (art. 6º, VIII, da LF 8.078/90), que detém todos
os registros de seus clientes e demais anotações pertinentes.
Como a prova colhida nos autos objetiva a formação do
convencimento do julgador, considero, no caso em exame, o
autor hipossuficiente, convicção que surge da análise feita entre
a desproporcionalidade da relação que envolve a empresa e o
consumidor, configurando-se aí a situação de inversão do ônus da
prova.
Analiso inicialmente, por questão de lógica, o pleito de reparação
por dano material e que poderá influenciar no alegado dano
extrapatrimonial. Impende salientar que inexiste controvérsia
acerca da existência da relação jurídica firmada e do aumento do
preço do plano contratado.
A requerida recebeu contra-fé no ato da citação e pode observar que
o requerente impugnava valores cobrados em desconformidade ao
pactuado consoante contrato em anexo, de modo que à demandada
competia o onus probandi inverso, como advertida, refutando os
documentos juntados e comprovando que não houve a cobrança,
ou mesmo para o fim de justificar o estorno ou abatimento das
quantias indevidas em excesso.
O autor com todo o conjunto probatório anexado aos autos, cumpre
o mister do art. 373, I, do CPC.
Extrai-se que do contrato (data da adesão: 29.06.2017) restou
fixado o valor de R$179,90 (cento e setenta e nove reais e
noventa centavos), mas que: em agosto/2017 foi cobrado R$
211,33 (duzentos e onze reais e trinta e três centavos) e R$45,58
(quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos - pago); em
setembro/2017, 2ª via corrigida, R$182,08 (cento e oitenta e dois
reais e oito centavos - pago); em outubro/2017, R$205,14 (duzentos
e cinco reais e trinta e catorze centavos) e 2ª via corrigida para
R$181,26 (cento e oitenta e um reais e vinte e seis centavos pago); em dezembro/2017, R$330,01 (trezentos e trinta reais e um
centavo – pago).
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Desse modo, tomando como base a fatura de outubro/2017
corrigida pela própria ré, têm-se que foi cobrado indevidamente
“outros serviços do grupo OI” (R$19,90 – dezenove reais e noventa
centavos) e “outros serviços com terceiro” (R$3,98 – três reais
e noventa e oito centavos), configurando-se o excesso, pois no
regulamento da promoção não há prova de adesão de tais serviços.
E nota-se que mesmo com a correção, a fatura não corresponde ao
valor da adesão.
Com as documentações fornecidas pela parte autora, tornase legítima sua expectativa de que, após a adesão, lhe fossem
cobrados R$ 179,90 pela prestação dos serviços. No entanto, a
autora foi surpreendida com a alteração do valor do plano consoante
já descrito, o que equivale a um aumento injustificado.
Logo, a responsabilidade surge indiscutível, uma vez que a
contestação apresentada não rebateu pontualmente os fatos,
havendo, ao revés, concordância com os fatos apresentados na
inicial. Não se trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos,
art. 373, II, do CPC, de modo que o alegado pelo consumidor se
revela verossímil. Há que se aplicar, por conseguinte, a presunção
de veracidade das alegações contidas na inicial, nos exatos moldes
do art. 341, do CPC.
Nesta senda, considerando-se os critérios que orientam os
processos em trâmite junto aos Juizados Especiais, em especial
a simplicidade, informalidade e economia processual bem como
o conjunto da postulação e a boa-fé, com fulcro no art. 322, §2º,
do CPC, deve ser determinada a restituição dos valores cobrados
durante a suspensão dos serviços, perfazendo o total de R$693,35
(seiscentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos),
referente aos meses de setembro/outubro e dezembro de 2017.
Mesma sorte ocorre com os danos morais apontados, devendo a
respectiva responsabilidade indenizatória ser decretada.
Na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a ré
manifesta sua responsabilidade objetiva, devendo se responsabilizar
pelos defeitos ou falhas nos serviços prestados, afastando-se
tal responsabilidade somente em caso de culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, o que a ela cabe provar.
Percebe-se, portanto, que o risco operacional pertence às empresas
e que o consumidor fica totalmente à mercê dos expedientes
internos e normas procedimentais, de modo que, havendo alguma
falha ou surpresa não prevista e que gere aborrecimento, ansiedade
e sentimento de impotência em não poder buscar a solução, há
inegável dano moral.
Assim, tendo ocorrido os fatos narrados na inicial, bloqueio/
suspensão, são presumidos, em virtude dos conhecidos e
incontestáveis efeitos que tais problemas geram abalo psíquico ao
indivíduo, mormente se considerarmos que o telefone é tido como
serviço essencial.
Nesse caso, a indenização que visa reparar o dano moral, serve
ainda como advertência para a empresa para que tenha mais
cautela no trato com seus clientes.
Ademais, as circunstâncias apresentadas no processo demonstram
que não se tratou de mero aborrecimento comum, mas de
significativo transtorno, que afetou a tranquilidade da parte autora
e que merece reparação.
Pela atitude negligente da ré, merece o autor ser reparado pelo dano
moral experimentado, consistente nos transtornos e dissabores
sofridos.
Assim, não tendo por parte da ré a apresentação de quaisquer
provas tendentes a explicar as falhas em seus sistemas ou justificar
a cobrança em desacordo ao valor fixado em contrato, restou
evidenciada sua responsabilidade pelo evento danoso.
Neste sentido:
RECURSO
INOMINADO.
JUIZADO
ESPECIAL
CÍVEL.
INTERRUPÇÃO INDEVIDA E SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA
DE LINHA TELEFÔNICA SEM JUSTO MOTIVO POR PERÍODO
CONSIDERÁVEL. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. DANO
MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. CARÁTER
PEDAGÓGICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
SEGUNDO A ANÁLISE DO CASO CONCRETO. (Turma Recursal/
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RO, RI 7010056-05.2015.8.22.0601, Relator: Juiz Enio Salvador
Vaz, Data de julgamento: 26/10/2016). Ressalta-se, que no caso
em epígrafe, mostra-se despicienda a análise da culpa, tendo
em vista a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que
determina ser objetiva a responsabilidade civil da instituição quanto
à prestação de seus serviços. Estabelecida, assim, a obrigação
de indenizar, surge, então, a questão relativa ao quantum
indenizatório, o qual deve ser aferido levando-se em conta a
reprovabilidade da conduta ilícita, a duração e a intensidade do
sofrimento vivenciado e a capacidade econômica de ambas as
partes, de maneira que não represente gravame desproporcional
para quem paga, consubstanciando enriquecimento indevido para
aquele que recebe, ou não seja suficiente para compensar a vítima,
desestimulando, por outro lado, o ofensor.
Considerando os critérios acima alinhavados, arbitro os danos
morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender que esse valor
atende à justa indenização.
Essa é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o caso
concreto (art. 6º, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, formulado por FRANCISCO FELIX DA SILVA em
desfavor de OI S/A, ambos qualificados, em consequência:
1) CONDENO a requerida a restituir o valor de R$693,35
(seiscentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos),
corrigidos monetariamente com índices do TJRO e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso, em
respeito às Súmulas de nº 43 e 54 do STJ.;
2) CONDENO ainda a Requerida a pagar ao autor o valor de R$
3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais,
pelo bloqueio indevido da linha telefônica e da internet, atualizada
monetariamente e acrescida de juros legais a partir da publicação
desta DECISÃO, consoante precedentes recentes do Superior
Tribunal de Justiça.
Assim, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar o
pagamento do valor da condenação na forma do artigo 523 do CPC,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, não sendo aplicável a parte final do
§1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários
advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação, conforme determina o art. 525 do CPC.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, já que esta é a instituição financeira
oficial para manutenção e gerenciamento das contas judiciais da
Comarca de Porto Velho (Provimento 001/2008 PR TJ/RO), sob
pena de ser considerando inexistente o pagamento realizado
através de outra instituição bancária, nos termos do artigo 4º do
Provimento Conjunto n. 006/2015-PR-CG, publicado no DJE n.o
115/2015, incidindo, inclusive, as penas previstas no artigo 523 do
CPC, além de juros e correção monetária previstas em Lei.
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por meio
de depósito judicial, desde logo fica autorizado o levantamento,
independente de nova CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7019101-82.2018.8.22.0001
REQUERENTE: REINALDO PEREIRA TENORIO
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO HENRIQUE FURTADO
COELHO DE OLIVEIRA - RO0005105
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REQUERIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 4º Juizado Especial Cível Data:
18/07/2018 Hora: 08:00
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº: 7041876-28.2017.8.22.0001
Requerente: ELIAS VIEIRA DA SILVA e outros
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Advogado do(a) REQUERENTE: CASTIEL FERREIRA DE PAULA
- RO8063
Advogado do(a) REQUERENTE: CASTIEL FERREIRA DE PAULA
- RO8063
Requerido(a): CLARO S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
Intimação À PARTE RECORRIDA
FINALIDADE: Por determinação do juízo, fica Vossa Senhoria
intimada para, no prazo legal, apresentar as Contrarrazões
Recursais.
Porto Velho (RO), 18 de maio de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7018791-76.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: CRISTIANE GUEDES GUARIBANO
Endereço: Rua Bolívia, 260, Mocambo, Porto Velho - RO - CEP:
76804-260
Advogado do(a) REQUERENTE: DULCINEIA BACINELLO
RAMALHO - RO0001088
Parte requerida: Nome: CLARO S.A.
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 2262, - de 1900 a 2350 - lado
par, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-038
DECISÃO / TUTELA DE URGÊNCIA
O pedido de antecipação da tutela para a suspensão das cobranças
relativas ao terminal nº (69) 99246-9244 e declaradas judicialmente
inexigíveis, há que restar deferido, com fulcro no art. 300 do CPC,
eis que presentes os pressupostos legais, pois o pedido de urgência
decorre da relação estabelecida entre as partes (probabilidade do
direito) e a cobrança de valores poderão causar constrangimentos
à parte autora (perigo de dano).
A medida não trará danos irreparáveis à requerida, não havendo
que se falar em irreversibilidade da medida imposta que ora se
defere, sendo que, caso ao final venha a ser julgado improcedente
o pedido e utilizado o serviço, poderá haver a cobrança, por parte
da requerida, pelos meios ordinários, de maneira que atende aos
requisitos estabelecidos pela legislação processual (art. 300, §3°,
do CPC).
Ante o exposto, presente a verossimilhança das alegações, com
fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória
urgente satisfativa (antecipada) reclamada pela parte demandante,
e, por via de consequência, DETERMINO à parte requerida que
se ABSTENHA de efetuar cobranças relativas ao terminal nº (69)
99246-9244, vez que os débitos foram declarados inexigíveis nos
autos oriundos do 2º JEC sob o nº7059196-28.2016.8.22.0001,
e até final solução da demanda, sob pena de multa diária de R$
100,00 (cem reais), até o limite indenizatório de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), sem prejuízo dos pleitos contidos na inicial, de elevação
de astreintes e de determinação de outras medidas judiciais que se
façam necessárias.
Cite-se/intimem-se as partes, consignando-se as advertências e
recomendações de praxe (artigos 20 e 51, I, ambos da LF 9.099/95),
bem como incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova.
Serve a presente como MANDADO, devendo o Sr.(a) Oficial(a) de
Justiça citar e intimar as partes da presente DECISÃO, bem como
da audiência de conciliação designada para o dia 16/07/2018, às
16h40, no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS
E CIDADANIA, localizado na Rua Quintino Bocaiúva n. 3061,
esquina com Av. Jorge Teixeira, bairro Embratel, Porto Velho-RO.
A ausência da parte autora implicará em extinção do feito e a da
parte ré importará em revelia e presunção dos fatos alegados na
petição inicial. As partes deverão comunicar a alteração de seus
endereços, entendendo-se como válida a intimação enviada para o
endereço constante do feito.

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

183

Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais alterações
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como
válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva
constatação da personalidade jurídica e da regular representação
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica
e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os
fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à
audiência designada munidos de documentos de identificação
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo,
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório,
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente
apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma
data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de
Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e
se informar sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema,
entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo.
Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações)
devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE,
etc.) em arquivos com no máximo 1MB cada.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
DECISÃO / TUTELA DE URGÊNCIA
Processo n.: 7018763-11.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: ALISSON THIAGO BONFIM DA SILVA
Endereço: Rua Itaberaí, 4146, Jardim Santana, Porto Velho - RO CEP: 76828-684
ALISSON THIAGO BONFIM DA SILVA CPF: 938.540.482-20
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAYTON DE SOUZA PINTO RO0006908
Parte requerida: Nome: BANCO CETELEM S.A
Endereço: Alameda Rio Negro, 161, BANCO CETELEM, Alphaville
Industrial, Barueri - SP - CEP: 06454-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
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O pedido de antecipação da tutela há que restar deferido, com fulcro
no art. 300 do CPC, eis que presentes os pressupostos estabelecidos
pelo referido DISPOSITIVO, pois o pedido de urgência decorre da
relação estabelecida entre as partes (probabilidade do direito) e a
negativação poderá causar prejuízos e constrangimentos à parte
autora (perigo de dano).
Havendo impugnação do débito, deve a restrição de crédito ser
“baixada” até final julgamento da demanda, já que os cadastros
informadores do crédito são de acesso público e facilitado,
ofendendo a honorabilidade da pessoa (física ou jurídica).
A medida não trará danos irreparáveis à requerida, não havendo
que se falar em irreversibilidade da medida imposta que ora se
defere, de maneira que atende aos requisitos estabelecidos pela
legislação processual (art. 300, §3°, CPC).
Ante o exposto, presente a verossimilhança das alegações, com
fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória
urgente satisfativa (antecipada) reclamada pela parte demandante,
devendo o cartório oficiar o(s) órgão(s) de restrição para que
promova(m) a “baixa” da restrição comandada e efetivada, e
imediata comunicação a este juízo.
Serve a presente como MANDADO, devendo o Sr.(a) Oficial(a)
de Justiça citar e intimar as partes da presente DECISÃO, bem
como da audiência de conciliação designada para o dia 16/07/2018
09:20, no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E
CIDADANIA, localizado na Rua Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina
com Av. Jorge Teixeira, bairro Embratel, Porto Velho-RO.
Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais alterações
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como
válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva
constatação da personalidade jurídica e da regular representação
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica
e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os
fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à
audiência designada munidos de documentos de identificação
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo,
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório,
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente
apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma
data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

184

OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de
Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e
se informar sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema,
entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo.
Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações)
devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE,
etc.) em arquivos com no máximo 1MB cada.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
DECISÃO / TUTELA DE URGÊNCIA
Processo n.: 7018939-87.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: CHARLES PINHEIRO ALMEIDA
Endereço: Rua Uberaba, 1453, Conceição, Porto Velho - RO CEP: 76808-412
Advogados do(a) REQUERENTE: RENATA MICHELE CAMPOS
DA SILVA SOUZA - RO7065, DANIEL DA SILVA SOUSA SOMBRA
- RO7094
Parte requerida: Nome: Eletrobrás Distribuição Rondônia - Ceron
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) REQUERIDO:
O pedido de antecipação da tutela há que restar deferido, com
fulcro no art. 300 do CPC, eis que presentes os pressupostos
estabelecidos pelo referido DISPOSITIVO, pois o pedido de urgência
decorre da relação estabelecida entre as partes (probabilidade do
direito) e a suspensão dos serviços de energia elétrica poderá
causar prejuízos à parte autora (perigo de dano).
No caso em exame, o pedido de religação decorre de falha na
prestação dos serviços, tese sustentada pela parte autora, que
alega sofrer danos em decorrência do não fornecimento de energia
elétrica, que é tida como bem essencial à vida de qualquer ser
humano.
A medida não trará danos irreparáveis à requerida, não havendo
que se falar em irreversibilidade da medida imposta que ora se
defere, de maneira que atende aos requisitos estabelecidos pela
legislação processual (art. 300, §3°, CPC).
Ante o exposto, presente a verossimilhança das alegações, com
fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória
urgente (antecipada) reclamada pela parte demandante, e, por
via de consequência, DETERMINO que a empresa requerida
efetue, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o RELIGAMENTO do
fornecimento de energia no endereço da parte requerente, sob pena
de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite indenizatório
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo dos pleitos contidos
na inicial, de elevação de astreintes e de determinação de outras
medidas judiciais que se façam necessárias, sendo que novos
débitos poderão ser cobrados normalmente, inclusive com eventual
desligamento por inadimplência.
Serve a presente como MANDADO, devendo o Sr.(a) Oficial(a) de
Justiça citar/intimar as partes da presente DECISÃO, bem como da
audiência de conciliação designada para o dia 16/07/2018 16:40,
no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E
CIDADANIA, localizado na Rua Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina
com Av. Jorge Teixeira, bairro Embratel, Porto Velho-RO.
A ausência da parte autora implicará em extinção do feito, com
condenação em custas processuais e a da ré importará em revelia e
presunção dos fatos alegados na petição inicial. As partes deverão
comunicar a alteração de seus endereços, entendendo-se como
válida a intimação enviada para o endereço constante do feito.
Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais alterações
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como
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válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva
constatação da personalidade jurídica e da regular representação
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica
e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os
fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à
audiência designada munidos de documentos de identificação
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo,
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório,
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente
apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma
data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de
Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e
se informar sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema,
entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo.
Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações)
devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE,
etc.) em arquivos com no máximo 1MB cada.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7051044-54.2017.8.22.0001
REQUERENTE: VILMA INES DA COSTA
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: TIM CELULAR S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: LUIS CARLOS MONTEIRO
LAURENCO - BA0016780
Intimação
SENTENÇA
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da L.F. n. 9.099/95.
ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: Informa que adquiriu plano
ofertado pela parte querida no importe de R$ 98,00 (noventa e oito
reais) em julho/2017, mas que as faturas subsequentes alcançaram
valor não contratado. Que após tentativas de resolver a situação,
viu-se obrigada a pagar a fatura de setembro no importe de R$
193,96 (cento e noventa e três reais e noventa e seis centavos) e
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que diante de toda a situação requer: a) a restituição da diferença
da fatura paga; b) revisão/correção da fatura cobrada em excesso
do mês de outubro na quantia de R$ 181,92 (cento e oitenta e
um reais e noventa e dois centavos); c) danos morais; d) tutela
antecipada para a ré abster-se de suspender os serviços de
telefonia e internet.
ALEGAÇÕES DA PARTE REQUERIDA: Preliminarmente afirma:
a) que é válido a cobrança dos serviços de valor adicionado
(SVA), devendo a ação ser extinta por existência de coisa julgada
diante declaração judicial sobre a temática em Ação Civil Pública.
b) inexistência de interesse processual; c) inexistência de pleito
administrativo anterior. No MÉRITO, aduz pela improcedência de
todos os pedidos da inicial.
PRELIMINAR: Afasto as preliminares sob os argumentos
colacionados abaixo.
A cobrança de serviços de valor adicionado é assunto de MÉRITO,
deixo para analisá-lo em momento adequado.
Segundo, o interesse processual se mostra evidente diante das
provas trazidas pela autora. Demonstrando o vínculo contratual e a
relação entre as partes.
Por último, não há que se falar em prévio pleito administrativo para
intentar-se a presente ação, vez que seria contrariar fundamento e
direito protegido pela Constituição Federal, nos termos do art. 5º,
XXXV.
Passo à análise do MÉRITO.
PROVAS E FUNDAMENTOS: A causa em julgamento trata-se
de relação de consumo e por este motivo deve ser examinada
efetivamente à luz do Código de Defesa do Consumidor e aos
princípios a eles inerentes.
O cerne da demanda reside basicamente no pedido de restituição
do valor pago em excesso pelo serviços de telefonia fixa e internet,
bem como da revisão/correção da fatura cobrada em desacordo ao
pactuado.
Para este fim a parte autora junta as faturas de julho a outubro de
2017 e protocolos de atendimento para resolução do erro.
O ônus da prova, no caso em exame e em atenção ao sistema
de proteção do consumidor, que é a parte mais débil da relação,
competia à requerida (art. 6º, VIII, da LF 8.078/90), que detém todos
os registros de seus clientes e demais anotações pertinentes.
Como a prova colhida nos autos objetiva a formação do
convencimento do julgador, considero, no caso em exame, a
autora hipossuficiente, convicção que surge da análise feita entre
a desproporcionalidade da relação que envolve a empresa e a
consumidora, configurando-se aí a situação de inversão do ônus
da prova.
Analiso inicialmente, por questão de lógica, o pleito de reparação
por dano material (devolução na forma simples da diferença paga
de setembro/2017) e que poderá influenciar no alegado dano
extrapatrimonial.
A requerida recebeu contrafé no ato da citação e pôde observar
que o requerente impugnava valores cobrados em desacordo
ao plano firmado entre as partes, de modo que à demandada
competia o ônus probandi inverso, como advertida, refutando os
documentos juntados e comprovando que não houve cobrança nos
termos informados, ou mesmo para o fim de justificar o estorno ou
abatimento das quantias indevidas.
A autora com todo o conjunto probatório anexado aos autos, cumpre
o mister do art. 373, I, do CPC.
A responsabilidade surge indiscutível, uma vez que a contestação
apresentada não rebateu pontualmente os fatos, havendo, ao
revés, alegações estranhas ao feito.
Não se trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, art.
373, II, do CPC, de modo que o alegado pelo consumidor se revela
verossímil. Há que se aplicar, por conseguinte, a presunção de
veracidade das alegações contidas na inicial, nos exatos moldes
do art. 341, do CPC.
Sabe-se que a requerida é efetiva fornecedora de produto e
prestadora de serviço e, como tal, deve se acautelar e responder
plenamente por suas ações, arcando com o risco operacional,
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sendo a responsabilidade objetiva. E diante de sua inércia em
demonstrar o regular cumprimento do contrato, ônus este de fácil
comprovação, deve-se concluir que as faturas cobradas estão
Definitivamente, procedente é o pleito de reparação material,
devendo ser pago ao demandante o valor da diferença paga da
fatura de setembro/2017 no importe de R$ 94, 96 (noventa e quatro
reais e noventa e seis centavos), na forma simples, visto que
ausente pedido em sentido diverso.
Assim como deverá ser revisado a fatura de outubro/2017 e as
subsequentes, visto que o conhecido Serviço de Valor Adicionado
(SVA) não se confunde com os serviços de comunicações e
somente pode ser cobrado mediante autorização prévia e expressa
pelo consumidor, cabendo, pois, à parte requerida o ônus de
demonstrar em juízo a contratação da parte autora de respectivos
serviços, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
Não encontra mesma sorte o pedido de danos morais visto que
não houve nada que pudesse indicar violação aos direitos da
personalidade, ao bom nome, à intimidade, à reputação, mediante,
por exemplo, suspensão injustificada dos serviços contratados ou
negativação indevida.
Essa é a DECISÃO que mais justa e equânime emerge para o caso
concreto (art. 6º, da LF 9.099/95).
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, formulado por VILMA INES DA COSTAem desfavor
de TIM CELULAR S/A, ambos qualificados, em consequência:
1) CONDENO a requerida a pagar o valor de R$ 94, 96 (noventa
e quatro reais e noventa e seis centavos), na forma simples,
referente à diferença paga na fatura de setembro/2017, corrigidos
monetariamente com índices do TJRO e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, a partir da citação válida;
2) DETERMINO ainda a requerida a revisão das faturas a partir do
mês de outubro/2017, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa
diária de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 1.000,00 (um mil reais), que
será convertido em perdas e danos em prol da parte autora.
3) CONFIRMO a tutela concedida nos autos.
Assim, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar o
pagamento do valor da condenação na forma do artigo 523 do CPC,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, não sendo aplicável a parte final do
§1° do referido artigo, no que tange à condenação em honorários
advocatícios, conforme Enunciado 97 do FONAJE.
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação, conforme determina o art. 525, do CPC.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, sob pena de ser considerando
inexistente o pagamento realizado através de outra instituição
bancária (Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG).
Após o trânsito em julgado, havendo pagamento voluntário por meio
de depósito judicial, desde logo fica autorizado o levantamento,
independente de nova CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Avenida Jorge Teixeira, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
Processo n.: 7005755-64.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: FLOREMIL SILVA BICALHO JUNIOR
Endereço: Rua Cardeal, 4220, - de 4139/4140 ao fim, Caladinho,
Porto Velho - RO - CEP: 76808-148
Advogado do(a) REQUERENTE: CASTIEL FERREIRA DE PAULA
- RO8063
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Parte requerida: Nome: CETELEM BRASIL S.A.-CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Endereço: Alameda Tocantins, 280, Alphaville Industrial, Barueri SP - CEP: 06455-020
Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E
MASCARENHAS BARBOSA - MS6835
SENTENÇA
Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
ALEGAÇÕES DO AUTOR: Alega que possuiu um cartão de crédito
com o banco réu, mas em 14/10/2014, após uma renegociação,
pagou o valor de R$ 6.000,00 para quitação dos débitos. Aduz
que em janeiro de 2018 foi impedido de comprar um veículo por
inscrição indevida de seus dados na Serasa. Em síntese, requer
a exclusão da restrição, declaração de inexigibilidade do débito e
danos morais.
ALEGAÇÕES DO BANCO REQUERIDO: Inicialmente, impugna o
pedido de justiça gratuita. No MÉRITO, afirma que atualmente não
constam restrições no nome do autor e que o pagamento ocorreu
após o vencimento, o que gerou atualização de valores. Assim, a
inclusão do nome do autor na Serasa foi legítima. Assevera que não
há indícios de ilegalidade ou abusividade referente as negativações
da dívida, razão pela qual, pugna pela improcedência do feito.
Tutela deferida ao Id. 16754158 para baixa da restrição na
Serasa.
PRELIMINAR: Quanto à concessão da gratuidade da justiça,
cabe esclarecer que para ingresso nos Juizados Especiais não há
necessidade de recolhimento de custas processuais. Dessa forma,
o pleito de gratuidade será analisado quando da interposição de
recurso inominado.
PROVAS E FUNDAMENTOS: Os autos retratam clara existência
de relação de consumo, sobre a qual incidem as normas do Código
de Defesa do Consumidor.
Resta incontroverso nos presentes autos a relação contratual
entre as partes e a negativação comandada pelo banco requerido,
remanescendo controvérsia apenas quanto à legitimidade do débito
que ensejou tal inscrição e a responsabilidade do deMANDADO.
O autor afirma que possuiu um cartão de crédito e que por
problemas financeiros em meados de 2012 tentou parcelar o débito,
porém, não foi possível a renegociação. Em 2014, por estar com
o nome restrito na Serasa, renegociou a dívida em 24 parcelas de
R$ 531,19, sendo paga a 1ª parcela em 10/02/2014, e passados 11
dias após o pagamento da 1ª parcela, solicitou o boleto de quitação,
mas a dívida de 6.966,26 passou para R$ 9.362,37. Por último, em
outubro de 2014, foi fixado o valor de R$ 6.000,00 para liquidação
total do débito, o qual fora pago em 14/10/2014, devendo seu nome
ter sido retirado da Serasa em até 5 dias úteis (21/10/2014). Ocorre
que passados 01 ano, o requerente foi impedido de realizar compra
em razão da restrição. Afirma ainda que, mesmo após a DECISÃO
proferida nos autos, foi impedido de realizar financiamento de um
veículo pela inscrição no SCR – Sistema de Informação de Crédito
do Banco Central do Brasil, comandada pelo banco requerido.
Por sua vez, o banco requerido sustenta que o pagamento ocorreu
após o vencimento, sem a devida atualização de valores, o que
resultou no saldo remanescente em aberto. Desta forma, incluiu o
nome do autor de forma legítima nos órgãos de proteção ao crédito,
pois não havia a confirmação do pagamento do valor integral do
débito já atualizado, sendo certo que o demandante sabia que
pagou a fatura em atraso e sem atualização.
Decido.
Analisando detidamente as provas carreadas aos autos, tenho que
assiste razão em parte o autor.
Pelo comprovante de pagamento apresentado pelo autor ao
Id.16262925 – pág.1, verifica-se que o boleto enviado pelo banco
requerido consta a data de vencimento em 15/10/2014 e que
pagamento total do boleto se deu em 14/10/2014, ou seja, antes do
vencimento informado.
Como o autor nega a existência do débito que originou a inscrição,
não se deve dele exigir a prova de fato negativo, de forma que
caberia ao banco requerido a comprovação da existência da dívida,
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no entanto, não produziu nenhuma prova da regularidade do débito
ou da licitude da inscrição, vez que juntou tão somente o contrato
e deixou de apresentar o alegado saldo remanescente e o motivo
de não ter informado o autor do eventual saldo, vez que este havia
solicitado o boleto de quitação dos débitos e entendeu que com o
tal pagamento nada devia ao banco.
Ora, o banco poderia ter discriminado no boleto a possibilidade de
haver a alegada atualização de valores, bem como do que se referia
tal cobrança, mas simplesmente atribuiu o valor de R$ 6.000,00 e
nada mais.
O Código de Defesa do Consumidor, ao consagrar os princípios
da boa-fé objetiva, da transparência, do dever de informar e da
vulnerabilidade do consumidor, trouxe importantes inovações no
âmbito das relações contratuais, permitindo, assim, estabelecer
uma igualdade e um equilíbrio entre o consumidor e o fornecedor,
uma vez que este dispõe comumente de melhores condições
técnicas, econômicas e intelectuais para o desempenho de suas
atividades.
O art. 46 do Código de Defesa do Consumidor reconheceu o
dever de informar sobre o conteúdo do contrato a ser firmado, ao
dispor que “os contratos que regulam as relações de consumo não
obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de
tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos
instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão
de seu sentido e alcance.”
O princípio do dever de informar é visualizado na fase pré-contratual,
na fase tratativa entre o consumidor e o fornecedor. O referido
princípio impõe ao fornecedor o dever de prestar informações
fundamentais acerca do contrato para o consumidor (qualidade,
garantias, riscos, carências, exclusões de responsabilidade). Este
princípio protege o consumidor na medida em que as informações
prestadas pelo fornecedor permitem ao consumidor contratar de
modo mais consciente, evitando, assim, a ocorrência de induções ao
erro, qualquer dolo ou falha na informação por parte do fornecedor
ou promessas vazias.
Assim, em que pesem as alegações expendidas pelo banco,
verifica-se que este não se desincumbiu do ônus que lhe competia,
notadamente, do dever de informação.
Em face disso, assiste razão o pleito do autor, devendo ser
desconstituído o débito que originou a inscrição nos órgãos
arquivistas, tornando inexigível/inexistente o referido débito e seus
encargos.
Na mesma via de sucesso segue o pleito indenizatório por dano
moral.
É inegável que os serviços de proteção ao crédito, existentes em
todo o mundo, desempenham função de relevo, destacando-se
pela rapidez e a segurança da concessão do crédito. Mas, por
outro lado, o serviço é potencialmente lesivo à privacidade e à
honra das pessoas, de modo que o legislador previu rígido controle
nos procedimentos de inscrição de nomes em base restritiva de
crédito.
No direito brasileiro, para a caracterização da responsabilidade
civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: um
ato culposo ou doloso, um dano e o nexo de causalidade entre o
dano e a culpa.
Insta salientar que o dano moral não necessita ser provado, sendo
simplesmente presumido, decorrendo dos fatos em si. O Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, já pacificou o
entendimento de que o dano moral independe de prova, havendo
necessidade apenas de se demonstrar o fato que o gerou.
Assim, tenho que caracterizada a responsabilidade civil do
requerido pelo dano moral experimentado pelo autor, analisada de
acordo com os fatos e documentos trazidos aos autos.
Desta forma, considerando os argumentos expostos, os elementos
constantes nos autos, a condição econômico-financeira da
requerente, a repercussão do ocorrido e nem outras consequências
mais graves e, ainda, a culpa do requerido, bem como a capacidade
financeira desta, fixo a indenização por dano moral em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), de modo a disciplinar a requerida e dar satisfação
pecuniária à parte autora.
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Esta é a DECISÃO que mais justa se revela para o caso concreto,
nos termos do art. 6º da LF 9.099/95.
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM
PARTE o pedido inicial, formulado por FLOREMIL SILVA BICALHO
JUNIOR em desfavor de CETELEM BRASIL S.A – CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambos qualificados, em
consequência, DECLARO a inexigibilidade/inexistência do débito
apontado na inicial (R$ 3.139,81 – Certidão de Id.16263567-pág.1),
devendo o requerido providenciar as informações necessárias para
exclusão da restrição junto ao Banco Central (SCR – Sistema de
Informação de Crédito), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
multa a ser arbitrada pelo Juízo e, ainda, CONDENO o requerido
a pagar o autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título
dos reconhecidos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por
cento) ao mês e atualização monetária com índices do TJRO, a
partir da publicação da SENTENÇA (S. 362, STJ).
CONFIRMO integralmente os termos da tutela concedida nos
autos.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC.
Com o trânsito em julgado, a parte devedora deverá efetuar o
pagamento da condenação na forma do artigo 523 e ss. do CPC,
sob pena de acréscimo de 10% de multa sobre o valor do débito,
não sendo aplicável a parte final do §1° do referido artigo, no
que tange à condenação em honorários advocatícios, conforme
Enunciado 97 do FONAJE.
Consigno que o pagamento deverá ocorrer em conta judicial da
Caixa Econômica Federal S/A, sob pena de ser considerando
inexistente o pagamento realizado através de outra instituição
bancária (Provimento Conjunto n.º 006/2015-PR-CG).
Havendo pagamento, voluntário por meio de depósito judicial,
desde logo fica autorizado o levantamento, independente de nova
CONCLUSÃO.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7019858-76.2018.8.22.0001
REQUERENTE: EDSON VANDERLEY ROHR
Advogado do(a) REQUERENTE: EDERSON HASSEGAWA
MOSCOSO ROHR - RO8869
REQUERIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 4º Juizado Especial Cível Data:
05/07/2018 Hora: 17:20
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
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3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7005733-06.2018.8.22.0001
REQUERENTE: EDERSON SOUZA BONFA
Advogado do(a) REQUERENTE: JAMES NICODEMOS DE
LUCENA - RO0000973
REQUERIDO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO: THIAGO MAHFUZ VEZZI SP0228213
Intimação
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, da LF 9.099/95).
Antes de adentrar a análise dos autos, verifico que a contestação
apresentada encontra-se tempestiva, conforme certidão acostada
aos autos.
Em havendo preliminar suscitada, analiso-a preambularmente
antes de adentrar ao MÉRITO da demanda.
Em que pesem os argumentos expostos pela parte autora, bem
como o trâmite processual transcorrido, verifico que a preliminar de
decadência merece ser acolhida.
No caso dos autos, a autora alega problemas com um notebook
comprado, sendo que estes reclames ocorreram no ano de 2014
e desde este ano, não houve mais reclamações do autor, que não
aceitou termo de acordo proposto no PROCON porque a requerida
não se comprometeu a restaurar arquivos pessoais do HD.
Conforme artigo 26, do CDC, o prazo decadencial para reclamar
dos vícios ocultos é de 90 dias a contar da data da entrega do
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produto. É certo que a mercadoria foi comprada no dia 03/01/2014,
e a tentativa de acordo no PROCON, não aceita pelo autor, data
de 30/04/2014 e o mesmo só ingressou com a presente demanda
no dia 16/02/2018, ou seja, no prazo bem superior aos 90 dias
permitidos em lei, não podendo requerer agora, restituição do valor
pago.
Neste sentido, vejamos:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DE PRODUTO.
REFRIGERADOR. RECLAMAÇÃO QUANDO JÁ EXPIRADO
O PRAZO DE GARANTIA. DECADÊNCIA CONFIGURADA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. É inegável
que a parte demandante reclamou dos defeitos no produto depois
de vencido o prazo de garantia, tanto legal quanto contratual. 2. A
SENTENÇA ora atacada, portanto, merece reforma, uma vez que,
findo o prazo de garantia, mesmo que se considere a soma da
garantia legal e a contratual, não se exige que o fornecedor realize
o conserto, a restituição ou a troca do produto de forma graciosa.
RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004448262, Terceira
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira
Heerdt, Julgado em 12/12/2013).
CONSUMIDOR. VÍCIO DE PRODUTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO
PRODUTO APRESENTADO FORA DO PRAZO DE GARANTIA.
NOTEBOOK QUE APRESENTOU DEFEITOS. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO. (TJ-RS. Recurso Cível Nº 71003870748, Primeira
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Julgado em 26/03/2013).
DEFEITO DE PRODUTO. GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL
ULTRAPASSADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS- Recurso Cível Nº
71004779831, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais,
Relator: Carlos Francisco Gross, Julgado em 31/01/2014).
Desse modo, e sem ingressar no MÉRITO, deve ser acolhida a
preliminar de decadência, e a extinção do feito é medida que se
impõe.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos conste, com fulcro
do artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor, ACOLHO
A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA, e JULGO EXTINTO O
PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o processo
movido por EDERSON SOUZA BONFA em desfavor de DELL
COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, nos termos do art. 487, II, do
CPC, devendo o cartório, após o trânsito em julgado desta, arquivar
imediatamente o feito, observadas as cautelas e movimentações
de praxe.
Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da Lei.
Intimem-se e CUMPRA-SE.
Serve a presente como comunicação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7019092-23.2018.8.22.0001
REQUERENTE: REINALDO PEREIRA TENORIO
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO HENRIQUE FURTADO
COELHO DE OLIVEIRA - RO0005105
REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
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Tipo: Conciliação Sala: Sala A - 4º Juizado Especial Cível Data:
17/07/2018 Hora: 16:40
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 18 de maio de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
DECISÃO / TUTELA DE URGÊNCIA
Processo n.: 7019399-74.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: JOSIANE PEREIRA DE MORAES
Endereço: Rua Inácio Mendes, 8029, - até 8099/8100, Juscelino
Kubitschek, Porto Velho - RO - CEP: 76829-413
Advogado do(a) REQUERENTE: JHONATAS EMMANUEL PINI RO0004265
Parte requerida: Nome: CLARO S.A.
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 2262, São Cristóvão, Porto
Velho - RO - CEP: 76804-085
Advogado do(a) REQUERIDO:
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
constitui-se em faculdade conferida ao juiz, que, dentro dos
critérios legais, decide sobre a conveniência da medida, podendo a
qualquer tempo revogá-la ou modificá-la.
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No caso em exame, o pedido de abstenção decorre de falha na
prestação dos serviços, pela cobrança de valores incorretos, tese
sustentada pela parte autora, que alega poder vir a sofrer dano em
decorrência de eventual negativação ou suspensão dos serviços
de telefonia.
A antecipação de tutela pretendida deve ser deferida ante à
discussão dos débitos em juízo, mesmo com as limitações próprias
do início do conhecimento. Os requisitos legais para a concessão
antecipada da tutela jurisdicional, especialmente a verossimilhança
da alegação, estão presentes nos autos.
Há de se considerar, ainda, que há fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação para a parte autora diante da
essencialidade do serviço, sendo que, caso ao final venha a ser
julgado improcedente o pedido e utilizado o serviço, poderá haver
a cobrança, por parte da requerida, pelos meios ordinários.
Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA
ANTECIPADA reclamada e, por via de consequência, DETERMINO
à empresa requerida que se ABSTENHA de suspender os serviços
no terminal telefônico titularizado pela parte requerente (69 993740021) e/ou de efetivar qualquer restrição creditícia nas empresas
arquivistas referente ao débito impugnado (fevereiro e março/2018)
e até final solução da demanda, sob pena de multa diária de R$
100,00 (cem reais), até o limite indenizatório de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), sem prejuízo dos pleitos contidos na inicial, de elevação
de astreintes e de determinação de outras medidas judiciais que
se façam necessárias, sendo que novos débitos poderão ser
cobrados normalmente, inclusive com eventual suspensão em
caso de inadimplência.
Caso já tenha ocorrido quaisquer das ações temidas pela parte
demandante (corte ou restrição creditícia), fica fixado o prazo de
05 (cinco) dias para o restabelecimento dos serviços regulares
de telefonia, e de 10 (dez) dias, para a efetiva baixa/retirada da
restrição de crédito efetivada.
Cite-se/intimem-se as partes, consignando-se as advertências e
recomendações de praxe (artigos 20 e 51, I, ambos da LF 9.099/95),
bem como incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova.
Serve a presente como MANDADO, devendo o Sr.(a) Oficial(a)
de Justiça citar e intimar as partes da presente DECISÃO, bem
como da audiência de conciliação designada para o dia 18/07/2018
16:00, no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E
CIDADANIA, localizado na Rua Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina
com Av. Jorge Teixeira, bairro Embratel, Porto Velho-RO.
Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais alterações
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como
válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva
constatação da personalidade jurídica e da regular representação
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica
e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o
não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os
fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à
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audiência designada munidos de documentos de identificação
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo,
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório,
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente
apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma
data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de
Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e
se informar sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema,
entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo.
Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações)
devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE,
etc.) em arquivos com no máximo 1MB cada.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, com Avenida Jorge Teixeira, nº 3061,
Bairro Embratel, CEP: 76820-842, Porto Velho/RO
Processo n.: 7019893-36.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: MANOELA RODRIGUES PINTO
Endereço: Rua Fluminense, 6448, Lagoinha, Porto Velho - RO CEP: 76829-782
Advogado do(a) REQUERENTE: JHONATAS EMMANUEL PINI RO0004265
Parte requerida: Nome: BRASIL CARD CREDENCIADORA DE
CARTAO LTDA
Endereço: FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 529,
CENTRO, Monte Belo - MG - CEP: 37115-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Observa-se a existência de diversos órgãos de proteção ao crédito,
sendo que nem todos comunicam entre si seus bancos de dados.
Assim, faz-se necessária a juntada das certidões de inscrição
emitidas pelos principais órgãos, de forma a aferir a existência do
perigo de dano, bem como do efetivo abalo ilegítimo do crédito ou
da incidência da Súmula n. 385 do STJ, sendo esta providência
cabível à parte autora.
Assim, intime-se a parte demandante para o fim de apresentar as
certidões de inscrição (consultas de balcão) emitidas pelos órgãos
de restrição de crédito (SERASA e SPC), no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de indeferimento liminar e imediata extinção do
feito.
Ressalte-se que este juízo adotou o entendimento de que a
comprovação da negativação deve ser feita por documento oficial
emitido diretamente pelo órgão de proteção ao crédito (consultas
de balcão).
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, nº 3061, Bairro Embratel, CEP: 76820-842,
Porto Velho/RO
DECISÃO / TUTELA DE URGÊNCIA
Processo n.: 7019882-07.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: MARIA VANDIRA DA SILVA GOMES
Endereço: Área Rural, s/n, poste 27, Área Rural de Porto Velho,
Porto Velho - RO - CEP: 76834-899
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Advogado do(a) REQUERENTE: DIOGO FERNANDES CAMARGO
- RO0008191
Parte requerida: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA
SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) REQUERIDO:
O pedido de antecipação da tutela há que restar deferido, com
fulcro no art. 300 do CPC, eis que presentes os pressupostos
estabelecidos pelo referido DISPOSITIVO, pois o pedido de urgência
decorre da relação estabelecida entre as partes (probabilidade do
direito) e a suspensão dos serviços de energia elétrica poderá
causar prejuízos à parte autora (perigo de dano).
No caso em exame, o pedido de religação decorre de falha na
prestação dos serviços, tese sustentada pela parte autora, que
alega sofrer danos em decorrência do não fornecimento de energia
elétrica, que é tida como bem essencial à vida de qualquer ser
humano.
A medida não trará danos irreparáveis à requerida, não havendo
que se falar em irreversibilidade da medida imposta que ora se
defere, de maneira que atende aos requisitos estabelecidos pela
legislação processual (art. 300, §3°, CPC).
Ante o exposto, presente a verossimilhança das alegações, com
fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória
urgente (antecipada) reclamada pela parte demandante, e, por
via de consequência, DETERMINO que a empresa requerida
efetue, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o RELIGAMENTO do
fornecimento de energia no endereço da parte requerente, sob pena
de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite indenizatório
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo dos pleitos contidos
na inicial, de elevação de astreintes e de determinação de outras
medidas judiciais que se façam necessárias, sendo que novos
débitos poderão ser cobrados normalmente, inclusive com eventual
desligamento por inadimplência.
Serve a presente como MANDADO, devendo o Sr.(a) Oficial(a) de
Justiça citar/intimar as partes da presente DECISÃO, bem como da
audiência de conciliação designada para o dia 04/07/2018 17:20,
no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E
CIDADANIA, localizado na Rua Quintino Bocaiúva n. 3061, esquina
com Av. Jorge Teixeira, bairro Embratel, Porto Velho-RO.
A ausência da parte autora implicará em extinção do feito, com
condenação em custas processuais e a da ré importará em revelia e
presunção dos fatos alegados na petição inicial. As partes deverão
comunicar a alteração de seus endereços, entendendo-se como
válida a intimação enviada para o endereço constante do feito.
Advertências:I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo;II – as partes deverão comunicar eventuais alterações
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como
válida e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de
intimação cumprido no endereço constante dos autos;III – deverão
comparecer na data, horário e endereço em que se realizará a
audiência, e que procuradores e prepostos deverão comparecer
munidos de poderes específicos para transacionar;IV – a pessoa
jurídica que figurar no polo passivo da demanda deverá comparecer
à audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta
de preposto, sob pena de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e
20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que, os atos constitutivos, contratos
sociais e demais documentos de comprovação servem para efetiva
constatação da personalidade jurídica e da regular representação
em juízo (art. 45, Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo
Civil), sob pena de revelia;V – em se tratando de pessoa jurídica
e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova;VI – nas
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes
deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;VII – o
não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção e
arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado
mediante pagamento de custas e despesas processuais;VIII – o
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não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os
fatos narrados no pedido inicial;IX – deverão comparecer à
audiência designada munidos de documentos de identificação
válidos e cientes de seus dados bancários, a fim de permitir a
instrumentalização imediata e efetivação de eventual acordo,
evitando-se o uso da conta judicial;X – a contestação e demais
provas, inclusive a indicação de testemunhas, com sua completa
qualificação (nome completo, CPF e endereço) e objetivo probatório,
deverão ser apresentadas até o ato da audiência de conciliação;XI
– na mesma oportunidade, o autor deverá se manifestar, em até 10
(dez) minutos, sobre os documentos e preliminares eventualmente
apresentados;XII – não havendo acordo, poderá ser designada uma
data para a realização da audiência de instrução e julgamento;XIII
– havendo necessidade de assistência por Defensor Público, a
parte deverá solicitar atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias
antes da audiência de conciliação, à sede da Defensoria Pública da
respectiva Comarca.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita por meio do sistema de
Processo Judicial Eletrônico. Para visualizar a petição inicial e
se informar sobre as vantagens de se cadastrar neste sistema,
entre no site http:/pje.tjro.jus.br ou compareça na sede deste juízo.
Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações)
devem ser trazidos ao juízo em formato digital (CD, PEN DRIVE,
etc.) em arquivos com no máximo 1MB cada.
Serve a presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiúva, com Avenida Jorge Teixeira, nº 3061,
Bairro Embratel, CEP: 76820-842, Porto Velho/RO
Processo n.: 7019789-44.2018.8.22.0001
Parte requerente: Nome: LEANDRO EUGENIO DE LIMA
Endereço: Linha Norte, S/N, Distrito, Chácaras, Porto Velho - RO
- CEP: 76841-000
Advogados do(a) REQUERENTE: ELAINE CUNHA SAAD
ABDULNUR - RO0005073, LUIZ ALBERTO CONTI FILHO PR0064634
Parte requerida: Nome: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., Rua Benedito Américo de Oliveira,
s/n, Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Observa-se a existência de diversos órgãos de proteção ao crédito,
sendo que nem todos comunicam entre si seus bancos de dados.
Assim, faz-se necessária a juntada das certidões de inscrição
emitidas pelos principais órgãos, de forma a aferir a existência do
perigo de dano, bem como do efetivo abalo ilegítimo do crédito ou
da incidência da Súmula n. 385 do STJ, sendo esta providência
cabível à parte autora.
Assim, intime-se a parte demandante para o fim de apresentar as
certidões de inscrição (consultas de balcão) emitidas pelos órgãos
de restrição de crédito (SERASA, SCPC e SPC), no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento liminar e imediata extinção
do feito.
Ressalte-se que este juízo adotou o entendimento de que a
comprovação da negativação deve ser feita por documento oficial
emitido diretamente pelo órgão de proteção ao crédito (consultas
de balcão).
Serve o presente como comunicação.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 4º Juizado Especial Cível
Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO,
CEP 76.820-842
Processo nº 7064303-53.2016.8.22.0001
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EXEQUENTE: DORIEDSON DA SILVA CHIAMULERA
Advogados do(a) EXEQUENTE: VAGNER BOSCATO DE
ALMEIDA - RO0006737, RAISSA CAROLINE BARBOSA CORREA
- RO0007824
EXECUTADO: IDELCI AGUIAR MACHADO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação DAS PARTES - AUDIÊNCIA
PROVIMENTO CONJUNTO 001/2017 - publicação DJE 104 - dia
08/06/2017
Por força e em cumprimento ao disposto deste Juízo, ficam
as partes intimadas, por intermédio de(a) seu(a) patrono(a), a
comparecerem à AUDIÊNCIA deste processo a ser realizada na
sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 4º Juizado Especial
Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto
Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala B - 4º Juizado Especial Cível Data:
16/07/2018 Hora: 17:20
OBSERVAÇÕES: 1) A contestação e demais provas, inclusive a
indicação de testemunhas, com sua completa qualificação (nome
completo, CPF e endereço) e objetivo probatório, deverão ser
apresentadas ATÉ o ato da audiência de conciliação. Não havendo
acordo, poderá ser designada uma data para a realização da
audiência de instrução e julgamento; 2) Havendo necessidade
de assistência por Defensor Público, a parte deverá solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência de
conciliação, à sede da Defensoria Pública da respectiva Comarca;
3) Nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado; 4)
Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s), ainda, devidamente cientificada(s)
de que, nos termos do que dispõe o Art. 20, da referida lei, o seu
não comparecimento a qualquer das audiências designadas,
implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados
no pedido inicial.
ADVERTÊNCIAS: 1) Por força da lei 9.099/95 e da Portaria
Conjunta nº 001/2017, a jurídica que figurar no polo passivo
da demanda deverá comparecer na audiência de conciliação,
instrução e julgamento munida de carta de preposto, sob pena de
revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da referida lei, sendo
que os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos
de comprovação de poderes servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. 2) Os prazos processuais neste juizado especial, inclusive
na execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo (art. 42, lf 9099/95); 3) As partes deverão comparecer às
audiências designadas munidas dos números de suas respectivas
contas bancárias para eventual formalização e efetivação do acordo,
evitando-se o uso da conta judicial; 4) As partes deverão comunicar
eventuais alterações dos respectivos endereços, sob pena de
se considerar como válida e eficaz a carta de intimação enviada
ou o MANDADO de intimação cumprido no endereço constante
dos autos (art 19, §2º, lf 9099/95); 5) Em se tratando de pessoa
jurídica e relação de consumo, fica expressamente consignada a
possibilidade e advertência de inversão do ônus da prova, (art. 6º,
cdc). 6) As partes deverão comparecer às audiências designadas
na data, horário e endereço em que ser realizará a audiência, e
que procuradores e preposto deverão comparecer munidos de
poderes específicos para transacionar; 7) EM SE TRATANDO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, As partes poderão
trazer para a audiência até três testemunhas – independentemente
de intimação – e a documentação que julgarem necessárias para
instruir do feito.
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
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1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7031314-91.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: EDU VALE DE MORAIS JUNIOR
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c
art. 27 da lei n. 12.153/09.
Fundamentos. Decido.
A parte requerente pleiteia o direito a ser transferida para localidade
mais próxima de Porto Velho, em razão de ter sido aprovada para
cursar graduação nesta.
Aduz a requerente que o artigo 41 da Lei Orgânica do município
de Porto Velho lhe confere o direito a tal transferência, porém,
não menciona e sua narrativa que o parágrafo único de tal artigo
condiciona tal direito: “Parágrafo único - O disposto neste artigo
será regulamentado por lei.”.
Logo, trata-se de norma de eficácia limitada, a qual sem sua
regulamentação não pode ser utilizada para assegurar o direito
pleiteado pela requerente.
Ademais, quanto a alegação de outros servidores aprovados
para tal localidade que laboram em outras, não há nos autos a
comprovação de que estes foram transferidos/relotados pelo
mesmo motivo que pleiteia a requerente, fato pelo qual não podem
ser usados como paradigma.
Dito isto, ante a ausência de fundamento legal para acolher os
pedidos da requerente, resta-lhes a improcedência.
DISPOSITIVO.
Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam, julgo
IMPROCEDENTES os pedidos de natureza condenatória
formulados contra o MUNICÍPIO DE PORTO VELHO.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do novo CPC, art.
487, inciso I.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Intime-se as partes. (sistema DJE).
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, 09 de maio de 2018.
Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7011900-73.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: MARCIO REINALDO DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: EDISON CORREIA DE
MIRANDA - RO0004886, MOEMA SUELEN DE OLIVEIRA DE
MIRANDA - RO6188
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
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SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração sob a alegação
de que o DESPACHO anterior que converteu o julgamento em
diligência está acometido de erro/contradição.
É o breve relatório.
Decido.
A meu ver a parte não conseguiu demonstrar onde, no DESPACHO,
haveria erro/contradição.
Erro haveria, por exemplo, se houvesse a anotação equivocada do
número do ID do documento, em relação ao nome das partes etc.,
o que não ficou evidenciado nos DESPACHO.
Quando o juiz converte o julgamento em diligência ele assim procede
por entender que as provas acostadas ainda são insuficientes para
a formação de seu convencimento. Portanto, não há erro, tampouco
contradição, quando se decide por conceder à parte recorrente a
oportunidade de produzir mais provas acerca do seu direito, visto
que ao juiz, como destinatário final delas, incumbe avaliar se elas
são ou não suficientes para o julgamento do MÉRITO da causa de
forma justa e pautada na verdade.
Tal postura está em sintonia com o CPC/2015 onde está dito que
“ninguém se exime do dever de colaborar com o
PODER JUDICIÁRIO para o descobrimento da verdade” (art.
378).
Por fim, a contradição que dá ensejo à oposição dos embargos de
declaração é aquela que se refere à própria DECISÃO, isto é, a
uma contradição “interna” da DECISÃO judicial. Por exemplo, não
podem os fundamentos de uma SENTENÇA serem contraditórios
em relação ao DISPOSITIVO dela. Se os fundamentos apontam
para a procedência do pedido inicial, não pode o DISPOSITIVO
julgar o MÉRITO no sentido da improcedência. Ora, conforme
exposto, não se verificou a tal contradição no DESPACHO.
Até porque no referido DESPACHO nada se falou a respeito de
legitimidade, mas de documento / prova. A propósito, a própria
parte recorrente reconhece em seu recurso que o IPERON, de
posse de todas as anotações da ficha funcional do servidor, poderá
apurar se ele preencheu ou não os requisitos à aposentadoria
(que também é um dos requisitos para recebimento do abono de
permanência). Destarte, a certidão do órgão previdenciário seria
uma prova suficiente para fins de auferir se a parte embargante
preencheu ou não os requisitos legais para recebimento do referido
abono no período indicado na exordial.
Assim, conheço dos embargos de declaração, todavia, no MÉRITO,
julgo-os IMPROCEDENTES.
Pois bem.
Considerando que nos embargos de declaração de ID n. 18106676
- Pág. 5, há um pedido alternativo/subsidiário de recebimento do
recurso como pedido de reconsideração para fins de tornar sem
efeito o DESPACHO impugnado, tenho que a parte recorrente
abriu mão de produzir provas em seu favor e, por isso, é justo que o
mesmo seja DEFERIDO, razão pela qual passo a julgar o MÉRITO
da causa, nos seguintes termos:
Vistos, etc.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c
art. 27 da Lei n. 12.153/2009.
Fundamentos. Decido.
Trata-se de ação em que a parte requerente pleiteia a condenação
do Estado de Rondônia no pagamento de retroativos de abono de
permanência a contar de NOVEMBRO/2014 a JANEIRO/2016.
O fundamento aplicável ao caso encontra-se previsto no artigo
40, da CF/1988, Lei Complementar Federal n. 51/1985 e Lei
Complementar Estadual de n. 432/2008.
O abono de permanência é direito do servidor que preenchendo
os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária, opta
por permanecer em atividade no serviço público, o que gera por
algum tempo economia para o Estado, já que com a permanência
do servidor na ativa, consegue poupar por determinado tempo a
dupla despesa de pagar proventos a este e remuneração a quem
o irá substituir. A renomada jurista Marisa Ferreira dos Santos, a

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

propósito, faz uma observação parecida a esta ao citar o comentário
do também doutrinador Bruno Sá Freire Martins que diz:
“A lógica do abono reside na economia que a permanência do
servidor traz para o orçamento da previdência do regime próprio.
Quando o servidor, que completou os pressupostos da aposentação
integral voluntária, permanece no trabalho, a Administração
economiza duas vezes: por não ter que pagar a aposentadoria e
também por não ter que pagar a remuneração para o servidor que
será investido no cargo público no lugar daquele que se aposentou.
Além disso, o Poder Público pode estar perdendo um servidor
experiente e terá que substituí-lo por outro que, possivelmente, terá
que passar por processo de treinamento até possuir a experiência
do anterior” (Direito previdenciário esquematizado, 3 ed., editora
Saraiva, São Paulo, 2013, págs. 501).
Este benefício consiste no pagamento do valor correspondente
àquele pago a título de contribuição previdenciária, a fim de
neutralizá-la.
O referido benefício foi instituído pela Emenda Constitucional n.
41/03 que estatui em seu art. 3º, § 1º, a seguinte redação:
Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de
aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus
dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham
cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com
base nos critérios da legislação então vigente.
§ 1º O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer
em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria
voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de
contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da
sua contribuição previdenciária até completar as exigências
para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da
Constituição Federal. [destaquei]
Assim, o servidor de que trata este artigo que opte por permanecer
em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria
voluntária e que conte com, no mínimo, 25 (vinte e cinco) anos de
contribuição, se mulher, ou 30 anos de contribuição, se homem
(regra geral) fará jus ao abono de permanência equivalente ao valor
da sua contribuição previdenciária até completar as exigências
previstas no art. 40, § 1º, II, da CF/88, para aposentadoria
compulsória.
Desta feita, as condições exigidas para a percepção do abono de
permanência é a de que o servidor tenha cumprido os requisitos
para a aposentadoria voluntária, que conte ainda com 30 (trinta)
anos de contribuição se homem ou 25 (vinte e cinco) anos de
contribuição se mulher e opte por permanecer trabalhando no
serviço público, sendo que esta permanência poderá se dar até
que complete 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e
cinco) anos de idade, na forma de lei complementar (art. 40, § 1º,
inciso II, da CF/88, redação dada pela Emenda Constitucional nº
88, de 2015) para a aposentadoria compulsória, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição. As condições devem
ser atendidas cumulativamente [regra geral]. Ou seja, não há, ao
menos à luz da Carta Magna, a exigência de prévio requerimento
administrativo.
O Texto Constitucional de 1988 também estabelece em seu art. 40,
§ 4º que é “vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime
de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 47, de 2005)”
I portadores de deficiência; (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 47, de 2005)
II que exerçam atividades de risco; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 47, de 2005)
III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 47, de 2005)
Neste sentido, já havia no ordenamento jurídico brasileiro a Lei
Complementar Federal n. 51, de 20/12/1985 que dispõe sobre a
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aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4º do
art. 40 da CF/88 (redação dada pela Lei Complementar Federal n.
144, de 15/05/2014).
A LCF n. 51/1985 [redação atual], dispõe em seu art. 1º, inciso II,
que o servidor público policial será aposentado:
II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente
da idade: (Redação dada pela Lei Complementar n° 144, de 2014)
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte,
pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, se homem; (Incluído pela Lei Complementar
n° 144, de 2014)
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte,
pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, se mulher. (Incluído pela Lei Complementar
n° 144, de 2014)
A propósito, na esfera estadual os requisitos do abono de
permanência estão regulamentados pela Lei Complementar n.º
432/2008.
Com efeito, o artigo 91-A, § 1º, da Lei Complementar n.º 432/2008,
com redação dada pela Lei Complementar nº 672/2012, trata da
aposentadoria dos policiais civis e assim dispõe:
Art. 91-A Os benefícios previdenciários da Categoria da Polícia
Civil, de aposentadoria e pensão por morte aos seus dependentes,
dar-se-ão em conformidade com o disposto no inciso II, do § 4° do
artigo 40, da Constituição Federal e o disposto na Lei Complementar
Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985.
§ 1º. O Policial Civil do Estado de Rondônia passará para a
inatividade, voluntariamente, independente de idade mínima,
com proventos integrais e paritários ao da remuneração ou
subsídio em que se der a aposentadoria, aos 30 (trinta) anos de
contribuição, desde que conte com 20 (vinte) anos de tempo efetivo
de serviço público de natureza estritamente policial, a exceção da
aposentadoria por compulsória que se dará aos 65 (sessenta e
cinco) anos. [redação anterior à EC n. 88, de 07/05/2015 que alterou
a idade para a aposentadoria compulsória aos servidores titulares
de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações]
Compulsando os autos, fiquei convencido(a) que a parte requerente
não comprovou o preenchimento dos requisitos para recebimento
do abono de permanência desde NOVEMBRO/2014, ônus que lhe
incumbia à luz do art. 373, inciso I, do CPC/2015.
Tampouco o MANDADO de Segurança n. 700861169.2016.8.22.0001 (ID 9251283) comprova que ela preencheu
os pressupostos legais para o abono de permanência a partir de
NOVEMBRO/2014.
DISPOSITIVO.
Posto isto e ao mais que dos autos constam, julgo IMPROCEDENTE
o pedido de condenação do Estado de Rondônia no pagamento de
retroativos de abono de permanência a contar de NOVEMBRO/2014
a JANEIRO/2016.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO, nos termos do CPC/2015, art.
487, inciso I.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte
requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual
não lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher
o respectivo preparo recursal.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos
do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n.
12.153/09.
A Central de Processamento Eletrônico (CPE) deverá alterar
a classe judicial para Procedimento do Juizado Especial Cível
(PJEC), advertindo o patrono em momento ulterior sobre eventual
equívoco, se for o caso.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7000000-44.2014.8.22.0601
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: PAULO ROBERTO ARAUJO DA COSTA
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA
- RO0005565
EXECUTADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO
JAMARI
Advogado do(a) EXECUTADO: PAULO FRANCISCO DE MATOS
- RO0001688
DESPACHO
Analisando a planilha de cálculo da parte requerente percebo que
está em desacordo com os índices aplicáveis a Fazenda Pública, de
modo que os presentes autos deverão ser remetidos a contadoria
judicial para que os cálculos obedeçam as seguintes regras:
1) os juros serão simples e de 0,5% ao mês, contados desde a
citação e de forma regressiva (sem que sejam calculados juros
sobre juros);
2) a atualização monetária será pela TR até 25/03/2015 e a partir
desta data pelo IPCA-E;
Após retorno Intime-se (sistema) as partes para manifestação no
prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Na inércia, arquive-se.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
juiz de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7032245-94.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: MARIA LUCIA OLIVEIRA DE MENDONCA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE GOMES BANDEIRA
FILHO - RO0000816
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei n. 12.153/09 c/c
38 da Lei n. 9.099/95.
Fundamentos. Decido.
Extrai-se dos autos que a parte requerente pleiteia: anular os
efeitos do decreto nº 8.651/99; reintegração ao cargo público
e seus reflexos; indenização na forma do art. 169, § 5º CF e
condenação em danos morais, decorrentes do encerramento de
contrato de trabalho celetista ocorrido na data de 01/03/1999 e da
lei 1.196/2003.
Verifica-se que a requerente alega que pleiteou reintegração
administrativamente em meados de 2003, sendo tal pedido
administrativo extraviado e sendo requerida a restauração do
mesmo.
Ocorre que tal fato não está comprovado nos autos.
A requerente não demonstra a FINALIDADE dos protocolos
administrativos apresentados, de modo que não está comprovada a
interrupção/suspensão da prescrição, que deverá ser reconhecida
nos autos.
Ressalte-se que fora facultado à requerente a produção de provas
no DESPACHO inicial da demanda (ID 9638227): “Quanto a
produção de provas o mesmo vale para a parte requerente, no
entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.”.
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Com isso, tem-se que, no ano de 2016 quando a parte autora
intentou a demanda, a pretensão já havia sido extinta pela
prescrição, pois decorridos mais de 05 (cinco) anos (vide Decreto
20.910/32) do termo inicial, seja este considerado a demissão ou a
entrada em vigor da lei 1.196/2003.
Com isso, entendo que a alegação de prescrição levantada pela
requerida deve ser acolhida.
DISPOSITIVO.
Posto isto, DECLARO extinta as pretensões da parte autora
referentes à reintegração/indenização decorrente da demissão
ocorrida em 01/03/1999.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO, nos termos do novo CPC, art.
487, inciso II.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Intime-se as partes. (sistema PJE).
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, 07 de maio de 2018.
Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7004812-81.2017.8.22.0001
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: LUCINEIDE DE JESUS LOPES
Advogados do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos,
Tendo em vista a DECISÃO da Turma Recursal, os autos deverão
ser colocados em caixa própria pela CPE para aguardar a DECISÃO
do MÉRITO do agravo de instrumento/MANDADO de segurança
junto com os demais processos nas mesmas circunstâncias.
Vindo DECISÃO definitiva pela subida do recurso, remeta-se os
autos para Turma Recursal.
Vindo DECISÃO contrária, arquivem-se.
Intimem-se.
Porto Velho data do movimento.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7008337-37.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): DIRLEY LAZARO DE JESUS
Advogados do(a) EXEQUENTE: JUSCELIO ANGELO RUFFO RO8133, MARA DAYANE DE ARAUJO ALMADA - RO0004552
EXECUTADO: ESTADO DE RONDONIA
DESPACHO
Corrigir a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (sistema).
Cópia do presente de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida , assinando digitalmente.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76.820-842
Processo nº: 7003472-05.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
Eletrônico - PJe)
REQUERENTE: TALVANE DA SILVA SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
A parte requerente não apresentou informações concretas e
respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela
qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente (sistema)
para comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, 08 de maio de 2018.
Juíza Marisa de Almeida , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7031717-26.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): JOAO CAMARGO COSTA JUNIOR
Advogados do(a) EXEQUENTE: BRUNA GISELLE RAMOS RO4706, LUDMILA MORETTO SBARZI GUEDES - RO0004546
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito,
assim sendo expeça-se RPV/precatório no valor de R$ 26.430,73
(vinte e seis mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e três
centavos).
Se faltarem dados ou documentos para expedição de RPV/
precatório, o advogado da parte requerente deverá ser intimado
para providência no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se
de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
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custas e seguirá para análise judicial.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7018207-14.2015.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
(12078)
EXEQUENTE: IZETE GALDINO MELGAR LUSTOSA
Advogados do(a) EXEQUENTE: BRUNA GISELLE RAMOS RO4706, LUDMILA MORETTO SBARZI GUEDES - RO0004546,
GRAZIELA PEREIRA DANILUCCI - RO0004805
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Uma vez que não é possível exigir pagamento de quantia certa e
obrigação de fazer no mesmo procedimento por incompatibilidade,
este processo seguirá apenas para cumprimento da obrigação de
fazer.
Intimem-se:
1) o Procurador Geral do Estado, pelo sistema, para eventual
impugnação no prazo de 30 dias
2) o Gerente da Folha de Pagamento da parte requerida para
cumprimento da obrigação de fazer descrita na SENTENÇA no
prazo de 15 dias contados do recebimento desta intimação, sob
pena de multa.
Aguarde-se por 60 dias e se nesse prazo não houver reclamação
do descumprimento da obrigação, arquive-se.
Uma vez apresentada reclamação, independente de novo
DESPACHO expeça-se MANDADO de intimação para o diretor do
órgão incumbido de cumprir a ordem judicial, a fim de que cumpra
a ordem judicial constante da SENTENÇA no prazo de 5 dias, sob
pena de apuração de eventual responsabilidade.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício, devendo ser
instruída com cópia do título executivo e documento com os dados
necessários ao cumprimento da ordem.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7051167-86.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): MARIA ROSIMAR CUNHA SANTOS
Advogados do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Intime-se a fazenda pública pelo sistema para eventual impugnação
no prazo de 30 dias, sob pena de ser acolhido o cálculo da parte
requerente.
Se o prazo decorrer sem manifestação ou havendo anuência e
estiverem presentes os documentos necessários, expeça-se RPV/
precatório e arquive-se.
O(a) advogado(a) da parte requerente deverá no prazo de 5 dias,
sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
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receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV).
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID e o respectivo documento.
Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, e ausente(s) a(s)
documentações relacionadas acima, deverá o cartório arquivar
os autos, certificando o documento faltante. Nesta hipótese, o
advogado poderá, sem prejuízo, anexar o documento faltante, para
dar continuidade a expedição da RPV/PRECATÓRIO.
O(a) advogado(a) da parte credora fica informado que tratandose de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo
de 60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7002727-25.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: RAIMUNDO MENDES DE SOUSA FILHO
Advogados do(a) REQUERENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
A parte requerente desistiu do processo.
Posto isto, DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de
MÉRITO.
Sem custas e sem honorários.
Arquive-se imediatamente
Intimação pelo sistema, servindo cópia da presente de expediente
para comunicação do ato.
Porto Velho, dada do sistema.
juiza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7048472-28.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: NILSON ANTUNES DE CARVALHO JUNIOR
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSEANDRA REIS MERCADO
- RO0005674, ANA PAULA LUNA NOVAIS - RO8507
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REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Foi determinada emenda/aditamento da petição inicial e o advogado
da parte requerente deixou de cumpri-lo integralmente.
Posto isto, INDEFIRO a petição inicial e DECLARO EXTINTO o
processo, sem resolução de MÉRITO.
Sem custas e sem honorários.
Arquive-se imediatamente
Intimação pelo sistema, servindo cópia da presente de expediente
para comunicação do ato.
Porto Velho, dada do sistema.
juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7036014-76.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: SEBASTIAO HELIO LOPES
Advogados do(a) REQUERENTE: EDISON CORREIA DE
MIRANDA - RO0004886, MOEMA SUELEN DE OLIVEIRA DE
MIRANDA - RO6188
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração sob a alegação
de que o DESPACHO anterior que converteu o julgamento em
diligência está acometido de erro/contradição.
É o breve relatório.
Decido.
A meu ver a parte não conseguiu demonstrar onde, no DESPACHO,
haveria erro/contradição.
Erro haveria, por exemplo, se houvesse a anotação equivocada do
número do ID do documento, em relação ao nome das partes etc.,
o que não ficou evidenciado nos DESPACHO.
Quando o juiz converte o julgamento em diligência ele assim procede
por entender que as provas acostadas ainda são insuficientes para
a formação de seu convencimento. Portanto, não há erro, tampouco
contradição, quando se decide por conceder à parte recorrente a
oportunidade de produzir mais provas acerca do seu direito, visto
que ao juiz, como destinatário final delas, incumbe avaliar se elas
são ou não suficientes para o julgamento do MÉRITO da causa de
forma justa e pautada na verdade.
Tal postura está em sintonia com o CPC/2015 onde está dito que
“ninguém se exime do dever de colaborar com o
PODER JUDICIÁRIO para o descobrimento da verdade” (art.
378).
Por fim, a contradição que dá ensejo à oposição dos embargos de
declaração é aquela que se refere à própria DECISÃO, isto é, a
uma contradição “interna” da DECISÃO judicial. Por exemplo, não
podem os fundamentos de uma SENTENÇA serem contraditórios
em relação ao DISPOSITIVO dela. Se os fundamentos apontam
para a procedência do pedido inicial, não pode o DISPOSITIVO
julgar o MÉRITO no sentido da improcedência. Ora, conforme
exposto, não se verificou a tal contradição no DESPACHO.
Até porque no referido DESPACHO nada se falou a respeito de
legitimidade, mas de documento / prova. A propósito, a própria
parte recorrente reconhece em seu recurso que o IPERON, de
posse de todas as anotações da ficha funcional do servidor, poderá
apurar se ele preencheu ou não os requisitos à aposentadoria
(que também é um dos requisitos para recebimento do abono de
permanência). Destarte, a certidão do órgão previdenciário seria
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uma prova suficiente para fins de auferir se a parte embargante
preencheu ou não os requisitos legais para recebimento do referido
abono no período indicado na exordial.
Assim, conheço dos embargos de declaração, todavia, no MÉRITO,
julgo-os IMPROCEDENTES.
Pois bem.
Considerando que nos embargos de declaração de ID n. 18050835
- Pág. 5, há um pedido alternativo/subsidiário de recebimento do
recurso como pedido de reconsideração para fins de tornar sem
efeito o DESPACHO impugnado, tenho que a parte recorrente
abriu mão de produzir provas em seu favor e, por isso, é justo que o
mesmo seja DEFERIDO, razão pela qual passo a julgar o MÉRITO
da causa, nos seguintes termos:
Vistos, etc.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c
art. 27 da Lei n. 12.153/2009.
Fundamentos. Decido.
Trata-se de ação em que a parte requerente pleiteia a condenação
do Estado de Rondônia no pagamento de retroativos de abono de
permanência a contar de DEZEMBRO/2014 a AGOSTO/2015.
O fundamento aplicável ao caso encontra-se previsto no artigo
40, da CF/1988, Lei Complementar Federal n. 51/1985 e Lei
Complementar Estadual de n. 432/2008.
O abono de permanência é direito do servidor que preenchendo
os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária, opta
por permanecer em atividade no serviço público, o que gera por
algum tempo economia para o Estado, já que com a permanência
do servidor na ativa, consegue poupar por determinado tempo a
dupla despesa de pagar proventos a este e remuneração a quem
o irá substituir. A renomada jurista Marisa Ferreira dos Santos, a
propósito, faz uma observação parecida a esta ao citar o comentário
do também doutrinador Bruno Sá Freire Martins que diz:
“A lógica do abono reside na economia que a permanência do
servidor traz para o orçamento da previdência do regime próprio.
Quando o servidor, que completou os pressupostos da aposentação
integral voluntária, permanece no trabalho, a Administração
economiza duas vezes: por não ter que pagar a aposentadoria e
também por não ter que pagar a remuneração para o servidor que
será investido no cargo público no lugar daquele que se aposentou.
Além disso, o Poder Público pode estar perdendo um servidor
experiente e terá que substituí-lo por outro que, possivelmente, terá
que passar por processo de treinamento até possuir a experiência
do anterior” (Direito previdenciário esquematizado, 3 ed., editora
Saraiva, São Paulo, 2013, págs. 501).
Este benefício consiste no pagamento do valor correspondente
àquele pago a título de contribuição previdenciária, a fim de
neutralizá-la.
O referido benefício foi instituído pela Emenda Constitucional n.
41/03 que estatui em seu art. 3º, § 1º, a seguinte redação:
Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de
aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus
dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham
cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com
base nos critérios da legislação então vigente.
§ 1º O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer
em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria
voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de
contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da
sua contribuição previdenciária até completar as exigências
para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da
Constituição Federal. [destaquei]
Assim, o servidor de que trata este artigo que opte por permanecer
em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria
voluntária e que conte com, no mínimo, 25 (vinte e cinco) anos de
contribuição, se mulher, ou 30 anos de contribuição, se homem
(regra geral) fará jus ao abono de permanência equivalente ao valor
da sua contribuição previdenciária até completar as exigências
previstas no art. 40, § 1º, II, da CF/88, para aposentadoria
compulsória.
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Desta feita, as condições exigidas para a percepção do abono de
permanência é a de que o servidor tenha cumprido os requisitos
para a aposentadoria voluntária, que conte ainda com 30 (trinta)
anos de contribuição se homem ou 25 (vinte e cinco) anos de
contribuição se mulher e opte por permanecer trabalhando no
serviço público, sendo que esta permanência poderá se dar até
que complete 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e
cinco) anos de idade, na forma de lei complementar (art. 40, § 1º,
inciso II, da CF/88, redação dada pela Emenda Constitucional nº
88, de 2015) para a aposentadoria compulsória, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição. As condições devem
ser atendidas cumulativamente [regra geral]. Ou seja, não há, ao
menos à luz da Carta Magna, a exigência de prévio requerimento
administrativo.
O Texto Constitucional de 1988 também estabelece em seu art. 40,
§ 4º que é “vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime
de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 47, de 2005)”
I portadores de deficiência; (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 47, de 2005)
II que exerçam atividades de risco; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 47, de 2005)
III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 47, de 2005)
Neste sentido, já havia no ordenamento jurídico brasileiro a Lei
Complementar Federal n. 51, de 20/12/1985 que dispõe sobre a
aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4º do
art. 40 da CF/88 (redação dada pela Lei Complementar Federal n.
144, de 15/05/2014).
A LCF n. 51/1985 [redação atual], dispõe em seu art. 1º, inciso II,
que o servidor público policial será aposentado:
II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente
da idade: (Redação dada pela Lei Complementar n° 144, de 2014)
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte,
pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, se homem; (Incluído pela Lei Complementar
n° 144, de 2014)
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte,
pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, se mulher. (Incluído pela Lei Complementar
n° 144, de 2014)
A propósito, na esfera estadual os requisitos do abono de
permanência estão regulamentados pela Lei Complementar n.º
432/2008.
Com efeito, o artigo 91-A, § 1º, da Lei Complementar n.º 432/2008,
com redação dada pela Lei Complementar nº 672/2012, trata da
aposentadoria dos policiais civis e assim dispõe:
Art. 91-A Os benefícios previdenciários da Categoria da Polícia
Civil, de aposentadoria e pensão por morte aos seus dependentes,
dar-se-ão em conformidade com o disposto no inciso II, do § 4° do
artigo 40, da Constituição Federal e o disposto na Lei Complementar
Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985.
§ 1º. O Policial Civil do Estado de Rondônia passará para a
inatividade, voluntariamente, independente de idade mínima,
com proventos integrais e paritários ao da remuneração ou
subsídio em que se der a aposentadoria, aos 30 (trinta) anos de
contribuição, desde que conte com 20 (vinte) anos de tempo efetivo
de serviço público de natureza estritamente policial, a exceção da
aposentadoria por compulsória que se dará aos 65 (sessenta e
cinco) anos. [redação anterior à EC n. 88, de 07/05/2015 que alterou
a idade para a aposentadoria compulsória aos servidores titulares
de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações]
Compulsando os autos, fiquei convencido(a) que a parte requerente
não comprovou o preenchimento dos requisitos para recebimento
do abono de permanência desde DEZEMBRO/2014, ônus que lhe
incumbia à luz do art. 373, inciso I, do CPC/2015.
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Tampouco o MANDADO de Segurança n. 700661218.2015.8.22.0001 que tramitou pela 1ª. Vara da Fazenda Pública
desta Comarca comprova que ela preencheu os pressupostos legais
para o abono de permanência a partir de DEZEMBRO/2014.
DISPOSITIVO.
Posto isto e ao mais que dos autos constam, julgo IMPROCEDENTE
o pedido de condenação do Estado de Rondônia no pagamento de
retroativos de abono de permanência a contar de DEZEMBRO/2014
a AGOSTO/2015.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO, nos termos do CPC/2015, art.
487, inciso I.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte
requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual
não lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher
o respectivo preparo recursal.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos
do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n.
12.153/09.
A Central de Processamento Eletrônico (CPE) deverá alterar
a classe judicial para Procedimento do Juizado Especial Cível
(PJEC), advertindo o patrono em momento ulterior sobre eventual
equívoco, se for o caso.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76.820-842
Processo nº: 7041072-60.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARTHA ALVES RODRIGUES CALDAS
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE ANASTACIO SOBRINHO RO0000872
EXECUTADO: IPERON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDONIA, ESTADO
DE RONDÔNIA
Intimação AO EXEQUENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Intimar a parte exequente para, no prazo de 5
(cinco) dias, se manifestar sobre a petição apresentada pela parte
executada ID nº 18442716. Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018 .
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7043034-21.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: CLISTENES DOS ANJOS SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: WALESKA ROSSENDY
BEZERRA - RO7468
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
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Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: “Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir.” Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
– adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia – aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de 10%,
20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90, conforme
redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento.
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A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
O laudo juntado teve a seguinte CONCLUSÃO: ”...As atividades
desenvolvidas pelos servidores públicos nas dependências das
casas de detenção, presídios, albergues, colônia agrícola, central de
polícia, delegacias, escolta judiciária pertencentes à Secretaria de
Estado de Segurança Pública do Estado de Rondônia os credenciam
à percepção do adicional de insalubridade no percentual máximo,
de acordo com a legislação específica de cada categoria...”
O laudo apresentado pela parte requerente preenchem vários
dos requisitos básicos exigidos pelas NR’s do MTE - normas
orientadoras quando se trata da aferição da insalubridade. Embora
não esclareça sobre o quantitativo dos níveis de nocividade
alcançados pelo agentes físicos, químicos e biológicos encontrados
no ambiente de trabalho dos servidores, é certo que foi detectado
o ambiente insalubre.
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto a base de cálculo, com fundamento na Lei Estadual
2.165/2009, §3º, visto que a redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016, nova redação que disciplina o pagamento, uma
vez que os DISPOSITIVO s de estatutos legais, foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 3.961/2016.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do
art. 2º da Lei 3.961/2016), as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos (caso tenha pedido
retroativo), até a data da efetiva implantação 30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º
da Lei 3.961/2016), cujo valor total deverá ser apurado mediante
simples cálculo aritmético, devendo ser atualizado pela TR até
antes de 25.03.2015 e a partir desta data pelo IPCA-E, contados
desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescido
de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, tendo como indexador
o percentual correspondente ao aumento geral do servidor público
e/ou outro índice adotado pela Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
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Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
Processo nº 7020526-52.2015.8.22.0001
REQUERENTE: MARIA DA SILVA GOMES
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos,
Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput da Lei 9.099,
de 26 de setembro de 1995, c/c art. 27 da Lei n. 12.153, de 22 de
dezembro de 2009.
Trata-se de ação em que MARIA DA SILVA GOMES, move
em face do Estado de Rondônia, requerendo em síntese que o
Réu realize o reenquadramento funcional e diferenças salariais
desde o seu pedido administrativo em 06/11/2012, procedendo
consequentemente a promoção de cargo de Professor Classe A
para o cargo de Professor Classe C, de acordo com artigo 56, §1º, a
LC Estadual nº. 680 de 07/09/2012, a partir de 06/11/2012. Requer,
ainda, o pagamento das diferenças salariais e seus reflexos a partir
do ajuizamento da ação.
Citado, o réu ofereceu contestação, alegando improcedencia ao
pedido da Requerente, visto que tal concessão deve respeitar
determinados procedimentos legais, tornando impossível a
implantação automática.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
Não havendo preliminares e prejudiciais, passo a analisar o
MÉRITO.
A controversia cinge-se quanto ao pedido de reenquadramento ser
incorporado ao patrimonio da parte autora, pois como Professora
do Magistério há previsão apenas de gratificação de escolaridade.
A autora é servidora pública estadual desde 01/03/1984 conforme
documento de Id. Nº 1516813.
Conforme narrado na exordial, a Autora pleiteia Reenquadramento
de sua promoção sob a égide da LC Estadual no. 680 de 07/09/2012.
O direito a promoção funcional está previsto nos artigos 56, §1º, a
LC Estadual nº. 680 de 07/09/2012, vejamos;
Art. 56. A promoção funcional do Professor do Magistério de uma
classe para outra imediatamente superior a que ocupa dar-se à
em virtude de nova habilitação específica superior alcançada
pelo mesmo e prevista na hierarquia das classes, devidamente
comprovada e requerida.
§1o A promoção do Profissional do Magistério de uma classe para
outra imediatamente superior é privativa ao cargo e carreira de
Professor efetivo estável, por ser cargo de FINALIDADE e natureza
isonômica.
Primeiramente, convém, esclarecer que, administração pública, em
todas as esferas governamentais, deve ser pautada pelo princípio
constitucional da legalidade, antes de qualquer outra norma ou
princípio jurídico. O caso em comento merece especial atenção,
tendo em vista a singularidade dos fatos que se apresentam.
Sem delonga, existe no ordenamento jurídico estadual, a Lei
Complementar nº. 680 de 07/09/2012, que dispões do Plano de
Carreira, Cargos e Remuneração dos profissionais da Educação
Básica do Estado de Rondônia e dá outras providencias.
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Entendo, tratar-se de lei inconstitucional, portanto sem eficácia
pratica, no ordenamento jurídico, eis que conflita com o texto
constitucional, art. 37, II da CF.
Na administração pública, sucedem casos de encaminhamento de
projetos legislativos tendentes a proceder à transformação de cargos
públicos de nível médio, com requisito de provimento apenas de
CONCLUSÃO de 2º grau, sem maiores exigências de qualificação
especial, para converter em postos em outros de maiores
complexidade, como é o caso do artigo 56, §1º da LC Estadual
nº. 680 de 07/09/2012, que determina a promoção funcional, aos
servidores professores, que adentraram no serviço público, com
ensino médio, e que por exigência do cargo, graduaram-se, com
modificação para grau de escolaridade superior exigido para
provimento, e remuneração substancialmente majorada, do padrão
do vencimento originário dos servidores beneficiados da medida
transformadora.
Portanto é inconstitucional toda modalidade de provimento que
propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação, em concurso
público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a
carreira na qual anteriormente investido.
A promoção está relacionada ao fato dos cargos pertencerem, ou
não, à mesma carreira, e no caso em tela servidora foi admitida
no ano de 1984, para o cargo de professora de magistério, e
concluiu o nível superior em 2007, a qual pleiteou o seu direito
administrativamente, e que até o presente momento não foi
analisado.
A bem dizer, a partir da Constituição da República de 1988, a
ascensão a cargo público efetivo só poderá decorrer de aprovação
em concurso público de provas ou de provas e títulos, vedando,
portanto, o provimento derivado, consistente na transferência
interna ou transposição de cargos, na expressão do art. 37, II da
Carta Republicana e da Súmula 685/STF, a dizer:
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao
servidor investir-se, sem prévia aprovação, em concurso público
destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira
na qual anteriormente investido.
Dos documentos juntados aos autos, constata-se a verticalização
das promoções, fundadas somente na apresentação de prova da
capacitação, em regra, diploma de CONCLUSÃO de curso superior
na área de atuação, educação, como meio de se prover cargo de
nível professor de nível superior, sem nova concorrência.
Como bem assevera, sobre o provimento derivado vertical na lição
do doutrinador CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:
É aquele em que o servidor é guindado para cargo mais elevado.
Efetua-se através de promoção - por merecimento ou antiguidade,
critérios alternados de efetuá-la (in curso de direito administrativo,
23ª ed., 2007, p. 297).
E ainda:
Promoção é a elevação para o cargo de nível mais alto dentro da
própria carreira.
O STF já decidiu que estão, pois, banidas das formas de investidura
admitidas pela Constituição a ascensão e a transferência, que são
formas de ingresso em carreira diversa daquela para a qual o
servidor público ingressou por concurso. Deste modo, se o cargo
integra carreira diversa da que pertence o servidor, este só poderá
ocupá-lo se for aprovado em concurso público.
O que se verifica o caso em tela, e nesse sentido:
016659-52.2010.8.22.0000 Arguição de Inconstitucionalidade
Lei municipal que institui promoção vertical, com ascensão de
servidor público a cargo diverso daquele para o qual concorreu,
em decorrência de capacitação, durante o exercício, viola a Carta
da República, e é inconstitucional. (grifei) No reconhecimento da
inconstitucionalidade da lei que estabelece promoção vertical de
servidor sem concurso público, decorridos mais de dez anos do fato,
os efeitos da DECISÃO devem ser modulados ex nunc em garantia
à segurança jurídica e à confiança dos atos públicos. Arguição de
Inconstitucionalidade, Processo nº 0016659-52.2010.822.0000,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Tribunal Pleno,
Relator(a) do Acórdão: Des. Eliseu Fernandes, Data de julgamento:
15/03/2011.
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Desta forma, embora haja flagrante inércia do Estado de Rondônia,
necessário se faz em afastar aplicabilidade da LC Estadual n. 680
de 07/09/2012, negando ao servidor a promoção da classe A
para a classe C, tendo em vista a Inconstitucionalidade da lei em
comento.
Por todo exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do
novo CPC, art. 487, inciso I.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte
requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual
não lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher
o respectivo preparo recursal.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos
do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n.
12.153/09.
Intime-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia da
presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Porto Velho, 15 de maio de 2018.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7065446-77.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ALESSANDRO MOREIRA ALVES
Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELLE ROSAS GARCEZ
BONIFÁCIO DE MELO DIAS - RO0002353
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição de Id. 11386800, onde a parte requerente
apresenta Embargos de Declaração, sob a alegação de que fora
disponibilizada pelo PJE SENTENÇA, contraditória quanto a
incidência de IR sobre férias não gozadas, sendo disponibilizada
SENTENÇA sobre IR de férias gozadas.
Diante da constatação fica evidente que houve contradição a
justificar a correção.
Assim sendo assiste razão a parte requerente em seus embargos
de declaração.
Após este breve relato, tenho por bem alterar a SENTENÇA
previamente juntada aos autos id. 11013053, como me é permitido
conforme regência do art. 1.022, II, CPC.É o breve relatório.
Decido.
Explico!
Sendo tempestivo, conheço destes embargos, devendo a parte
dispositiva ser alterada da seguinte forma.
Posto isto, conheço dos embargos de declaração, dou-lhe
provimento e anular a SENTENÇA previamente lançada id.
11013053, fazendo constar a que segue:
Vistos etc.
Relatório dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Decido.
Cuida a espécie de ação com pedido de natureza condenatória.
A discussão acerca da incidência ou não de IR sobre férias não
gozadas já foi decidida pelo STJ tanto que editou sumula no
sentido, vejamos:
125 - O pagamento de férias não gozadas por necessidade do
serviço não está sujeito a incidência do imposto de renda. (DJ
15.12.1994);
136 - O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade
do serviço não está sujeito ao imposto de renda. (DJ 16.05.1995)
Assim a motivação do recebimento em dinheiro das férias, quer
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pela necessidade do serviço, quer pela conveniência das partes,
não altera a natureza jurídica da verba paga a esses títulos.
Após conversão em espécie, ainda que por opção do servidor,
tal fato, induvidosamente, constitui parcela indenizatória, até
mesmo porque sua concessão só é deferida se isso interessar à
Administração Pública.
Assim, considerando que a Corte do STJ decidiu que não há
incidência do IR sobre o valor referente às férias indenizadas e
sobre o seu respectivo terço constitucional, em razão do nítido
caráter indenizatório, só resta julgar procedente o pleito inicial.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo PROCEDENTE o
pedido formulado pela parte requerente:
a) e declaro a natureza indenizatória do adicional de um terço
de férias sobre as férias indenizadas e por consequência a não
incidência do Ir;
b) que se abstenha de continuar descontando do contracheque
do autor IR sobre o adicional de 1/3 de férias sobre as férias
indenizadas;
c) condeno a parte requerida a proceder a restituição dos valores
conforme pleito inicial, cujo valor total deverá ser apurado mediante
simples cálculo aritmético.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7016729-97.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: MOEMA SUELEN DE OLIVEIRA
DE MIRANDA - RO6188, EDISON CORREIA DE MIRANDA RO0004886
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração sob a alegação
de que o DESPACHO anterior que converteu o julgamento em
diligência está acometido de erro/contradição.
É o breve relatório.
Decido.
A meu ver a parte não conseguiu demonstrar onde, no DESPACHO,
haveria erro/contradição.
Erro haveria, por exemplo, se houvesse a anotação equivocada do
número do ID do documento, em relação ao nome das partes etc.,
o que não ficou evidenciado no DESPACHO.
Quando o juiz converte o julgamento em diligência ele assim procede
por entender que as provas acostadas ainda são insuficientes para
a formação de seu convencimento. Portanto, não há erro, tampouco
contradição, quando se decide por conceder à parte recorrente a
oportunidade de produzir mais provas acerca do seu direito, visto
que ao juiz, como destinatário final delas, incumbe avaliar se elas
são ou não suficientes para o julgamento do MÉRITO da causa de
forma justa e pautada na verdade.
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Tal postura está em sintonia com o CPC/2015 onde está dito que
“ninguém se exime do dever de colaborar com o
PODER JUDICIÁRIO para o descobrimento da verdade” (art.
378).
Por fim, a contradição que dá ensejo à oposição dos embargos de
declaração é aquela que se refere à própria DECISÃO, isto é, a
uma contradição “interna” da DECISÃO judicial. Por exemplo, não
podem os fundamentos de uma SENTENÇA serem contraditórios
em relação ao DISPOSITIVO dela. Se os fundamentos apontam
para a procedência do pedido inicial, não pode o DISPOSITIVO
julgar o MÉRITO no sentido da improcedência. Ora, conforme
exposto, não se verificou a tal contradição no DESPACHO.
Até porque no referido DESPACHO nada se falou a respeito de
legitimidade, mas de documento / prova. A propósito, a própria
parte recorrente reconhece em seu recurso que o IPERON, de
posse de todas as anotações da ficha funcional do servidor, poderá
apurar se ele preencheu ou não os requisitos à aposentadoria
(que também é um dos requisitos para recebimento do abono de
permanência). Destarte, a certidão do órgão previdenciário seria
uma prova suficiente para fins de auferir se a parte embargante
preencheu ou não os requisitos legais para recebimento do referido
abono no período indicado na exordial.
Assim, conheço dos embargos de declaração, todavia, no MÉRITO,
julgo-os IMPROCEDENTES.
Pois bem.
Considerando que nos embargos de declaração de ID n. 18081180
- Pág. 4, há um pedido alternativo/subsidiário de recebimento do
recurso como pedido de reconsideração para fins de tornar sem
efeito o DESPACHO impugnado, tenho que a parte recorrente
abriu mão de produzir provas em seu favor e, por isso, é justo que o
mesmo seja DEFERIDO, razão pela qual passo a julgar o MÉRITO
da causa, nos seguintes termos:
Vistos, etc.
I. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995
c/c art. 27 da Lei n. 12.153/2009.
II. Fundamentos. Decido.
II.2 – Do Valor da Causa:
De fato ao compulsar os autos ficou evidenciado que o valor
arbitrado pela parte autora está em descompasso com o pedido
inicial de tal forma que o mesmo deve ser retificado nos termos
indicados pelo Estado.
II.2 - Da preliminar de (i)legitimidade passiva ad causam do Estado
de Rondônia e do IPERON:
Não prospera a preliminar arguida pela parte requerida, já que o
abono de permanência não se trata de beneficio previdenciário
e sim de uma gratificação que o Estado paga ao servidor que
preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas
deseja continuar trabalhando. Com isso, neutraliza o pagamento de
contribuição previdenciária para quem não precisa mais contribuir.
Mais: este abono é pago pela Administração e não pelo IPERON.
Tanto é assim que a Lei Complementar Estadual de n. 432/2008
não elenca o abono de permanência na Seção I que trata dos
benefícios previdenciários, somente tratando desta gratificação
quando da Seção II que fala sobre as disposições relativas às
prestações.
Feita estas considerações entendo que o Estado de Rondônia é
parte legítima para constar no polo passivo da presente relação
processual ao contrário do IPERON que não tem tal legitimidade.
Destarte, afasto a preliminar de (i)legitimidade passiva arguida pelo
Estado de Rondônia.
II. 2 - Do MÉRITO:
Trata-se de ação em que a parte requerente pleiteia a condenação
do Estado de Rondônia no pagamento de retroativos de abono
de permanência a contar de NOVEMBRO DE 2014 até a efetiva
implantação em folha de pagamento do autor.
O fundamento aplicável ao caso encontra-se previsto no artigo
40, da CF/1988, Lei Complementar Federal n. 51/1985 e Lei
Complementar Estadual de n. 432/2008.
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O abono de permanência é direito do servidor que preenchendo
os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária, opta
por permanecer em atividade no serviço público, o que gera por
algum tempo economia para o Estado, já que com a permanência
do servidor na ativa, consegue poupar por determinado tempo a
dupla despesa de pagar proventos a este e remuneração a quem
o irá substituir. A renomada jurista Marisa Ferreira dos Santos, a
propósito, faz uma observação parecida a esta ao citar o comentário
do também doutrinador Bruno Sá Freire Martins que diz:
“A lógica do abono reside na economia que a permanência do
servidor traz para o orçamento da previdência do regime próprio.
Quando o servidor, que completou os pressupostos da aposentação
integral voluntária, permanece no trabalho, a Administração
economiza duas vezes: por não ter que pagar a aposentadoria e
também por não ter que pagar a remuneração para o servidor que
será investido no cargo público no lugar daquele que se aposentou.
Além disso, o Poder Público pode estar perdendo um servidor
experiente e terá que substituí-lo por outro que, possivelmente, terá
que passar por processo de treinamento até possuir a experiência
do anterior” (Direito previdenciário esquematizado, 3 ed., editora
Saraiva, São Paulo, 2013, págs. 501).
Este benefício consiste no pagamento do valor correspondente
àquele pago a título de contribuição previdenciária, a fim de
neutralizá-la.
O referido benefício foi instituído pela Emenda Constitucional n.
41/03 que estatui em seu art. 3º, § 1º, a seguinte redação:
Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de
aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus
dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham
cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com
base nos critérios da legislação então vigente.
§ 1º O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer
em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria
voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de
contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da
sua contribuição previdenciária até completar as exigências
para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da
Constituição Federal. [destaquei]
Assim, o servidor de que trata este artigo que opte por permanecer
em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria
voluntária e que conte com, no mínimo, 25 (vinte e cinco) anos de
contribuição, se mulher, ou 30 anos de contribuição, se homem
(regra geral) fará jus ao abono de permanência equivalente ao valor
da sua contribuição previdenciária até completar as exigências
previstas no art. 40, § 1º, II, da CF/88, para aposentadoria
compulsória.
Desta feita, as condições exigidas para a percepção do abono de
permanência é a de que o servidor tenha cumprido os requisitos
para a aposentadoria voluntária, que conte ainda com 30 (trinta)
anos de contribuição se homem ou 25 (vinte e cinco) anos de
contribuição se mulher e opte por permanecer trabalhando no
serviço público, sendo que esta permanência poderá se dar até
que complete 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e
cinco) anos de idade, na forma de lei complementar (art. 40, § 1º,
inciso II, da CF/88, redação dada pela Emenda Constitucional nº
88, de 2015) para a aposentadoria compulsória, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição. As condições devem
ser atendidas cumulativamente [regra geral]. Ou seja, não há, ao
menos à luz da Carta Magna, a exigência de prévio requerimento
administrativo.
O Texto Constitucional de 1988 também estabelece em seu art. 40,
§ 4º que é “vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime
de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 47, de 2005)”
I portadores de deficiência; (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 47, de 2005)
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II que exerçam atividades de risco; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 47, de 2005)
III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 47, de 2005)
Neste sentido, já havia no ordenamento jurídico brasileiro a Lei
Complementar Federal n. 51, de 20/12/1985 que dispõe sobre a
aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4º do
art. 40 da CF/88 (redação dada pela Lei Complementar Federal n.
144, de 15/05/2014).
A LCF n. 51/1985 [redação atual], dispõe em seu art. 1º, inciso II,
que o servidor público policial será aposentado:
II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente
da idade: (Redação dada pela Lei Complementar n° 144, de 2014)
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte,
pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, se homem; (Incluído pela Lei Complementar
n° 144, de 2014)
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte,
pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, se mulher. (Incluído pela Lei Complementar
n° 144, de 2014)
A propósito, na esfera estadual os requisitos do abono de
permanência estão regulamentados pela Lei Complementar n.º
432/2008.
Com efeito, o artigo 91-A, § 1º, da Lei Complementar n.º 432/2008,
com redação dada pela Lei Complementar nº 672/2012, trata da
aposentadoria dos policiais civis e assim dispõe:
Art. 91-A Os benefícios previdenciários da Categoria da Polícia
Civil, de aposentadoria e pensão por morte aos seus dependentes,
dar-se-ão em conformidade com o disposto no inciso II, do § 4° do
artigo 40, da Constituição Federal e o disposto na Lei Complementar
Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985.
§ 1º. O Policial Civil do Estado de Rondônia passará para a
inatividade, voluntariamente, independente de idade mínima,
com proventos integrais e paritários ao da remuneração ou
subsídio em que se der a aposentadoria, aos 30 (trinta) anos de
contribuição, desde que conte com 20 (vinte) anos de tempo efetivo
de serviço público de natureza estritamente policial, a exceção da
aposentadoria por compulsória que se dará aos 65 (sessenta e
cinco) anos. [redação anterior à EC n. 88, de 07/05/2015 que alterou
a idade para a aposentadoria compulsória aos servidores titulares
de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações]
Compulsando os autos, fiquei convencido(a) que a parte requerente
não comprovou o preenchimento dos requisitos para recebimento
do abono de permanência desde NOVEMBRO DE 2014, ônus que
lhe incumbia à luz do art. 373, inciso I, do CPC/2015.
Tampouco a CERTIDÃO n. 000199 e Demonstrativo para Análise
para Efeito de Certidão (Doc ID 9828357 - Doc02- parte02-marcosteixeira-pedido-adm, fl. 19, 20), comprovam que ela preencheu
os pressupostos legais para o abono de permanência a partir de
NOVEMBRO DE 2014.
II. 3 – Do Imposto de Renda sobre o abono de permanência:
Quanto à incidência ou não do imposto de renda sobre os valores
recebidos a título de abono de permanência, entendo que à luz dos
precedentes do STJ é lícito que o referido tributo incida sobre os
rendimentos recebidos a este título (vide EDcl no REsp 1640250/
MG e AgInt no REsp 1601768/DF).
III. DISPOSITIVO.
Posto isto e ao mais que dos autos constam:
a) DETERMINO a retificação do valor da causa para R$ 28.228,09
(vinte e oito mil, duzentos e vinte e oito reais e nove centavos).
b) AFASTO a preliminar de (i)legitimidade passiva de tal forma que
reconheço que somente o Estado de Rondônia é parte legítima
para constar no polo passivo da presente relação processual.
c) julgo IMPROCEDENTE o pedido de condenação do Estado de
Rondônia no pagamento de retroativos de abono de permanência a
contar de NOVEMBRO DE 2014 até a efetiva implantação em folha
de pagamento do autor.
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d) DECLARO que sobre o valor pago a título sobre o abono de
permanência incide o imposto de renda.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO, nos termos do CPC/2015, art.
487, inciso I.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte
requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual
não lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher
o respectivo preparo recursal.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos
do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n.
12.153/09.
A Central de Processamento Eletrônico (CPE) deverá alterar
a classe judicial para Procedimento do Juizado Especial Cível
(PJEC), advertindo o patrono em momento ulterior sobre eventual
equívoco, se for o caso.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7029264-58.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: LIVIA VILARIM VIEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: TANANY ARALY BARBETO RO0005582
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: “Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir.” Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
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estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
– adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia – aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de 10%,
20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90, conforme
redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
O laudo juntado teve a seguinte CONCLUSÃO: ”...As atividades
desenvolvidas pelos servidores públicos nas dependências das
casas de detenção, presídios, albergues, colônia agrícola, central de
polícia, delegacias, escolta judiciária pertencentes à Secretaria de
Estado de Segurança Pública do Estado de Rondônia os credenciam
à percepção do adicional de insalubridade no percentual máximo,
de acordo com a legislação específica de cada categoria...”
O laudo apresentado pela parte requerente preenchem vários
dos requisitos básicos exigidos pelas NR’s do MTE - normas
orientadoras quando se trata da aferição da insalubridade. Embora
não esclareça sobre o quantitativo dos níveis de nocividade
alcançados pelo agentes físicos, químicos e biológicos encontrados
no ambiente de trabalho dos servidores, é certo que foi detectado
o ambiente insalubre.
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
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De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto a base de cálculo, com fundamento na Lei Estadual
2.165/2009, §3º, visto que a redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016, nova redação que disciplina o pagamento, uma
vez que os DISPOSITIVO s de estatutos legais, foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 3.961/2016.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do
art. 2º da Lei 3.961/2016), as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos (caso tenha pedido
retroativo), até a data da efetiva implantação 30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º
da Lei 3.961/2016), cujo valor total deverá ser apurado mediante
simples cálculo aritmético, devendo ser atualizado pela TR até
antes de 25.03.2015 e a partir desta data pelo IPCA-E, contados
desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescido
de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, tendo como indexador
o percentual correspondente ao aumento geral do servidor público
e/ou outro índice adotado pela Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7023524-22.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: SILVIA PAULA DUTRA SOUSA
Advogados do(a) REQUERENTE: JUCYMAR GOMES CARDOSO
- RO0003295, PAULO ROBERTO IGLESIAS ROSA - RO0007167
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
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SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: “Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir.” Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
– adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
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de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia – aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de 10%,
20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90, conforme
redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
O laudo juntado teve a seguinte CONCLUSÃO: ”...As atividades
desenvolvidas pelos servidores públicos nas dependências das
casas de detenção, presídios, albergues, colônia agrícola, central de
polícia, delegacias, escolta judiciária pertencentes à Secretaria de
Estado de Segurança Pública do Estado de Rondônia os credenciam
à percepção do adicional de insalubridade no percentual máximo,
de acordo com a legislação específica de cada categoria...”
O laudo apresentado pela parte requerente preenchem vários
dos requisitos básicos exigidos pelas NR’s do MTE - normas
orientadoras quando se trata da aferição da insalubridade. Embora
não esclareça sobre o quantitativo dos níveis de nocividade
alcançados pelo agentes físicos, químicos e biológicos encontrados
no ambiente de trabalho dos servidores, é certo que foi detectado
o ambiente insalubre.
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto a base de cálculo, com fundamento na Lei Estadual
2.165/2009, §3º, visto que a redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016, nova redação que disciplina o pagamento, uma
vez que os DISPOSITIVO s de estatutos legais, foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 3.961/2016.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do
art. 2º da Lei 3.961/2016), as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos (caso tenha pedido
retroativo), até a data da efetiva implantação 30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º
da Lei 3.961/2016), cujo valor total deverá ser apurado mediante
simples cálculo aritmético, devendo ser atualizado pela TR até
antes de 25.03.2015 e a partir desta data pelo IPCA-E, contados
desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescido
de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, tendo como indexador
o percentual correspondente ao aumento geral do servidor público
e/ou outro índice adotado pela Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
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Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
0006022-97.2014.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12079)
REQUERENTE: WIANET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME
Advogado do(a) REQUERENTE: VICENTE ANISIO DE SOUSA
MAIA GONCALVES - RO0000943
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos, etc.
Em vista dos cálculos apresentados pelas partes, decido por
acolher o apresentado pela parte exequente uma vez que refletiu a
DECISÃO judicial transitada em julgado.
Assim sendo, considerando que o processo venceu as etapas para
definição do valor do crédito, expeça-se a RPV/PRECATÓRIO nos
valores indicados pela parte executada.
Saliento que este Juízo possui o entendimento de que em se
tratando de RPV, é possível que se conceba duas, uma a título
de honorários advocatícios “sucumbenciais” (crédito exclusivo do
advogado) e outra referente ao crédito principal da parte credora de
onde se pode ter dois beneficiários (a própria parte juntamente com
seu advogado em relação aos honorários advocatícios “contratuais”
que lhe são devidos por aquele).
Se faltarem dados ou documentos para expedição de RPV/
precatório, o advogado da parte requerente deverá ser intimado
para providência no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
arquivamento.
Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se de
pagamento por RPV e inocorrendo o respectivo pagamento no
prazo de 60 (sessenta) dias poderá peticionar pelo sequestro, pois
o processo será automaticamente desarquivado independente do
pagamento de custas e seguirá para análise judicial.
Tratando-se, porém, de precatório, expeça-se o competente ofício
requisitório de pagamento ao presidente do egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia, para que, por seu intermédio,
expeça-se precatório em favor da parte exequente, observando-se
o disposto no art. 535, § 3º, inciso I, da Lei n. 13.105/2015 (novo
Código de Processo Civil) c/c art. 27 da Lei n. 12.153/2009.
Se de natureza alimentar a quantia, deve a autoridade responsável
inserí-la como crédito preferencial nos moldes da súmula n. 144 do
STJ e art. 100, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal de 1988.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
REVOGO o DESPACHO de ID n. 16403933 em razão da existência
de erro no seu lançamento.
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DECLARO PREJUDICADO o julgamento dos embargos de
declaração de ID n. 16767991 em razão da revogação do
DESPACHO de ID n. 16403933.
Analisar se o processo está com a classe correta (ECFP) e promover
a correção se for o caso.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7063136-98.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: JOSE EDMILSON DOS SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: EDISON CORREIA DE
MIRANDA - RO0004886, MOEMA SUELEN DE OLIVEIRA DE
MIRANDA - RO6188
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos, etc.
Intime-se o Estado de Rondônia para, querendo, manifestar-se
sobre o teor da Certidão de Apuração de Tempo de Serviço para
Efeito de Abono de Permanência (ID n. 18054626) e Informação n.
090/2018/ASTEC/PGE/SEGEP (ID n. 18054631).
Agende-se decurso de prazo.
Após, voltem-me conclusos para a pasta (JEC) Concluso para
Julgamento – Embargos.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7008503-40.2016.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
(12078)
EXEQUENTE: MARCIA VIANA CARLOS CARDOSO
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO ROCHA DA
SILVA - RO6708
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos, etc.
Manifeste-se a parte exequente sobre a petição de ID n. 17592314,
especialmente em relação declaração de inexistência de cobrança
de verbas de igual ou diversa natureza (em especial àquelas
verbas tidas por inacumuláveis), para o mesmo período, em outro
processo, a fim de que seja evitado eventual enriquecimento sem
causa.
Na hipótese de se tratar de execução dos adicionais de periculosidade
e insalubridade, a parte exequente deverá também declarar, sob as
penas da lei, que não pleiteia a cobrança/execução dos referidos
adicionais em outros processos de forma cumulativa (no mesmo
período retroativo), uma vez que são verbas inacumuláveis.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
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Após, voltem-me conclusos na pasta (JEC) Concluso para
Julgamento – Embargos, para julgamento.
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7032726-23.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: PETERSON SOUDRE SANTOS PAIS
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: “Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir.” Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
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Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
– adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia – aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de 10%,
20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90, conforme
redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
O laudo juntado teve a seguinte CONCLUSÃO: ”...As atividades
desenvolvidas pelos servidores públicos nas dependências das
casas de detenção, presídios, albergues, colônia agrícola, central de
polícia, delegacias, escolta judiciária pertencentes à Secretaria de
Estado de Segurança Pública do Estado de Rondônia os credenciam
à percepção do adicional de insalubridade no percentual máximo,
de acordo com a legislação específica de cada categoria...”
O laudo apresentado pela parte requerente preenchem vários
dos requisitos básicos exigidos pelas NR’s do MTE - normas
orientadoras quando se trata da aferição da insalubridade. Embora
não esclareça sobre o quantitativo dos níveis de nocividade
alcançados pelo agentes físicos, químicos e biológicos encontrados
no ambiente de trabalho dos servidores, é certo que foi detectado
o ambiente insalubre.
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto a base de cálculo, com fundamento na Lei Estadual
2.165/2009, §3º, visto que a redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016, nova redação que disciplina o pagamento, uma
vez que os DISPOSITIVO s de estatutos legais, foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 3.961/2016.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do
art. 2º da Lei 3.961/2016), as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
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b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos (caso tenha pedido
retroativo), até a data da efetiva implantação 30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º
da Lei 3.961/2016), cujo valor total deverá ser apurado mediante
simples cálculo aritmético, devendo ser atualizado pela TR até
antes de 25.03.2015 e a partir desta data pelo IPCA-E, contados
desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescido
de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, tendo como indexador
o percentual correspondente ao aumento geral do servidor público
e/ou outro índice adotado pela Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7016822-94.2016.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
(12078)
EXEQUENTE: NOELLE CAROLINE XAVIER RIBAS
Advogados do(a) EXEQUENTE: BRUNA GISELLE RAMOS
- RO4706, GRAZIELA PEREIRA DANILUCCI - RO0004805,
LUDMILA MORETTO SBARZI GUEDES - RO0004546
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Uma vez que não é possível exigir pagamento de quantia certa e
obrigação de fazer no mesmo procedimento por incompatibilidade,
este processo seguirá apenas para cumprimento da obrigação de
fazer.
Intimem-se:
1) o Procurador Geral do Estado, pelo sistema, para eventual
impugnação no prazo de 30 dias
2) o Gerente da Folha de Pagamento da parte requerida para
cumprimento da obrigação de fazer descrita na SENTENÇA no
prazo de 15 dias contados do recebimento desta intimação, sob
pena de multa.
Aguarde-se por 60 dias e se nesse prazo não houver reclamação
do descumprimento da obrigação, arquive-se.
Uma vez apresentada reclamação, independente de novo
DESPACHO expeça-se MANDADO de intimação para o diretor do
órgão incumbido de cumprir a ordem judicial, a fim de que cumpra
a ordem judicial constante da SENTENÇA no prazo de 5 dias, sob
pena de apuração de eventual responsabilidade.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
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Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício, devendo ser
instruída com cópia do título executivo e documento com os dados
necessários ao cumprimento da ordem.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7041552-72.2016.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
(12078)
EXEQUENTE: SERGIO EDUARDO ALVES DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Uma vez que não é possível exigir pagamento de quantia certa e
obrigação de fazer no mesmo procedimento por incompatibilidade,
este processo seguirá apenas para cumprimento da obrigação de
fazer.
Intimem-se:
1) o Procurador Geral do Estado, pelo sistema, para eventual
impugnação no prazo de 30 dias
2) o Gerente da Folha de Pagamento da parte requerida para
cumprimento da obrigação de fazer descrita na SENTENÇA no
prazo de 15 dias contados do recebimento desta intimação, sob
pena de multa.
Aguarde-se por 60 dias e se nesse prazo não houver reclamação
do descumprimento da obrigação, arquive-se.
Uma vez apresentada reclamação, independente de novo
DESPACHO expeça-se MANDADO de intimação para o diretor do
órgão incumbido de cumprir a ordem judicial, a fim de que cumpra
a ordem judicial constante da SENTENÇA no prazo de 5 dias, sob
pena de apuração de eventual responsabilidade.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício, devendo ser
instruída com cópia do título executivo e documento com os dados
necessários ao cumprimento da ordem.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76.820-842
Processo nº: 7011468-20.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: RENATA RAISA SILVA SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENATA RAISA SILVA SANTOS
- RO6765
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
Certifico que, compulsando os autos, foi constatado que a parte
autora não apresentou os dados bancários (nome, cpf, agência,
conta corrente e banco), razão pela qual promovo a intimação
da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar os
dados bancários das pessoas em favor das quais a RPV deve ser
expedida. Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7014764-55.2015.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ADEMIR PEDROSO
Advogado do(a) REQUERENTE: VANTUILO GEOVANIO PEREIRA
DA ROCHA - RO0006229
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração para que este
r. Juízo supra OMISSÃO em relação ao pedido de indenização por
danos morais e argumentação quanto à existência de convenção
coletiva da categoria de pedreiros no tocante ao lucro cessante.
É o breve relatório.
Decido.
De fato, a SENTENÇA foi omissa em relação ao pedido de
indenização por danos morais. Todavia, consoante ficou consignado,
a parte requerente / embargante não conseguiu comprovar o fato
constitutivo do seu direito. É dizer: em relação ao dano moral, a
parte autora / recorrente não logrou êxito em comprovar a sua
ocorrência. Dos autos, a propósito, extrai-se que tudo não passou
de um mero aborrecimento o que não é passível de indenização.
Já em relação ao argumento quanto à existência de convenção
coletiva da categoria de pedreiros no tocante ao lucro cessante,
entendo que o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a DECISÃO,
consoante assentou o STF:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA
PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE
DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO OU DE
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. CARÁTER INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão,
contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável
a revisão da DECISÃO em sede de embargos de declaração, em
face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a DECISÃO. 3. A revisão do julgado, com
manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de
embargos (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro
Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; RE n. 591.260-AgRED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado:
“RECLAMAÇÃO. JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À AUTORIDADE DE
DECISÃO DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
A RECLAMAÇÃO NÃO É O INSTRUMENTO PROCESSUAL
ADEQUADO PARA APRECIAR A CORREÇÃO DA APLICAÇÃO
DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE:
RCL 7569. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” 5.
Embargos de declaração desprovidos.
(Rcl 22759 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166
DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016) [destaquei]
Ora, na r. SENTENÇA ficou registrado que o lucro cessante não
ficou devidamente especificado e comprovado, senão vejamos:
“Ademais, não ficou devidamente especificado e comprovado o
lucro cessante”.
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Portanto, a meu ver, a SENTENÇA, ao menos neste ponto, não foi
omissa.
Em tempo, friso que o direito brasileiro adota a técnica da
fundamentação suficiente e não da fundamentação exauriente (ou
completa).
Destarte, resumindo-se a irresignação do embargante ao
seu mero inconformismo com o resultado do julgado, não há
nenhum fundamento que justifique a interposição dos embargos
de declaração, que se prestam tão somente a sanar eventual
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado,
e não a reapreciar a causa (EDcl no REsp 1365215/PR, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
19/09/2017, DJe 27/09/2017).
Posto isto, conheço os embargos de declaração, mas, no MÉRITO,
julgo-os PARCIALMENTE PROCEDENTES para fins de suprir a
omissão quanto ao pedido de indenização por danos morais no
sentido de julgá-los IMPROCEDENTES.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
A CPE – Central de Processamento Eletrônico deverá proceder
com o necessário a fim de que todas as intimações/notificações
inerentes ao andamento processual sejam feitas também na pessoa
do advogado JOSIMAR OLIVEIRA MUNIZ (OAB/RO 912).
Agende-se decurso de prazo. Não havendo recurso, arquivem-se!
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7029291-75.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: CLEONICE RODRIGUES DE MATOS
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos, etc.
Considerando a certidão do oficial de justiça de ID n. 17308059 Pág. 1 e a Petição de extinção de ID n. 17199673 - Pág. 1 onde
há informações de que o Estado de Rondônia já procedeu com
a realização do tratamento com fotocoagulação a laser em olho
esquerdo da parte requerente / embargante, julgo prejudicado os
Embargos de Declaração ID n. 8104031.
Posto isto, arquivem-se os autos.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7053540-90.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ESEQUIEL ROQUE DO
ESPIRITO SANTO - RO0005602
REQUERIDO: GOVERNADORIA CASA CIVIL
Advogado do(a) REQUERIDO:
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SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei n. 12.153/09 c/c
38 da Lei n. 9.099/95.
Fundamentos. Decido.
Extrai-se dos autos que a parte requerente pleiteia a reintegração
ao cargo público.
Verifica-se que a requerente protocolou processo administrativo
com tal pedido no ano de 2011, sendo que nesta data a a pretensão
já havia sido extinta pela prescrição, pois decorridos mais de 05
(cinco) anos (vide Decreto 20.910/32) do termo inicial, seja este
considerado a demissão ou a entrada em vigor da lei 1.196/2003.
Com isso, tem-se que, tanto no ano de 2011, quando do protocolo
administrativo para reintegração, quanto no ano de 2016 quando a
parte autora intentou a demanda, a pretensão já havia sido extinta
pela prescrição, razão pela qual o pedido não merece prosperar.
Com isso, entendo que a alegação de prescrição levantada pela
requerida deve ser acolhida.
DISPOSITIVO.
Posto isto, DECLARO extinta a pretensão da parte autora referentes
à reintegração em cargo público decorrente da demissão ocorrida
no ano de 2000.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO, nos termos do novo CPC, art.
487, inciso II.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Intime-se as partes. (sistema PJE).
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, 07 de maio de 2018.
Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7038695-53.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: FABIO ROVE QUIRINO DE MEDEIROS
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO ESTEBANEZ
MARTINS - RO0003208
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração para que este
r. Juízo supra OMISSÃO em relação ao pedido de implantação
da gratificação de motorista na folha de pagamento da parte
embargante no percentual de 3% (três por cento) sobre o soldo.
É o breve relatório.
Decido.
De fato, o DISPOSITIVO da SENTENÇA foi omisso em relação ao
percentual de 3% (três por cento) sobre o soldo. No entanto, registro
que em razão deste percentual ser o único previsto expressamente
no art. 1º, § 2º, da Lei n. 2462, de 17/05/2011, sua menção não só
seria prescindível como também poderia soar redundante. Todavia,
para fins de se fazer valer o princípio da segurança jurídica, tenho
por bem suprir a referida omissão.
Posto isto, conheço dos embargos de declaração e, no MÉRITO,
julgo-os PROCEDENTES para fins de suprir a omissão quanto
ao percentual da gratificação de motorista e, assim, julgar
PROCEDENTE o pedido de implantação da gratificação de
motorista na folha de pagamento da parte embargante no percentual
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de 3% (três por cento) sobre o soldo, consoante previsto no art. 1º,
§ 2º, da Lei n. 2462, de 17/05/2011, enquanto ele preencher os
requisitos legais.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Agende-se decurso de prazo. Não havendo recurso, arquivem-se!
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7000010-06.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: FRANCISCO REIS DE CARVALHO
Advogado do(a) REQUERENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
REQUERIDO: IPERON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
De fato ocorreu erro na aplicação do direito, pois não há SENTENÇA
de MÉRITO anterior decidindo a questão, pois há uma inicial de
MANDADO de segurança indeferida e uma ação declaratória
extinta sem MÉRITO por desistência.
Considerando que se trata de uma ação para impugnação de ato
administrativo, é perfeitamente possível seu seguimento.
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
Rua Quintino Bocaiuva, 3061 - Bairro São Cristóvão, esquina com
Avenida Jorge Teixeira, 2º Andar - Porto Velho/RO - CEP 76820842 - Fone: 3217-5065
Processo nº: 7034251-74.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: ELCA PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDRE LUIZ PESTANA
CARNEIRO - RO6168
EXECUTADO:
AGENCIA
DE
DEFESA
SANITARIA
AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO
ATO ORDINATÓRIO
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Intimar as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem
sobre os cálculos apresentados pela contadoria judicial. Porto
Velho/RO, 21 de maio de 2018.
ROSANE NEVES DA SILVA
Técnica Judiciário
(Assinatura Digital)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7017617-66.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: JAILSON SANTOS DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: VALDISMAR MARIM AMANCIO
- RO0005866
REQUERIDO: GOVERNADORIA CASA CIVIL
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: “Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir.” Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
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extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
– adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia – aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de 10%,
20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90, conforme
redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
O laudo juntado teve a seguinte CONCLUSÃO: ”...As atividades
desenvolvidas pelos servidores públicos nas dependências das
casas de detenção, presídios, albergues, colônia agrícola, central de
polícia, delegacias, escolta judiciária pertencentes à Secretaria de
Estado de Segurança Pública do Estado de Rondônia os credenciam
à percepção do adicional de insalubridade no percentual máximo,
de acordo com a legislação específica de cada categoria...”
O laudo apresentado pela parte requerente preenchem vários
dos requisitos básicos exigidos pelas NR’s do MTE - normas
orientadoras quando se trata da aferição da insalubridade. Embora
não esclareça sobre o quantitativo dos níveis de nocividade
alcançados pelo agentes físicos, químicos e biológicos encontrados
no ambiente de trabalho dos servidores, é certo que foi detectado
o ambiente insalubre.
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto a base de cálculo, com fundamento na Lei Estadual
2.165/2009, §3º, visto que a redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016, nova redação que disciplina o pagamento, uma
vez que os DISPOSITIVO s de estatutos legais, foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 3.961/2016.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do
art. 2º da Lei 3.961/2016), as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
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a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos (caso tenha pedido
retroativo), até a data da efetiva implantação 30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º
da Lei 3.961/2016), cujo valor total deverá ser apurado mediante
simples cálculo aritmético, devendo ser atualizado pela TR até
antes de 25.03.2015 e a partir desta data pelo IPCA-E, contados
desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescido
de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, tendo como indexador
o percentual correspondente ao aumento geral do servidor público
e/ou outro índice adotado pela Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7023676-07.2016.8.22.0001
PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
AUTOR: FERNANDO FERREIRA DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: FERNANDA SUELEN LEAO DE SOUZA
- RO0006861
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput da Lei 9.099,
de 26 de setembro de 1995, c/c art. 27 da Lei n. 12.153, de 22 de
dezembro de 2009.
Trata-se de ação em que FERNANDO FERREIRA DE SOUZA,
move em face do Estado de Rondônia, requerendo em síntese
que o Réu realize o (reenquadramento/realinhamento), referente
ao tempo que esteve no IPERON e após seu retorno ao cargo
de origem, bem como as diferenças das correções salariais,
progressão funcional e gratificação por atividade específica,
pleiteados administrativamente em 2013, pendente de apreciação.
Requer, ainda, o pagamento das parcelas vencidas e danos morais,
juntou documentos.
Citado, o réu ofereceu contestação no Id. nº 6058404, alegando em
síntese que o Autor que o autor não possui direito ao enquadramento,
progressão, gratificação e os danos morais, julgando improcedente
o pedido.
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É O RELATÓRIO. DECIDO.
Não havendo preliminares e prejudiciais, passo a analisar o
MÉRITO.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, como corolário do princípio
da razoável duração do processo entende não ser faculdade, mas
dever do magistrado julgar antecipadamente o feito sempre que
o caso assim o permitir. “Presentes as condições que ensejam
o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera
faculdade, assim proceder”. (STJ, 4a. Turma, RESp 2.833-RJ,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90,
p. 9.513).
Aduz a parte Autora que é servidor público estadual, integrante
do quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia,
desde 1983, o qual foi cedido em 1998 para o IPERON, em 2001,
o autor retornou ao quadro do governo do Estado de Rondônia,
desempenhando suas funções na Policlínica Oswaldo Cruz, no
entanto a Administração não regularizou seu regime jurídico,
continuando a ser remunerado como se estivesse laborando no
IPERON.
O Supremo Tribunal Federal em 24/02/2005, declarou a
inconstitucionalidade do Art. 56, da LC no 67/1992, nos autos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.350-5 RO, dessa forma
todos os atos administrativos de enquadramento dos servidores
estaduais aos quadros do IPERON, perderam os seus efeitos,
devido ao efeito ex tunc da DECISÃO.
Assim, a partir de 11/01/2012, através da portaria no 018/GARH/
GAB/IPERON, todos os servidores do Estado de Rondônia que
indevidamente passaram para o quadro do IPERON, retornaram
formalmente ao cargo de origem, inclusive o autor.
No retorno do autor ao cargo de origem, alega que não auferiu as
vantagens como progressão funcional, gratificação por atividade
específica e demais diferenças não foram incorporadas à sua
remuneração, ficando o servidor com prejuízos financeiros devido
à defasagem salarial que ocorrera por conta da mudança indevida
de regime jurídico.
Conforme narrado na exordial, O autor pleiteia a aplicação da
Progressão Funcional, com base nas leis que regulam os servidores
da SESAU, sob a égide do Art. 4º, e Art. 5º, da LC Estadual nº. Lei
no 1.067/02.
E na mesma linha de raciocínio o autor pleiteia a implantação
da aplicação da gratificação por atividade específica (GAE) está
prevista na Lei 1.914/2008;
Primeiramente, convém, esclarecer que, administração pública, em
todas as esferas governamentais, deve ser pautada pelo princípio
constitucional da legalidade, antes de qualquer outra norma ou
princípio jurídico. O caso em comento merece especial atenção,
tendo em vista a singularidade dos fatos que se apresentam.
Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia reside na investigação
se a progressão se dará pelo plano de cargos e salários da SESAU
ou SEGEP, o que foi diremido pelo Requerido informando que o
Autor pertence ao quadro da SEGEP, e ainda que o cargo em que
foi lotado não tem guarita nos quadros da SESAU.
Desta forma, não visualizo motivos para acolher o pedido da parte
Autora para ser enquadrado e progredido no nível 17 do PCCR
do grupo ocupacional SESAU, no mesmo sentido na época em
que foi retirado do Autor o pagamento de Gratificação de Atividade
Específica - GAE, o que foi interrompida por expressa vedação legal,
onde não é permitido o pagamento cumulado da representação do
cargo comissionado com a referida gratificação.
Nesse norte a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
aponta:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIO E DE REPRESENTAÇÃO.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS VANTAGENS
PESSOAIS. EFEITO CASCATA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL.
1. O cálculo das vantagens pecuniárias deve ser realizado sobre
o vencimento básico do cargo efetivo, desconsiderando-se
todas as demais vantagens do cargo, de natureza temporária ou
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permanente, sob pena de escalonamento de vantagem geradora
de efeito cascata, que onera ilegalmente os cofres públicos. 2.
Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 20.873/GO, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 02/02/2012, DJe 13/02/2012).
Ainda, o Supremo Tribunal Federal pacificou o tema em julgamento
de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS
PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL.
PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS
VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS
VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL
PROVIMENTO. (RE 563708, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA,
Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013
PUBLIC 02-05-2013)
Por consequência não ficaram evidenciados os danos morais
pleiteados pelo Autor, mutatis mutandis, diferente também não é
o magistério de Sérgio Cavalieri Filho, jurista e desembargador do
Estado do Rio de Janeiro:
“O que configura e o que não configura o dano moral Na falta
de critérios objetivos, essa questão vem-se tornando tormentosa
na doutrina e na jurisprudência, levando o julgador a situação de
perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano
moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos,
agora, o risco de ingressar na fase da sua industrialização, onde o
aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como
dano moral, em busca de indenizações milionárias. (...) Nessa
linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além
de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho,
no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos
por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais pelos mais
triviais aborrecimentos. (...)” (in Programa de Responsabilidade
Civil, Malheiros, 2a. Edição, p. 77/79, Rio de Janeiro/RJ, 1999).
Desta forma, não há definitivamente nada nos autos que comprove
a qualquer fato danoso capaz de ofender os direitos constitucionais
da personalidade, capazes de exigir a reparabilidade ou indenização
a título de danos morais.
Não deve, data vênia, a chamada “indústria do dano moral” vencer
nos corredores do Judiciário, sob pena de se banalizar a ofensa à
honra, atributo valiosíssimo da personalidade e, como tal, passível
somente de abalos efetivamente demonstrados.
Esta é a DECISÃO mais justa e equânime aplicável ao caso
concreto (art. 6º, LF 9.099/95).
DISPOSITIVO.
Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam, julgo
IMPROCEDENTE o pedido formulado pela PARTE AUTORA em
face do ESTADO DE RONDÔNIA.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do novo CPC, art.
487, inciso I.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
O cartório deverá alterar a classe judicial para Procedimento do
Juizado Especial Cível (PJEC), advertindo o patrono em momento
ulterior sobre eventual equívoco, se for o caso.
Intime-se as partes. (sistema PJE).
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, 15 de maio de 2018.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
Processo nº 7000536-07.2017.8.22.0001
REQUERENTE: GRACINDA BRITO PIMENTA
REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
DESPACHO
Converto o julgamento em diligência, determinando que se inclua o
ESTADO DE RONDÔNIA, no polo passivo, e que se manifeste no
prazo de 15 dias.
Porto Velho, 17 de maio de 2018.
MARISA DE ALMEIDA
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7042939-88.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: MAURICIO SILVA DA COSTA
Advogados do(a) REQUERENTE: GABRIEL AUGUSTO
FERNANDES GONCALVES - RO8689, LUIS TIAGO FERNANDES
KLIEMANN - RO0004698
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: “Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir.” Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
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enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
– adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia – aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de 10%,
20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90, conforme
redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
O laudo juntado teve a seguinte CONCLUSÃO: ”...As atividades
desenvolvidas pelos servidores públicos nas dependências das
casas de detenção, presídios, albergues, colônia agrícola, central de
polícia, delegacias, escolta judiciária pertencentes à Secretaria de
Estado de Segurança Pública do Estado de Rondônia os credenciam
à percepção do adicional de insalubridade no percentual máximo,
de acordo com a legislação específica de cada categoria...”
O laudo apresentado pela parte requerente preenchem vários
dos requisitos básicos exigidos pelas NR’s do MTE - normas
orientadoras quando se trata da aferição da insalubridade. Embora
não esclareça sobre o quantitativo dos níveis de nocividade
alcançados pelo agentes físicos, químicos e biológicos encontrados
no ambiente de trabalho dos servidores, é certo que foi detectado
o ambiente insalubre.
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto a base de cálculo, com fundamento na Lei Estadual
2.165/2009, §3º, visto que a redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016, nova redação que disciplina o pagamento, uma
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vez que os DISPOSITIVO s de estatutos legais, foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 3.961/2016.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do
art. 2º da Lei 3.961/2016), as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos (caso tenha pedido
retroativo), até a data da efetiva implantação 30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º
da Lei 3.961/2016), cujo valor total deverá ser apurado mediante
simples cálculo aritmético, devendo ser atualizado pela TR até
antes de 25.03.2015 e a partir desta data pelo IPCA-E, contados
desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescido
de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, tendo como indexador
o percentual correspondente ao aumento geral do servidor público
e/ou outro índice adotado pela Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7050062-40.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ANA PAULA LOPES DE CASTRO
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO8058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
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DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
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conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7007292-32.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ERICA DA SILVA RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA CLEONICE GOMES DE
ARAUJO - RO0001608
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
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pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÉDIO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto a base de cálculo, com fundamento na Lei Estadual
2.165/2009, §3º, visto que a redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016, nova redação que disciplina o pagamento, uma
vez que os DISPOSITIVO s de estatutos legais, foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 3.961/2016.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau médio (20% sobre o
valor correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art.
2º da Lei 3.961/2016), nova redação que disciplina o pagamento,
a partir da vigência da nova lei, valores anteriores a ela aplica-se
o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como base de
cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo
como indexador o percentual correspondente ao aumento geral do
servidor público e/ou outros índice adotado pela Administração
Pública.as parcelas vencidas pelo período não prescrito conforme
período pleiteado pela parte requerente, cujo valor deverá ser
apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o adicional
de insalubridade em grau médio (20% sobre o valor correspondente
a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
devendo intimar o Gerente da folha de pagamento da SEARH/RO,
para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau médio desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
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implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016) nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei,
valores anteriores a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública., cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7019026-77.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: BEATRIZ JACINTO XAVIER
Advogados do(a) REQUERENTE: ALICE NEREIDE SANTANA DE
ARAUJO - RO8437, SARA CRISTINA DA SILVA - RO8410
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
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Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
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Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7052852-94.2017.8.22.0001
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JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: VANESSA PANTOJA DE CARVALHO DOS
SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: ARMANDO DIAS SIMOES
NETO - RO8288, VANESSA CESARIO SOUSA - RO8058
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
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servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7016083-87.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ROSIANE MARIA MONTEIRO PINTO
Advogados do(a) REQUERENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
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deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
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b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7035180-73.2017.8.22.0001
JUIZADOS - RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL (11875)
RECLAMANTE: RAFAEL CHAGAS SENA
Advogado do(a) RECLAMANTE: WALDECIR BRITO DA SILVA RO6015
RECLAMADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) RECLAMADO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: “Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir.” Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
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Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
– adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia – aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de 10%,
20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90, conforme
redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
O laudo juntado teve a seguinte CONCLUSÃO: ”...As atividades
desenvolvidas pelos servidores públicos nas dependências das
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casas de detenção, presídios, albergues, colônia agrícola, central de
polícia, delegacias, escolta judiciária pertencentes à Secretaria de
Estado de Segurança Pública do Estado de Rondônia os credenciam
à percepção do adicional de insalubridade no percentual máximo,
de acordo com a legislação específica de cada categoria...”
O laudo apresentado pela parte requerente preenchem vários
dos requisitos básicos exigidos pelas NR’s do MTE - normas
orientadoras quando se trata da aferição da insalubridade. Embora
não esclareça sobre o quantitativo dos níveis de nocividade
alcançados pelo agentes físicos, químicos e biológicos encontrados
no ambiente de trabalho dos servidores, é certo que foi detectado
o ambiente insalubre.
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto a base de cálculo, com fundamento na Lei Estadual
2.165/2009, §3º, visto que a redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016, nova redação que disciplina o pagamento, uma
vez que os DISPOSITIVO s de estatutos legais, foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 3.961/2016.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do
art. 2º da Lei 3.961/2016), as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos (caso tenha pedido
retroativo), até a data da efetiva implantação 30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º
da Lei 3.961/2016), cujo valor total deverá ser apurado mediante
simples cálculo aritmético, devendo ser atualizado pela TR até
antes de 25.03.2015 e a partir desta data pelo IPCA-E, contados
desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescido
de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, tendo como indexador
o percentual correspondente ao aumento geral do servidor público
e/ou outro índice adotado pela Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7003206-66.2014.8.22.0601 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: ROSANGELA LIMA DA SILVA RODRIGUES
Advogado
do(a)
EXEQUENTE:
VANESSA
FERNANDA
CARNELOSE - RO0006280
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por ordem do MM. Juíz de Direito do 1º Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho, fica o
exequente intimado a apresentar, em cartório, no prazo de 5 (cinco)
dias, 2 (DUAS) CÓPIAS IMPRESSAS dos documentos a seguir
relacionados para expedição do Precatório:
- Procuração / e ou substabelecimento se houver;
- Contrato de Honorários
- SENTENÇA condenatória;
- Acórdão se houver
- Certidão de trânsito em julgado;
- Pedido de execução do julgado;
- Petição de Impugnação de cálculo se houver
- Cálculo homologado;
- RG e CPF.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7020912-14.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: KERRY ALESSON SOUZA DE ALMEIDA
Advogados do(a) REQUERENTE: ARMANDO DIAS SIMOES
NETO - RO8288, VANESSA CESARIO SOUSA - RO8058
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
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No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
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Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7055332-79.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: LEONIZE MARIA NASCIMENTO COSTA
Advogados
do(a)
REQUERENTE:
UILIAN
HONORATO
TRESSMANN - RO0006805, GILBER ROCHA MERCES RO0005797
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
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SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
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Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
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Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7000295-96.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ROBECY LAGO FERREIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO8058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
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extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
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pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7008952-27.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO ARAUJO BARROS
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO8058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
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aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
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Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7026193-19.2015.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: LUCIA QUEIROZ DE SOUZA E SILVA, JOB
JUSTINIANO BARBOSA, IVANILDE CORDEIRO DE SOUZA,
CICERO FELIX DE FIGUEIREDO, LUCIANE MARIA MARTINS
ALVES, FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS, EDILENE
MARIA MARTINS ALVES, JANETE BEATTO, LUCIA DE FATIMA
FRANCISCA DA SILVA, ELZA GARBOSSA, HAMILTON ALMEIDA
DE MENEZES, MACIANO ALVES BEZERRA, DALVA LUCIA
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FERREIRA DA SILVA, JANAINA CALDEIRA SIMOES DA SILVA,
ADNACI MORAIS CARDOSO, LETONIA ARAUJO MONTEIRO,
AURELUCIA CARVALHO AGUIAR, JONAIR GONCALVES DE
ARAUJO, JOSE DOMINGOS DA SILVA, EVA MARIA FERREIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198, EDIR ESPIRITO SANTO SENA - RO7124
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198, EDIR ESPIRITO SANTO SENA - RO7124
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198, EDIR ESPIRITO SANTO SENA - RO7124
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198, EDIR ESPIRITO SANTO SENA - RO7124
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput da Lei 9.099,
de 26 de setembro de 1995, c/c art. 27 da Lei n. 12.153, de 22 de
dezembro de 2009.
Trata-se de ação em que os Autores: Lúcia Queiroz de Souza e
Silva, Job Justiniano Barbosa, Ivanilde Cordeiro de Souza, Cícero
Félix de Figueiredo, Luciane Maria Martins Alves, Francisca Moreira
dos Santos, Edilene Maria Martins Alves, Janete Beatto, Lúcia de
Fátima Francisca da Silva, Elza Garbossa, Hamilton Almeida de
Menezes, Marciano Alves Bezerra, Dalva Lúcia Ferreira da Silva,
Janaina Cladeira Simões da Silva, Adnaci Morais Cardoso, Letnonia
Araújo Monteiro, Aurelucia Carvalho de Aguiar, Jonair Gonçalves
de Araújo, José Domingos da Silva e Eva Maria Ferreira, move em
face do Estado de Rondônia, requerendo em síntese que o Réu
realize a aplicação da Progressão Funcional, ao tempo de serviço
prestado, o que não estão devidamente atualizados. Requer, ainda,
o pagamento das diferenças salariais e seus reflexos a partir do
ajuizamento da ação.
Citado, o réu ofereceu contestação, alegando que os Autores não
solicitaram o pedido administrativo, e tão pouco juntaram suas
fichas funcionais para análise do histórico profissional, requerendo
a improcedência dos pedidos.
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É O RELATÓRIO. DECIDO.
Não havendo preliminares e prejudiciais, passo a analisar o
MÉRITO.
Os autores são servidores públicos estaduais da SESAU, onde
requerem a implementação e correções de suas progressões de
acordo com a Legislação Estadual LC 002/84; LC 67/92; LC 68/92;
Lei 1067/02; Lei 1386/04; Lei 2170/09, 2194/2009 e LC 698/2012),
e os valores das diferenças retroativas dos vencimentos pagos a
menor e seus reflexos.
O Estado promulgou a Lei 1067/2002, que trata do PCCS dos
Servidores da Saúde, a qual manteve as Regras da Progressão
Funcional, consoante se verifica a seguir:
Lei n. 1067/2002:
Art. 3º Ao Grupo Ocupacional Saúde, aplicam-se as definições
genéricas contidas nas Leis Complementares nos 67 e 68, de 9 de
dezembro de 1992, desde que não conflitem com as prescrições da
presente Lei e não cumulem direitos, observado o seguinte:
...
Art. 4º (...)
§ 2º Cada nível da carreira, constituirá uma linha de progressão
nas referências de 1 a 18 na forma estabelecida no Anexo II desta
Lei, com indicação dos valores devidos a título de vencimento em
cada referência.
§ 3° A diferença de vencimento de uma referência para outra
imediatamente superior é de 2% (dois por cento).
...
Art. 5º A progressão é a passagem dos titulares dos cargos que
compõem o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração desta Lei,
de uma referência para a referência subsequente.
...
Art. 7º As progressões ocorrerão a cada dois anos, observando-se
os critérios de antiguidade e merecimento, desde que, no período
aquisitivo, o servidor não tenha sofrido qualquer pena de suspensão
e/ou nota aquém da mínima necessária no Boletim de Avaliação,
e observadas as regras estabelecidas nesta Lei e respectivos
regulamentos.
Art. 8º A concessão de progressão funcional por merecimento
fica condicionada a participação em Cursos de Aperfeiçoamento
e Atualização inerentes ao cargo e função desempenhados, e
avaliação de desempenho a ser apurada através do Boletim de
Avaliação, segundo os critérios estabelecidos nesta Lei e em
regulamento específico.
...
Art. 10 O servidor que obtiver progressão por antiguidade será
excluído, no respectivo exercício, do processo de progressão por
merecimento.
...
Art. 12 As progressões no critério de antiguidade observará,
obrigatoriamente, o seguinte:
I – o efetivo exercício das atividades específicas dos respectivos
cargos que compõem a carreira;
II - o tempo de serviço será contado em dias; e
III - havendo empate na contagem do tempo de serviço específico,
o desempate ocorrerá em favor do servidor que:
a) obteve melhor classificação no concurso; e
b) o mais idoso.
Art. 13 O Poder Executivo aprovará o Regulamento de Promoções
dos Servidores Públicos da Saúde Estadual, no prazo de 120 (cento
e vinte) dias a contar da publicação desta Lei.
Pois bem. A própria lei reconhece e deixa claro que a Gratificação
é paga apenas com base em avaliações de desempenho individual
e institucional dos servidores de carreira. Portanto, trata-se de uma
gratificação pro labore faciendo.
Embora seja verdade o alegado, de que as avaliações não estão
sendo feitas a contento pelo Estado, e de que todos os servidores
não ganhariam suas atualizações de gratificações, ou seja, o
percentual máximo, ainda assim a gratificação não poderia qualificar
genericamente os servidores. A abrangência genérica se vinculava
à inexistência de um mecanismo normativo regulamentar de
avaliação individual e institucional do desempenho dos servidores,
que já está em vigor.
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Se as avaliações não vêm sendo realizadas como deveriam,
aquilatando efetivamente o desempenho laboral de cada servidor,
não é o caso de simplesmente desconsiderar o caráter evidente
da progressão, e sim de corrigir as avaliações insatisfatórias,
passando a aferir rigorosamente o merecimento de cada servidor
em atividade.
Por outro lado, a circunstância de a maior parte dos servidores
alcançarem progressões em lote em 2013 a critérios da administração
pública, o critério avaliativo de desempenhos similares não importa
em um suposto caráter genérico de progressão, podendo ser no
máximo interpretada como um fenômeno de avaliação deficiente
dos servidores, que deve ser reprimido como falta funcional dos
órgãos avaliadores. Isso há de ser corrigido com um aumento da
eficiência das avaliações, e não com uma esdrúxula abstenção de
toda e qualquer avaliação, estendendo a todos os servidores que
pleitearam judicialmente.
Tendo em vista que, as partes não apresentaram o requerimento
administrativo, e tão pouco juntaram a ficha funcional para este
juízo realizasse uma análise minuciosa da vida pregressa funcional
dos servidores, salientando que o Judiciário não pode intervir
no Executivo, em decorrência da autonomia dos poderes, se faz
necessário julgar improcedente os pedidos.
Esta é a DECISÃO mais justa e equânime aplicável ao caso
concreto (art.6º, LF 9.099/95).
DISPOSITIVO.
Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam, julgo
IMPROCEDENTE o pedido formulado pela PARTE AUTORA em
face do ESTADO DE RONDÔNIA.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do novo CPC, art.
487, inciso I.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
O cartório deverá alterar a classe judicial para Procedimento do
Juizado Especial Cível (PJEC), advertindo o patrono em momento
ulterior sobre eventual equívoco, se for o caso.
Intime-se as partes. (sistema PJE).
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, arquivem
se.
Porto Velho, 16 de maio de 2018.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
0008683-15.2015.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: FRANCINETE DE SOUZA BARROSO SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA
DA SILVA - RO0001073, CARLOS ALBERTO TRONCOSO JUSTO
- RO000535A
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
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natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
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ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
0008684-97.2015.8.22.0001

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ROSIANNE FERNANDES ROSA
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA
DA SILVA - RO0001073, CARLOS ALBERTO TRONCOSO JUSTO
- RO000535A
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
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servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
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DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7029837-96.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: VANDA CRISTINA GOMES DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: SEBASTIAO UENDEL GALVAO
ROBERTO - RO0001730
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos,
Converto o feito em diligência.
Ante os documentos apresentados pela requerida, manifeste-se a
requerente, no prazo de 15 dias, em especial sobre a atual condição
de saúde de sua genitora.
Findo o prazo, com ou sem manifestação, tornem-me conclusos
para SENTENÇA.
Intime-se via DJe.
Porto Velho, 09 de maio de 2018.
Marisa de Almeida, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7019242-04.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): MIRIAN MARTINS DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: EVA LIDIA DA SILVA RO0006518, DELCIMAR SILVA DE ALMEIDA - RO9085
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Há uma tradição forense ligada ao antigo procedimento ordinário em
que os profissionais buscam fornecer parâmetros para a liquidação
da SENTENÇA somente depois que ela é proferida, induzindo a
causa a passar por um necessário procedimento de liquidação, tão
extenso quanto o ordinário.
Atento a isso e a intenção de criar condições para que nos Juizados
Especiais as ações tenham tramitação mais abreviada criou-se
procedimento único com eliminação de várias fases, inclusive a da
liquidação de SENTENÇA, tanto que no art. 38, parágrafo único,
da Lei n° 9.099/95 proibiu-se SENTENÇA condenatória ilíquida,
“ainda que genérico o pedido”.
Por essa razão é preciso que o advogado da parte requerente sempre
apresente um memorial de cálculo no qual faça esclarecimentos
sobre a origem dos dados numéricos que empregar (em que
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provas constam), bem como qual sua relação com a tese jurídica
construída e qual o raciocínio matemático utilizado para que seja
possível entender se a formação do valor e sua evolução obedecem
critérios legais (índices corretos, forma de contagem correta,
momento inicial e final de contagem corretos etc).
A falta de atenção para esse aspecto poderá ter como resultado a
falência no ônus de influenciar a formação da convicção do julgador
e, por consequência, o direito não ser reconhecido no MÉRITO. Na
medida em que não é possível concordar que os valores sugeridos
são os correspondentes a tese jurídica ou mesmo sobre como
esses valores deveriam ter evoluído no tempo o resultado será
uma declaração de que o direito não foi provado.
Esse esclarecimento é prestado porque muitas das petições iniciais
apresentam cálculos sintéticos que presumem uma série de pontos
que o advogado da parte requerente deve convencer o julgador
de serem existentes e também de produzirem a consequência
indicada na tese jurídica. Como nenhum julgamento pode partir de
presunções, salvo de autorizadas por lei, falha na construção de
cálculos poderá prejudicar o acolhimento de um pedido.
Ademais, não se deve esquecer que a parte contrária tem o
direito de contraditório e isso significa que deva receber um pleito
com dados que permitam uma CONCLUSÃO lógica, sob pena
de impedir a construção de uma defesa. Daí ser obrigação do
advogado da parte requerente apresentar dados compreensíveis
acerca do desdobramento matemático de sua tese jurídica, sob
pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
Analisando a planilha de cálculo da parte requerente percebo que
está desacompanhada de um memorial onde haja explicação sobre
de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente, bem
como sua relação com o preenchimento dos requisitos materiais
da tese jurídica e o desenvolvimento de uma fórmula matemática
aceita para atualização dos valores.
Posto isto, no prazo de 15 dias, o advogado da parte requerente
deverá emendar a inicial para que os cálculos contenham um
memorial que esclareça:
1) de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente,
2) relação com o preenchimento dos requisitos materiais da tese
jurídica
3) desenvolvimento de uma fórmula matemática aceita para
atualização dos valores (não calcular juros sobre juros, calcular
juros moratórios desde a citação, informar marco inicial e final de
cada item);
4) se os juros são simples e de 0,5% ao mês;
5) se a atualização monetária está pela TR até 25/03/2015 e a partir
desta data pelo IPCA-E;
Intime-se (DJ) para adequação no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção e arquivamento.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7019212-66.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): HELOISA NOBRE MACEDO DIAS
Advogados do(a) REQUERENTE: EVA LIDIA DA SILVA RO0006518, DELCIMAR SILVA DE ALMEIDA - RO9085
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Há uma tradição forense ligada ao antigo procedimento ordinário em
que os profissionais buscam fornecer parâmetros para a liquidação
da SENTENÇA somente depois que ela é proferida, induzindo a
causa a passar por um necessário procedimento de liquidação, tão
extenso quanto o ordinário.
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Atento a isso e a intenção de criar condições para que nos Juizados
Especiais as ações tenham tramitação mais abreviada criou-se
procedimento único com eliminação de várias fases, inclusive a da
liquidação de SENTENÇA, tanto que no art. 38, parágrafo único,
da Lei n° 9.099/95 proibiu-se SENTENÇA condenatória ilíquida,
“ainda que genérico o pedido”.
Por essa razão é preciso que o advogado da parte requerente sempre
apresente um memorial de cálculo no qual faça esclarecimentos
sobre a origem dos dados numéricos que empregar (em que
provas constam), bem como qual sua relação com a tese jurídica
construída e qual o raciocínio matemático utilizado para que seja
possível entender se a formação do valor e sua evolução obedecem
critérios legais (índices corretos, forma de contagem correta,
momento inicial e final de contagem corretos etc).
A falta de atenção para esse aspecto poderá ter como resultado a
falência no ônus de influenciar a formação da convicção do julgador
e, por consequência, o direito não ser reconhecido no MÉRITO. Na
medida em que não é possível concordar que os valores sugeridos
são os correspondentes a tese jurídica ou mesmo sobre como
esses valores deveriam ter evoluído no tempo o resultado será
uma declaração de que o direito não foi provado.
Esse esclarecimento é prestado porque muitas das petições iniciais
apresentam cálculos sintéticos que presumem uma série de pontos
que o advogado da parte requerente deve convencer o julgador
de serem existentes e também de produzirem a consequência
indicada na tese jurídica. Como nenhum julgamento pode partir de
presunções, salvo de autorizadas por lei, falha na construção de
cálculos poderá prejudicar o acolhimento de um pedido.
Ademais, não se deve esquecer que a parte contrária tem o
direito de contraditório e isso significa que deva receber um pleito
com dados que permitam uma CONCLUSÃO lógica, sob pena
de impedir a construção de uma defesa. Daí ser obrigação do
advogado da parte requerente apresentar dados compreensíveis
acerca do desdobramento matemático de sua tese jurídica, sob
pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
Analisando a planilha de cálculo da parte requerente percebo que
está desacompanhada de um memorial onde haja explicação sobre
de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente, bem
como sua relação com o preenchimento dos requisitos materiais
da tese jurídica e o desenvolvimento de uma fórmula matemática
aceita para atualização dos valores.
Posto isto, no prazo de 15 dias, o advogado da parte requerente
deverá emendar a inicial para que os cálculos contenham um
memorial que esclareça:
1) de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente,
2) relação com o preenchimento dos requisitos materiais da tese
jurídica
3) desenvolvimento de uma fórmula matemática aceita para
atualização dos valores (não calcular juros sobre juros, calcular
juros moratórios desde a citação, informar marco inicial e final de
cada item);
4) se os juros são simples e de 0,5% ao mês;
5) se a atualização monetária está pela TR até 25/03/2015 e a partir
desta data pelo IPCA-E;
Intime-se (DJ) para adequação no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção e arquivamento.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
{{orgao_julgador.processo}} Número do Processo: 703972793.2016.8.22.0001
REQUERENTE: JOSE RAMOS PINTO
ADVOGADO(A) ADRIANO MICHAEL VIDEIRA DOS SANTOS
OAB Nº RO4788
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do Requerido/Executado:
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DESPACHO
Vistos, etc.
Ante o pedido de oitiva de testemunhas pela requerente e os pedidos
de MÉRITO que justificam tal oitiva, converto o julgamento em
diligência para convocar as partes a comparecerem devidamente
acompanhadas por seus advogados na sala n. 103 (sala de
audiência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Porto Velho), situada na Rua Quintino Bocaiuva, nº 3061, esquina
com Av. Jorge Teixeira, bairro Embratel, Porto Velho- Rondônia Â ,
para audiência de conciliação, instrução e julgamento a realizar-se
em 20 de junho de 2018 (quarta-feira), às 09h.
Se possível, as partes e testemunhas deverão se apresentar ao
secretário do gabinete com 15 (quinze) minutos de antecedência
portando documento de identificação com foto para fins de coleta
de dados pessoais.
As testemunhas comparecerão à audiência de conciliação, instrução
e julgamento em no máximo de três para cada parte, incumbindo
ao(s) patrono(s) da parte informar ou intimar a(s) testemunha(s) por
ele arrolada(s) do dia, da hora e do local da audiência designada.
Havendo motivo que impossibilite o patrono de realizar a intimação
das testemunas, este deverá comunicar no prazo de 05 dias.
Intime-se pelo sistema PJe, servindo a presente de expediente/
comunicação/ intimação/ carta-AR/ MANDADO / ofício.
Agende-se decurso de prazo.
Porto Velho , 18/05/2018 .
Marisa de Almeida , assinando digitalmente.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Rua Quintino de Bocaiúva, Nº 3061, Bairro Embratel, CEP 76.820842, Porto Velho, RO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7012039-25.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ROSIMAR BRAGANCA PAVAO
Advogado do(a) REQUERENTE: RAPHAEL PEREIRA SOTELI RO7013
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
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aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estadual. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
A nova regulamentação recebeu comando legislativo para vigorar
a partir da publicação (art.7º). Portanto, inaugurou a incidência
das novas regras a partir do mês de novembro de 2009, já que a
publicação da lei aconteceu no final do mês de outubro daquele
ano.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de 10%,
20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90, conforme
redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que não fora juntado nenhum laudo pericial
do local de trabalho, porém na série de documentos apresentados,
restou claro que a parte requerente realmente trabalhava em locais
insalubres, pois é sabido que um agente de saúde que trabalha em
uma unidade hospitalar recebe diariamente pacientes portadores de
diversas patologias transmissíveis, mantendo contato direto com os
mesmos, ex. portadores de tuberculose, hepatite, HIV, dentre outras
exame dos autos, em que pese às alegações da parte requerida,
de que a ausência de laudo ensejaria a improcedência do pedido,
porém o conhecimento público da insalubridade constante nestes
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locais é perfeitamente admissível para se chegar a CONCLUSÃO
de que a parte requerente laborava em local insalubre e em grau
máximo.
Este Juízo assevera que não fora juntado laudo, visto que o rito dos
juizados é um rito célere, assim o laudo deveria ter sido juntado à
petição inicial, o que a parte requerente não fez, ainda assim este
juízo concedeu o prazo de 10 dias e esse prazo fora extrapolado e
muito pela parte requerente.
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto ao pagamento do adicional de insalubridade
retroativo, com fundamento na Lei Estadual 1068/02, no percentual
de 40% sobre o salário mínimo, uma vez que os DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária, foram revogados expressamente com a edição da Lei
n° 2.165/09.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do
art. 2º da Lei 3.961/2016), as parcelas vencidas pelo período não
prescrito até a data da efetiva implantação, cujo valor deverá ser
apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016), cujo valor total
deverá ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo
ser atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta
data pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela
deveria ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento)
ao mês a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R4 600,90, tendo como indexador
o percentual correspondente ao aumento geral do servidor público
e/ou outro índice adotado pela Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7050032-05.2017.8.22.0001
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JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: DEIZIENY AIRES DA SILVA ALMEIDA
Advogados do(a) REQUERENTE: ARMANDO DIAS SIMOES
NETO - RO8288, VANESSA CESARIO SOUSA - RO8058
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
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Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
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DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7026977-25.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: CHARLITON JOSE PINGUELO RANGEL
Advogados do(a) REQUERENTE: ARMANDO DIAS SIMOES
NETO - RO8288, VANESSA CESARIO SOUSA - RO8058
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
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deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
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b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7042992-69.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: EMILENE DIAS PIRES
Advogado do(a) REQUERENTE: WALESKA ROSSENDY
BEZERRA - RO7468
REQUERIDO: PROCURADORIA DO ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: “Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir.” Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
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Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
– adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia – aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de 10%,
20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90, conforme
redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
O laudo juntado teve a seguinte CONCLUSÃO: ”...As atividades
desenvolvidas pelos servidores públicos nas dependências das
casas de detenção, presídios, albergues, colônia agrícola, central de
polícia, delegacias, escolta judiciária pertencentes à Secretaria de
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Estado de Segurança Pública do Estado de Rondônia os credenciam
à percepção do adicional de insalubridade no percentual máximo,
de acordo com a legislação específica de cada categoria...”
O laudo apresentado pela parte requerente preenchem vários
dos requisitos básicos exigidos pelas NR’s do MTE - normas
orientadoras quando se trata da aferição da insalubridade. Embora
não esclareça sobre o quantitativo dos níveis de nocividade
alcançados pelo agentes físicos, químicos e biológicos encontrados
no ambiente de trabalho dos servidores, é certo que foi detectado
o ambiente insalubre.
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto a base de cálculo, com fundamento na Lei Estadual
2.165/2009, §3º, visto que a redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016, nova redação que disciplina o pagamento, uma
vez que os DISPOSITIVO s de estatutos legais, foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 3.961/2016.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do
art. 2º da Lei 3.961/2016), as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos (caso tenha pedido
retroativo), até a data da efetiva implantação 30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º
da Lei 3.961/2016), cujo valor total deverá ser apurado mediante
simples cálculo aritmético, devendo ser atualizado pela TR até
antes de 25.03.2015 e a partir desta data pelo IPCA-E, contados
desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescido
de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, tendo como indexador
o percentual correspondente ao aumento geral do servidor público
e/ou outro índice adotado pela Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7020424-30.2015.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: PILAR DELGADO BARBOSA
Advogados do(a) REQUERENTE: HUDSON DA COSTA PEREIRA
- RO0006084, FLADEMIR RAIMUNDO DE CARVALHO AVELINO
- RO0002245
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc.
Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput da Lei 9.099,
de 26 de setembro de 1995, c/c art. 27 da Lei n. 12.153, de 22 de
dezembro de 2009.
Trata-se de ação em que PILAR DELGADO BARBOSA, move
em face do Estado de Rondônia, requerendo em síntese que o
Réu realize o reenquadramento funcional e diferenças salariais
desde o seu pedido administrativo em 21/10/2013, procedendo
consequentemente a promoção de cargo de Professor Classe A
para o cargo de Professor Classe C, de acordo com artigo 56, §1º, a
LC Estadual nº. 680 de 07/09/2012, a partir de 21/10/2013. Requer,
ainda, o pagamento das diferenças salariais e seus reflexos a partir
do ajuizamento da ação.
Citado, o réu não ofereceu contestação, alegando improcedência
ao pedido da Requerente, visto que tal concessão deve respeitar
determinados procedimentos legais, tornando impossível a
implantação automática.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
Não havendo preliminares e prejudiciais, passo a analisar o
MÉRITO.
A controvérsia cinge-se quanto ao pedido de reenquadramento ser
incorporado ao patrimônio da parte autora, pois como Professora
do Magistério há previsão apenas de gratificação de escolaridade.
A autora é servidora pública estadual desde 22/06/1988 conforme
documento de Id. Nº 1512326.
Conforme narrado na exordial, a Autora pleiteia Reenquadramento
de sua promoção sob a égide da LC Estadual no. 680 de 07/09/2012.
O direito a promoção funcional está previsto nos artigos 56, §1º, a
LC Estadual nº. 680 de 07/09/2012, vejamos;
Art. 56. A promoção funcional do Professor do Magistério de uma
classe para outra imediatamente superior a que ocupa dar-se à
em virtude de nova habilitação específica superior alcançada
pelo mesmo e prevista na hierarquia das classes, devidamente
comprovada e requerida.
§1o A promoção do Profissional do Magistério de uma classe para
outra imediatamente superior é privativa ao cargo e carreira de
Professor efetivo estável, por ser cargo de FINALIDADE e natureza
isonômica.
Primeiramente, convém esclarecer que, administração pública, em
todas as esferas governamentais, deve ser pautada pelo princípio
constitucional da legalidade, antes de qualquer outra norma ou
princípio jurídico. O caso em comento merece especial atenção,
tendo em vista a singularidade dos fatos que se apresentam.
Sem delonga, existe no ordenamento jurídico estadual, a Lei
Complementar nº. 680 de 07/09/2012, que dispões do Plano de
Carreira, Cargos e Remuneração dos profissionais da Educação
Básica do Estado de Rondônia e dá outras providencias.
Entendo tratar-se de lei inconstitucional, portanto sem eficácia
pratica, no ordenamento jurídico, eis que conflita com o texto
constitucional, art. 37, II da CF.
Na administração pública, sucedem casos de encaminhamento de
projetos legislativos tendentes a proceder à transformação de cargos
públicos de nível médio, com requisito de provimento apenas de
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CONCLUSÃO de 2º grau, sem maiores exigências de qualificação
especial, para converter em postos em outros de maiores
complexidade, como é o caso do artigo 56, §1º da LC Estadual
nº. 680 de 07/09/2012, que determina a promoção funcional, aos
servidores professores, que adentraram no serviço público, com
ensino médio, e que por exigência do cargo, graduaram-se, com
modificação para grau de escolaridade superior exigido para
provimento, e remuneração substancialmente majorada, do padrão
do vencimento originário dos servidores beneficiados da medida
transformadora.
Portanto é inconstitucional toda modalidade de provimento que
propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação, em concurso
público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a
carreira na qual anteriormente investido.
A promoção está relacionada ao fato dos cargos pertencerem, ou
não, à mesma carreira, e no caso em tela servidora foi admitida
no ano de 1988, para o cargo de professora de magistério, e
concluiu o nível superior em 2007, a qual pleiteou o seu direito
administrativamente, e que até o presente momento não foi
analisado.
A bem dizer, a partir da Constituição da República de 1988, a
ascensão a cargo público efetivo só poderá decorrer de aprovação
em concurso público de provas ou de provas e títulos, vedando,
portanto, o provimento derivado, consistente na transferência
interna ou transposição de cargos, na expressão do art. 37, II da
Carta Republicana e da Súmula 685/STF, a dizer:
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao
servidor investir-se, sem prévia aprovação, em concurso público
destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira
na qual anteriormente investido.
Dos documentos juntados aos autos, constata-se a verticalização
das promoções, fundadas somente na apresentação de prova da
capacitação, em regra, diploma de CONCLUSÃO de curso superior
na área de atuação, educação, como meio de se prover cargo de
nível professor de nível superior, sem nova concorrência.
Como bem assevera sobre o provimento derivado vertical na lição
do doutrinador CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:
É aquele em que o servidor é guindado para cargo mais elevado.
Efetua-se através de promoção - por merecimento ou antiguidade,
critérios alternados de efetuá-la (in curso de direito administrativo,
23ª ed., 2007, p. 297).
E ainda:
Promoção é a elevação para o cargo de nível mais alto dentro da
própria carreira.
O STF já decidiu que estão, pois, banidas das formas de investidura
admitidas pela Constituição a ascensão e a transferência, que são
formas de ingresso em carreira diversa daquela para a qual o
servidor público ingressou por concurso. Deste modo, se o cargo
integra carreira diversa da que pertence o servidor, este só poderá
ocupá-lo se for aprovado em concurso público.
O que se verifica o caso em tela, e nesse sentido:
016659-52.2010.8.22.0000 Arguição de Inconstitucionalidade
Lei municipal que institui promoção vertical, com ascensão de
servidor público a cargo diverso daquele para o qual concorreu,
em decorrência de capacitação, durante o exercício, viola a Carta
da República, e é inconstitucional. (grifei) No reconhecimento da
inconstitucionalidade da lei que estabelece promoção vertical de
servidor sem concurso público, decorridos mais de dez anos do fato,
os efeitos da DECISÃO devem ser modulados ex nunc em garantia
à segurança jurídica e à confiança dos atos públicos. Arguição de
Inconstitucionalidade, Processo nº 0016659-52.2010.822.0000,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Tribunal Pleno,
Relator(a) do Acórdão: Des. Eliseu Fernandes, Data de julgamento:
15/03/2011.
Desta forma, embora haja flagrante inércia do Estado de Rondônia,
necessário se faz em afastar aplicabilidade da LC Estadual n. 680
de 07/09/2012, negando ao servidor a promoção da classe A
para a classe C, tendo em vista a Inconstitucionalidade da lei em
comento.
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Por todo exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados
pela parte autora, nos termos do novo CPC, art. 487, inciso I.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte
requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual
não lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher
o respectivo preparo recursal.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos
do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n.
12.153/09.
Intime-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia da
presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Porto Velho, 15 de maio de 2018.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7005414-38.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: REGINALDA MAIA DE SA
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO8058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
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Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
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b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7000541-92.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: BRENDA MENEZES TACANA
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO8058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
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Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
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Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7046992-49.2016.8.22.0001
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JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: FERNANDO GARCIA DE SOUSA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA ELENA PEREIRA
MALHEIROS - RO0004310
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Decido.
Trata-se de ação de natureza condenatória.
Alega a parte requerente que é Policial Civil do Estado de Rondônia
e labora em regime de escala de plantão de revezamento de 12/36,
das 19h de um dia as 07h do dia seguinte.
Aduz que recebe o adicional noturno, mas que não é utilizado o
divisor correto no cálculo e que não vem sendo paga a prorrogação
da hora noturna até o término do plantão.
Ao final, postula a condenação do Estado de Rondônia a utilizar
o divisor 180 para determinar o valor da hora noturna e a sua
prorrogação até as 7h.
O Estado de Rondônia apresente defesa alegando ser indevido o
pagamento do adicional noturno, em razão da ausência de previsão
legal.
Ocorre que a discussão dos autos não se concentra no direito ao
pagamento do adicional em si, vez que este já vem sendo pago,
de acordo com as fichas financeiras anexas aos autos, mas sim
quanto a sua prorrogação até as 7h e quanto ao seu divisor.
Da prorrogação do horário noturno.
Inicialmente cumpre destacar que o fundamento para o pagamento
da prorrogação do horário noturno nos contratos regidos pela
CLT está no art. 73, §§4º e 5º, logo, não se trata de construção
jurisprudencial.
Em relação a parte requerente, a legislação aplicável aos servidores
estaduais não prevê a hipótese de pagamento da referida
prorrogação, logo, não é possível que se determine o pagamento
sem infringir o Princípio da Legalidade, o que, evidentemente, é
vedado.
Neste sentido:
Ementa:
JUIZADOS
ESPECIAIS
CÍVEIS.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL NOTURNO. PRORROGAÇÃO
EM HORÁRIO DIURNO. INAPLICABILIDADE DA CLT E DO
ENUNCIADO 60 DO TST AOS SERVIDORES PÚBLICOS.
OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA.
SENTENÇA MANTIDA. 1.A LC nº 840/2011, que dispõe sobre o
regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal,
conforme seu parágrafo único do art. 59 e art. 85, considera como
noturno o serviço prestado entre vinte e duas horas de um dia e as
cinco horas do dia seguinte, sendo este serviço remunerado com
acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor da remuneração
ou subsídio da hora trabalhada. 2.Segundo o princípio da legalidade
estrita (art. 37 da CF ), a Administração está adstrita aos ditames
da lei, não podendo dar interpretação extensiva ou restrita se a
norma assim não dispuser. O pagamento de vantagem ao servidor
público só pode ser efetuado se houver expressa previsão legal
(Súmula 339 do STF). Inaplicabilidade da CLT e do Enunciado 60
do TST aos servidores públicos. Precedente: (Acórdão n.829340,
20140110615392ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3ª
Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data
de Julgamento: 28/10/2014, Publicado no DJE: 03/11/2014. Pág.:
230). 3.Como não há previsão legal de pagamento do referido
adicional em caso de prorrogação do horário noturno após às cinco
horas do dia seguinte aos servidores públicos do Distrito Federal,
em que pese o labor nessa situação seja mais desgastante,
a improcedência do pedido se impõe. 4.Recurso conhecido e
desprovido. SENTENÇA mantida pelos próprios fundamentos.
Custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 100,00, pelo
recorrente.
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(TJ-DF – ACJ 20140110615448 DF 0061544-29.2014.8.07.0001,
Relator: Leandro Borges de Figueiredo, data do julgamento:
27/01/2015, Publicação: 03/02/2015, pág. 319).
Com efeito, tenho que a prorrogação não é devida.
Do divisor.
A parte requerente postula que para o cálculo da hora noturna seja
utilizado o divisor de 180 e não o de 200.
Todavia, o requerente, como dispõe o art. 55 da Lei Complementar
nº 68/92, está sujeito a 40 horas semanais:
Art. 55 - O ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a
40 (quarenta) horas semanais de trabalho, salvo quando disposto
diversamente em lei ou regulamento próprio.
Logo, o divisor aplicável é 200, neste sentido:
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
ADICIONAL
NOTURNO. FORMA DE CÁLCULO. FATOR DIVISOR 200.
1. A SENTENÇA condenou o IFPB a utilizar, para o cálculo do
adicional noturno do autor, o fator divisor 200, bem como a lhe
pagar as diferenças entre o valor mensal devido com base nesse
fator e o que vinha sendo pago com aplicação do divisor 240,
respeitada a prescrição quinquenal. Também condenou o apelado
em honorários de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
obtido pelo autor com a ação, a ser apurado em liquidação de
SENTENÇA, conforme arts. 86,caput, e 85, parágrafo 3º, I, do
CPC.
2. Afasta-se a prescrição bienal ou trienal do art. 206 do Código
Civil, tendo em vista a firme jurisprudência do STJ no sentido de
ser quinquenal o prazo prescricional para propositura de ação de
qualquer natureza contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º
do Decreto 20.910/1932.
3. Nos termos do art. 19 da Lei n.º 8.112/90, a jornada máxima
de trabalho dos servidores públicos federais corresponde a 40
(quarenta) horas semanais. Assim, o STJ vem entendendo que o
divisor adotado no cálculo do adicional do serviço extraordinário
é de 200 (duzentas) horas mensais (AgRg no REsp 1227587/
RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe 12/08/2016; REsp 1213399/RS, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, DJe 23/09/2011). De fato, dividindose 40 (máximo de horas semanais trabalhadas) por 6 dias úteis
e multiplicando-se o resultado por 30 (total de dias do mês),
teremos o total de 200 (duzentas) horas mensais, valor que deve
ser adotado como parâmetro para o cômputo de eventuais horas
extras trabalhadas. Precedente também da Quarta Turma deste
TRF5 (08008935820164058200, AC/PB, Desembargador Federal
André Carvalho Monteiro (Convocado), 4ª Turma, julgamento:
04/04/2017).
4. O Supremo Tribunal Federal, em recente DECISÃO proferida
nos autos do RE nº 870.947, julgado em regime de repercussão
geral, firmou-se no sentido de que “quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada
pela Lei 11.960/2009.” Já quanto à correção monetária, entendeu
que “o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”, fixando o IPCA-E como índice
de correção monetária a todas as condenações impostas à Fazenda
Pública oriundas de relação jurídica não-tributária.
5. Quanto aos honorários, o IFPB não se insurge em relação ao
percentual fixado, mas à sua base de incidência, alegando que o
percentual de 10% deveria ter sido delimitado sobre a condenação
ao tempo do aforamento da ação, acrescido de uma anualidade de
prestações vincendas, nos termos do art. 260 do CPC/1973 e do
art. 292, parágrafo 2º, do CPC/2015.
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6. Os referidos DISPOSITIVO s estabelecem que o valor das
prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a
obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1
(um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.
E o STJ já assentou que, nas causas em que a Fazenda Pública
é condenada ao pagamento de prestações de trato sucessivo e
por prazo indeterminado, a verba honorária deve ser fixada sobre
as parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das parcelas
vincendas, consoante também já decidiu a Primeira Turma deste
TRF5 (EDcl nos EDcl nos EDcl na AR 3.285/SC, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Terceira Seção -STJ, DJe 29/03/2017; AgRg no
REsp 1211898/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma - STJ, DJe 15/10/2015; 00029188220134058200,
AC592067/PB, Desembargador Federal Rodrigo Vasconcelos
Coelho de Araújo (Convocado), Primeira Turma - TRF5, Julgamento:
15/12/2016).
7. Apelação parcialmente provida, apenas para delimitar a base
de cálculo da verba honorária ao somatório das prestações
vencidas, acrescida de uma anualidade das prestações vincendas,
nos termos do art. 260 do CPC/1973. Honorários advocatícios,
fixados na SENTENÇA, majorados de 10% para 12% sobre o
valor da condenação,ex vido disposto no parágrafo 11 do art. 85
do CPC (honorários recursais), considerando que, no MÉRITO, a
SENTENÇA foi mantida.
(PROCESSO:
08006562420164058200,
AC/PB,
DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO MACHADO, 1º Turma,
JULGAMENTO: 25/10/2017) (destaquei)
Com efeito, considerando que o mesmo posicionamento foi tomado
nos autos nº 0080985-28.2004.8.22.0001, em que os Delegados
de Polícia Civil postularam o pagamento do Adicional Noturno, a
ação deve ser julgada improcedente.
DISPOSITIVO.
Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES o pedido formulado pela
parte requerente.
Declaro resolvido o MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do
CPC.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas e sem honorários.
Agende-se decusso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
Marisa de Almeida
Juíza de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7045992-14.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: CHARLISON REIS BANDEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA ELENA PEREIRA
MALHEIROS - RO0004310
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Decido.
Trata-se de ação de natureza condenatória.
Alega a parte requerente que é Policial Civil do Estado de Rondônia
e labora em regime de escala de plantão de revezamento de 12/36,
das 19h de um dia as 07h do dia seguinte.
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Aduz que recebe o adicional noturno, mas que não é utilizado o
divisor correto no cálculo e que não vem sendo paga a prorrogação
da hora noturna até o término do plantão.
Ao final, postula a condenação do Estado de Rondônia a utilizar
o divisor 180 para determinar o valor da hora noturna e a sua
prorrogação até as 7h.
O Estado de Rondônia apresente defesa alegando ser indevido o
pagamento do adicional noturno, em razão da ausência de previsão
legal.
Ocorre que a discussão dos autos não se concentra no direito ao
pagamento do adicional em si, vez que este já vem sendo pago,
de acordo com as fichas financeiras anexas aos autos, mas sim
quanto a sua prorrogação até as 7h e quanto ao seu divisor.
Da prorrogação do horário noturno.
Inicialmente cumpre destacar que o fundamento para o pagamento
da prorrogação do horário noturno nos contratos regidos pela
CLT está no art. 73, §§4º e 5º, logo, não se trata de construção
jurisprudencial.
Em relação a parte requerente, a legislação aplicável aos servidores
estaduais não prevê a hipótese de pagamento da referida
prorrogação, logo, não é possível que se determine o pagamento
sem infringir o Princípio da Legalidade, o que, evidentemente, é
vedado.
Neste sentido:
Ementa:
JUIZADOS
ESPECIAIS
CÍVEIS.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL NOTURNO. PRORROGAÇÃO
EM HORÁRIO DIURNO. INAPLICABILIDADE DA CLT E DO
ENUNCIADO 60 DO TST AOS SERVIDORES PÚBLICOS.
OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA.
SENTENÇA MANTIDA. 1.A LC nº 840/2011, que dispõe sobre o
regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal,
conforme seu parágrafo único do art. 59 e art. 85, considera como
noturno o serviço prestado entre vinte e duas horas de um dia e as
cinco horas do dia seguinte, sendo este serviço remunerado com
acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor da remuneração
ou subsídio da hora trabalhada. 2.Segundo o princípio da legalidade
estrita (art. 37 da CF ), a Administração está adstrita aos ditames
da lei, não podendo dar interpretação extensiva ou restrita se a
norma assim não dispuser. O pagamento de vantagem ao servidor
público só pode ser efetuado se houver expressa previsão legal
(Súmula 339 do STF). Inaplicabilidade da CLT e do Enunciado 60
do TST aos servidores públicos. Precedente: (Acórdão n.829340,
20140110615392ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3ª
Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data
de Julgamento: 28/10/2014, Publicado no DJE: 03/11/2014. Pág.:
230). 3.Como não há previsão legal de pagamento do referido
adicional em caso de prorrogação do horário noturno após às cinco
horas do dia seguinte aos servidores públicos do Distrito Federal,
em que pese o labor nessa situação seja mais desgastante,
a improcedência do pedido se impõe. 4.Recurso conhecido e
desprovido. SENTENÇA mantida pelos próprios fundamentos.
Custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 100,00, pelo
recorrente.
(TJ-DF – ACJ 20140110615448 DF 0061544-29.2014.8.07.0001,
Relator: Leandro Borges de Figueiredo, data do julgamento:
27/01/2015, Publicação: 03/02/2015, pág. 319).
Com efeito, tenho que a prorrogação não é devida.
Do divisor.
A parte requerente postula que para o cálculo da hora noturna seja
utilizado o divisor de 180 e não o de 200.
Todavia, o requerente, como dispõe o art. 55 da Lei Complementar
nº 68/92, está sujeito a 40 horas semanais:
Art. 55 - O ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a
40 (quarenta) horas semanais de trabalho, salvo quando disposto
diversamente em lei ou regulamento próprio.
Logo, o divisor aplicável é 200, neste sentido:
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
ADICIONAL
NOTURNO. FORMA DE CÁLCULO. FATOR DIVISOR 200.
1. A SENTENÇA condenou o IFPB a utilizar, para o cálculo do
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adicional noturno do autor, o fator divisor 200, bem como a lhe
pagar as diferenças entre o valor mensal devido com base nesse
fator e o que vinha sendo pago com aplicação do divisor 240,
respeitada a prescrição quinquenal. Também condenou o apelado
em honorários de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
obtido pelo autor com a ação, a ser apurado em liquidação de
SENTENÇA, conforme arts. 86,caput, e 85, parágrafo 3º, I, do
CPC.
2. Afasta-se a prescrição bienal ou trienal do art. 206 do Código
Civil, tendo em vista a firme jurisprudência do STJ no sentido de
ser quinquenal o prazo prescricional para propositura de ação de
qualquer natureza contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º
do Decreto 20.910/1932.
3. Nos termos do art. 19 da Lei n.º 8.112/90, a jornada máxima
de trabalho dos servidores públicos federais corresponde a 40
(quarenta) horas semanais. Assim, o STJ vem entendendo que o
divisor adotado no cálculo do adicional do serviço extraordinário
é de 200 (duzentas) horas mensais (AgRg no REsp 1227587/
RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe 12/08/2016; REsp 1213399/RS, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, DJe 23/09/2011). De fato, dividindose 40 (máximo de horas semanais trabalhadas) por 6 dias úteis
e multiplicando-se o resultado por 30 (total de dias do mês),
teremos o total de 200 (duzentas) horas mensais, valor que deve
ser adotado como parâmetro para o cômputo de eventuais horas
extras trabalhadas. Precedente também da Quarta Turma deste
TRF5 (08008935820164058200, AC/PB, Desembargador Federal
André Carvalho Monteiro (Convocado), 4ª Turma, julgamento:
04/04/2017).
4. O Supremo Tribunal Federal, em recente DECISÃO proferida
nos autos do RE nº 870.947, julgado em regime de repercussão
geral, firmou-se no sentido de que “quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada
pela Lei 11.960/2009.” Já quanto à correção monetária, entendeu
que “o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”, fixando o IPCA-E como índice
de correção monetária a todas as condenações impostas à Fazenda
Pública oriundas de relação jurídica não-tributária.
5. Quanto aos honorários, o IFPB não se insurge em relação ao
percentual fixado, mas à sua base de incidência, alegando que o
percentual de 10% deveria ter sido delimitado sobre a condenação
ao tempo do aforamento da ação, acrescido de uma anualidade de
prestações vincendas, nos termos do art. 260 do CPC/1973 e do
art. 292, parágrafo 2º, do CPC/2015.
6. Os referidos DISPOSITIVO s estabelecem que o valor das
prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a
obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1
(um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.
E o STJ já assentou que, nas causas em que a Fazenda Pública
é condenada ao pagamento de prestações de trato sucessivo e
por prazo indeterminado, a verba honorária deve ser fixada sobre
as parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das parcelas
vincendas, consoante também já decidiu a Primeira Turma deste
TRF5 (EDcl nos EDcl nos EDcl na AR 3.285/SC, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Terceira Seção -STJ, DJe 29/03/2017; AgRg no
REsp 1211898/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma - STJ, DJe 15/10/2015; 00029188220134058200,
AC592067/PB, Desembargador Federal Rodrigo Vasconcelos
Coelho de Araújo (Convocado), Primeira Turma - TRF5, Julgamento:
15/12/2016).
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7. Apelação parcialmente provida, apenas para delimitar a base
de cálculo da verba honorária ao somatório das prestações
vencidas, acrescida de uma anualidade das prestações vincendas,
nos termos do art. 260 do CPC/1973. Honorários advocatícios,
fixados na SENTENÇA, majorados de 10% para 12% sobre o
valor da condenação,ex vido disposto no parágrafo 11 do art. 85
do CPC (honorários recursais), considerando que, no MÉRITO, a
SENTENÇA foi mantida.
(PROCESSO:
08006562420164058200,
AC/PB,
DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO MACHADO, 1º Turma,
JULGAMENTO: 25/10/2017) (destaquei)
Com efeito, considerando que o mesmo posicionamento foi tomado
nos autos nº 0080985-28.2004.8.22.0001, em que os Delegados
de Polícia Civil postularam o pagamento do Adicional Noturno, a
ação deve ser julgada improcedente.
DISPOSITIVO.
Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES o pedido formulado pela
parte requerente.
Declaro resolvido o MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do
CPC.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas e sem honorários.
Agende-se decusso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
Marisa de Almeida
Juíza de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7049604-57.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: GUSTAVO GARCIA BROIZ
Advogado do(a) REQUERENTE: KEILA MARIA DA SILVA
OLIVEIRA - RO0002128
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
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aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
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Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7013843-28.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: LEANDRO MONTENEGRO DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: JOICE FERNANDA OLIVEIRA
LARA - RO8517, SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR - RO0001238
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO, LUFEM
CONSTRUCOES EIRELI - EPP
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO: EDMAR QUEIROZ DAMASCENO
FILHO - RO0000589
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SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração de ID
15718870 sob a alegação de que a SENTENÇA está acometida
das seguintes omissões:
a) quanto aos diversos documentos constantes nos autos que
demonstram de forma inequívoca que todas as unidades do
Conjunto Habitacional Pró- Moradia Sul estavam finalizadas (Num.
9500871 - Pág. 1, Num. 9500871 - Pág. 2, Num. 9500891 - Pág.
1, Num. 9500891 - Pág. 2, Num. 9500900 - Pág. 1, Num. 9500900
- Pág. 2, Num. 9500917 - Pág. 1, Num. 9500917 - Pág. 2, Num.
9500926 - Pág. 1, Num. 9500926 - Pág. 2, Num. 9500950 - Pág.
1, Num. 9500965 - Pág. 1, Num. 9500976 - Pág. 1, Num. 9500991
- Pág. 1);
b) quanto à não emissão de juízo de valor sobre Laudo técnico
apresentado pelo Requerente (Num. 9500717 - Pág. 1, Num.
9500717 - Pág. 2, Num. 9500717 - Pág. 3, Num. 9500717 - Pág. 4,
Num. 9500717 - Pág. 5);
c) quanto à ausência de pronunciamento acerca da inobservância
das obrigações constantes nos itens da Cláusula segunda, inciso
II, do termo de adesão (Num. 9500747 - Pág. 1) arguido na inicial
(Num. 9500616 - Pág. 16).
É o breve relatório.
Decido.
Como se sabe, o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a DECISÃO,
consoante assentou o STF:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA
PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE
DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO OU DE
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. CARÁTER INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão,
contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável
a revisão da DECISÃO em sede de embargos de declaração, em
face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a DECISÃO. 3. A revisão do julgado, com
manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de
embargos (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro
Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; RE n. 591.260-AgRED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado:
“RECLAMAÇÃO. JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À AUTORIDADE DE
DECISÃO DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
A RECLAMAÇÃO NÃO É O INSTRUMENTO PROCESSUAL
ADEQUADO PARA APRECIAR A CORREÇÃO DA APLICAÇÃO
DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE:
RCL 7569. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” 5.
Embargos de declaração desprovidos.
(Rcl 22759 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166
DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016) [destaquei]
Quanto aos diversos documentos constantes nos autos que
demonstram de forma inequívoca que todas as unidades do
Conjunto Habitacional Pró- Moradia Sul estavam finalizadas (Num.
9500871 - Pág. 1, Num. 9500871 - Pág. 2, Num. 9500891 - Pág.
1, Num. 9500891 - Pág. 2, Num. 9500900 - Pág. 1, Num. 9500900
- Pág. 2, Num. 9500917 - Pág. 1, Num. 9500917 - Pág. 2, Num.
9500926 - Pág. 1, Num. 9500926 - Pág. 2, Num. 9500950 - Pág. 1,
Num. 9500965 - Pág. 1, Num. 9500976 - Pág. 1, Num. 9500991 Pág. 1) o que se tem a dizer é que a confissão da parte recorrente
contradisse toda a documentação. A realidade fática constatada por
este juízo durante a instrução processual foi diferente da anotada
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nos documentos acima. Tanto é verdade que a parte embargante
confessou que ter ingressado no imóvel “antes” da finalização da
obra.
Já quanto à não emissão de juízo de valor sobre Laudo técnico
apresentado pelo Requerente (Num. 9500717 - Pág. 1, Num.
9500717 - Pág. 2, Num. 9500717 - Pág. 3, Num. 9500717 - Pág.
4, Num. 9500717 - Pág. 5) entendo que ela não é prova suficiente
para comprovar a responsabilidade civil até porque produzida
unilateralmente pela parte recorrente. Como dito na SENTENÇA,
seria necessário constatar se os problemas são recorrentes de
falha de construções e qual o valor justo para resolvê-los. E isso só
poderia ser concluído mediante perícia.
Por fim, quanto à ausência de pronunciamento acerca da
inobservância das obrigações constantes nos itens da Cláusula
segunda, inciso II, do termo de adesão (Num. 9500747 - Pág. 1)
arguido na inicial (Num. 9500616 - Pág. 16), tenho que elas, por
si só, não são capazes de gerar dano de natureza moral a ensejar
uma indenização. Trata-se, na verdade, de um mero aborrecimento
sofrido pela parte recorrente.
Ora, o direito brasileiro adota a técnica da fundamentação suficiente
e não da fundamentação exauriente (ou completa).
Destarte, resumindo-se a irresignação do embargante ao
seu mero inconformismo com o resultado do julgado, não há
nenhum fundamento que justifique a interposição dos embargos
de declaração, que se prestam tão somente a sanar eventual
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado,
e não a reapreciar a causa (EDcl no REsp 1365215/PR, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
19/09/2017, DJe 27/09/2017).
Assim, conheço dos embargos de declaração, todavia, no MÉRITO,
julgo-os IMPROCEDENTES.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Após, voltem-me conclusos para julgamento dos Embargos de
Declaração de ID n. 15321215 na pasta (JEC) Concluso para
Julgamento – Embargos, com “urgência”.
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7036880-21.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ANTONIO SEVERINO GROSS
Advogado do(a) REQUERENTE: VALDECIR BATISTA RO0004271
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração para que
este r. Juízo corrija erro material identificado no DISPOSITIVO da
SENTENÇA ID n. 13540153 quanto ao dano moral / material.
É o breve relatório.
Decido.
De fato, o DISPOSITIVO da SENTENÇA está acometido do erro
material apontado, razão pela qual deve, neste ponto, ser corrigido,
nos seguintes termos:
Onde se lê (no DISPOSITIVO ): “bem como o valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de danos morais” (...).
Leia-se: “bem como o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título
de danos materiais” (...).
Ou seja, a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) é referente
aos danos materiais e não aos morais.
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Posto isto, conheço dos embargos de declaração e, no MÉRITO,
julgo-os PROCEDENTES para fins de corrigir o erro material
acima identificado e, assim, fazer constar que a indenização de
R$ 3.000,00 (três mil reais) é referente aos danos materiais e não
aos morais.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Agende-se decurso de prazo.
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7019801-58.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S):
CRISTIANE
PATRICIA
HURTADO
MADUENO
Advogado do(a) REQUERENTE: CRISTIANE PATRICIA HURTADO
MADUENO - RO0001013
REQUERIDO: ESTADO RONDONIA
DESPACHO
Intime-se a fazenda pública pelo sistema para eventual impugnação
no prazo de 30 dias, sob pena de ser acolhido o cálculo da parte
requerente.
Se o prazo decorrer sem manifestação ou havendo anuência e
estiverem presentes os documentos necessários, expeça-se RPV/
precatório e arquive-se.
O(a) advogado(a) da parte requerente deverá no prazo de 5 dias,
sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV).
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID e o respectivo documento.
Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, e ausente(s) a(s)
documentações relacionadas acima, deverá o cartório arquivar
os autos, certificando o documento faltante. Nesta hipótese, o
advogado poderá, sem prejuízo, anexar o documento faltante, para
dar continuidade a expedição da RPV/PRECATÓRIO.
O(a) advogado(a) da parte credora fica informado que tratandose de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo
de 60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7018207-14.2015.8.22.0001
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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
(12078)
EXEQUENTE: IZETE GALDINO MELGAR LUSTOSA
Advogados do(a) EXEQUENTE: BRUNA GISELLE RAMOS RO4706, LUDMILA MORETTO SBARZI GUEDES - RO0004546,
GRAZIELA PEREIRA DANILUCCI - RO0004805
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Uma vez que não é possível exigir pagamento de quantia certa e
obrigação de fazer no mesmo procedimento por incompatibilidade,
este processo seguirá apenas para cumprimento da obrigação de
fazer.
Intimem-se:
1) o Procurador Geral do Estado, pelo sistema, para eventual
impugnação no prazo de 30 dias
2) o Gerente da Folha de Pagamento da parte requerida para
cumprimento da obrigação de fazer descrita na SENTENÇA no
prazo de 15 dias contados do recebimento desta intimação, sob
pena de multa.
Aguarde-se por 60 dias e se nesse prazo não houver reclamação
do descumprimento da obrigação, arquive-se.
Uma vez apresentada reclamação, independente de novo
DESPACHO expeça-se MANDADO de intimação para o diretor do
órgão incumbido de cumprir a ordem judicial, a fim de que cumpra
a ordem judicial constante da SENTENÇA no prazo de 5 dias, sob
pena de apuração de eventual responsabilidade.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício, devendo ser
instruída com cópia do título executivo e documento com os dados
necessários ao cumprimento da ordem.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7019212-66.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): HELOISA NOBRE MACEDO DIAS
Advogados do(a) REQUERENTE: EVA LIDIA DA SILVA RO0006518, DELCIMAR SILVA DE ALMEIDA - RO9085
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Há uma tradição forense ligada ao antigo procedimento ordinário em
que os profissionais buscam fornecer parâmetros para a liquidação
da SENTENÇA somente depois que ela é proferida, induzindo a
causa a passar por um necessário procedimento de liquidação, tão
extenso quanto o ordinário.
Atento a isso e a intenção de criar condições para que nos Juizados
Especiais as ações tenham tramitação mais abreviada criou-se
procedimento único com eliminação de várias fases, inclusive a da
liquidação de SENTENÇA, tanto que no art. 38, parágrafo único,
da Lei n° 9.099/95 proibiu-se SENTENÇA condenatória ilíquida,
“ainda que genérico o pedido”.
Por essa razão é preciso que o advogado da parte requerente sempre
apresente um memorial de cálculo no qual faça esclarecimentos
sobre a origem dos dados numéricos que empregar (em que
provas constam), bem como qual sua relação com a tese jurídica
construída e qual o raciocínio matemático utilizado para que seja
possível entender se a formação do valor e sua evolução obedecem
critérios legais (índices corretos, forma de contagem correta,
momento inicial e final de contagem corretos etc).
A falta de atenção para esse aspecto poderá ter como resultado a
falência no ônus de influenciar a formação da convicção do julgador
e, por consequência, o direito não ser reconhecido no MÉRITO. Na
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medida em que não é possível concordar que os valores sugeridos
são os correspondentes a tese jurídica ou mesmo sobre como
esses valores deveriam ter evoluído no tempo o resultado será
uma declaração de que o direito não foi provado.
Esse esclarecimento é prestado porque muitas das petições iniciais
apresentam cálculos sintéticos que presumem uma série de pontos
que o advogado da parte requerente deve convencer o julgador
de serem existentes e também de produzirem a consequência
indicada na tese jurídica. Como nenhum julgamento pode partir de
presunções, salvo de autorizadas por lei, falha na construção de
cálculos poderá prejudicar o acolhimento de um pedido.
Ademais, não se deve esquecer que a parte contrária tem o
direito de contraditório e isso significa que deva receber um pleito
com dados que permitam uma CONCLUSÃO lógica, sob pena
de impedir a construção de uma defesa. Daí ser obrigação do
advogado da parte requerente apresentar dados compreensíveis
acerca do desdobramento matemático de sua tese jurídica, sob
pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
Analisando a planilha de cálculo da parte requerente percebo que
está desacompanhada de um memorial onde haja explicação sobre
de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente, bem
como sua relação com o preenchimento dos requisitos materiais
da tese jurídica e o desenvolvimento de uma fórmula matemática
aceita para atualização dos valores.
Posto isto, no prazo de 15 dias, o advogado da parte requerente
deverá emendar a inicial para que os cálculos contenham um
memorial que esclareça:
1) de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente,
2) relação com o preenchimento dos requisitos materiais da tese
jurídica
3) desenvolvimento de uma fórmula matemática aceita para
atualização dos valores (não calcular juros sobre juros, calcular
juros moratórios desde a citação, informar marco inicial e final de
cada item);
4) se os juros são simples e de 0,5% ao mês;
5) se a atualização monetária está pela TR até 25/03/2015 e a partir
desta data pelo IPCA-E;
Intime-se (DJ) para adequação no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção e arquivamento.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7012301-09.2016.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: DAGOBERTO BONETTI DA SILVA
Advogados do(a) EXECUTADO: UILIAN HONORATO TRESSMANN
- RO0006805, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797
DESPACHO
Vistos, etc.
Considerando o pedido de parcelamento pela parte executada,
intime-se o Estado de Rondônia, para que no prazo de 10 (dez)
dias manifeste-se.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7019143-34.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): FRANCIELE LOPES SANTANA
Advogados do(a) REQUERENTE: EVA LIDIA DA SILVA RO0006518, DELCIMAR SILVA DE ALMEIDA - RO9085
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Há uma tradição forense ligada ao antigo procedimento ordinário em
que os profissionais buscam fornecer parâmetros para a liquidação
da SENTENÇA somente depois que ela é proferida, induzindo a
causa a passar por um necessário procedimento de liquidação, tão
extenso quanto o ordinário.
Atento a isso e a intenção de criar condições para que nos Juizados
Especiais as ações tenham tramitação mais abreviada criou-se
procedimento único com eliminação de várias fases, inclusive a da
liquidação de SENTENÇA, tanto que no art. 38, parágrafo único,
da Lei n° 9.099/95 proibiu-se SENTENÇA condenatória ilíquida,
“ainda que genérico o pedido”.
Por essa razão é preciso que o advogado da parte requerente sempre
apresente um memorial de cálculo no qual faça esclarecimentos
sobre a origem dos dados numéricos que empregar (em que
provas constam), bem como qual sua relação com a tese jurídica
construída e qual o raciocínio matemático utilizado para que seja
possível entender se a formação do valor e sua evolução obedecem
critérios legais (índices corretos, forma de contagem correta,
momento inicial e final de contagem corretos etc).
A falta de atenção para esse aspecto poderá ter como resultado a
falência no ônus de influenciar a formação da convicção do julgador
e, por consequência, o direito não ser reconhecido no MÉRITO. Na
medida em que não é possível concordar que os valores sugeridos
são os correspondentes a tese jurídica ou mesmo sobre como
esses valores deveriam ter evoluído no tempo o resultado será
uma declaração de que o direito não foi provado.
Esse esclarecimento é prestado porque muitas das petições iniciais
apresentam cálculos sintéticos que presumem uma série de pontos
que o advogado da parte requerente deve convencer o julgador
de serem existentes e também de produzirem a consequência
indicada na tese jurídica. Como nenhum julgamento pode partir de
presunções, salvo de autorizadas por lei, falha na construção de
cálculos poderá prejudicar o acolhimento de um pedido.
Ademais, não se deve esquecer que a parte contrária tem o
direito de contraditório e isso significa que deva receber um pleito
com dados que permitam uma CONCLUSÃO lógica, sob pena
de impedir a construção de uma defesa. Daí ser obrigação do
advogado da parte requerente apresentar dados compreensíveis
acerca do desdobramento matemático de sua tese jurídica, sob
pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
Analisando a planilha de cálculo da parte requerente percebo que
está desacompanhada de um memorial onde haja explicação sobre
de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente, bem
como sua relação com o preenchimento dos requisitos materiais
da tese jurídica e o desenvolvimento de uma fórmula matemática
aceita para atualização dos valores.
Posto isto, no prazo de 15 dias, o advogado da parte requerente
deverá emendar a inicial para que os cálculos contenham um
memorial que esclareça:
1) de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente,
2) relação com o preenchimento dos requisitos materiais da tese
jurídica
3) desenvolvimento de uma fórmula matemática aceita para
atualização dos valores (não calcular juros sobre juros, calcular
juros moratórios desde a citação, informar marco inicial e final de
cada item);
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4) se os juros são simples e de 0,5% ao mês;
5) se a atualização monetária está pela TR até 25/03/2015 e a partir
desta data pelo IPCA-E;
Intime-se (DJ) para adequação no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção e arquivamento.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7017689-53.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): SILNEI BATISTA FIGUEIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: BRUNA GISELLE RAMOS RO4706, LUDMILA MORETTO SBARZI GUEDES - RO0004546,
JULIANE DOS SANTOS SILVA - RO0004631
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos,
Chamo o feito a ordem, revogo o DESPACHO de ID n. 18171928.
Uma vez que não é possível exigir pagamento de quantia certa e
obrigação de fazer no mesmo procedimento por incompatibilidade,
este processo seguirá apenas para cumprimento da obrigação de
fazer.
Intimem-se:
1) o Procurador Geral do Estado, pelo sistema, para eventual
impugnação no prazo de 30 dias
2) o Gerente da Folha de Pagamento da parte requerida para
cumprimento da obrigação de fazer descrita na SENTENÇA no
prazo de 15 dias contados do recebimento desta intimação, sob
pena de multa.
Aguarde-se por 60 dias e se nesse prazo não houver reclamação
do descumprimento da obrigação, arquive-se.
Uma vez apresentada reclamação, independente de novo
DESPACHO expeça-se MANDADO de intimação para o diretor do
órgão incumbido de cumprir a ordem judicial, a fim de que cumpra
a ordem judicial constante da SENTENÇA no prazo de 5 dias, sob
pena de apuração de eventual responsabilidade.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício, devendo ser
instruída com cópia do título executivo e documento com os dados
necessários ao cumprimento da ordem.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7045568-35.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): LUIZ FELIPE MOITA COSTA PEREIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: VANESSA RODRIGUES ALVES
MOITA - RO0005120
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Analisar se o processo está com a classe correta (ECFP) e promover
a correção se for o caso.
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito,
assim sendo expeça-se RPV/precatório no valor principal de R$
9.540,00.
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Se faltarem dados ou documentos para expedição de RPV/
precatório, o advogado da parte requerente deverá ser intimado
para providência no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se
de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7023872-74.2016.8.22.0001
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: CASSIA DENISE DE SOUSA DINIZ, ELISANGELA
BARBOSA PESSOA
Advogados do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos,
Trata-se erro material, onde constou o valor de de R$ 4.26,06,
deverá constar o valor de R$ 4.266,06, ID n. 15455542.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Sirva-se da presente como OFÍCIO/MANDADO.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7001757-73.2014.8.22.0601 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): CINDI LIZ MARTELLI DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNA GISELLE RAMOS RO4706, LUDMILA MORETTO SBARZI GUEDES - RO0004546
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Uma vez que não é possível exigir pagamento de quantia certa e
obrigação de fazer no mesmo procedimento por incompatibilidade,
este processo seguirá apenas para cumprimento da obrigação de
fazer.
Intimem-se:
1) o Procurador Geral do Estado, pelo sistema, para eventual
impugnação no prazo de 30 dias
2) o Gerente da Folha de Pagamento da parte requerida para
cumprimento da obrigação de fazer descrita na SENTENÇA no
prazo de 15 dias contados do recebimento desta intimação, sob
pena de multa.
Aguarde-se por 60 dias e se nesse prazo não houver reclamação
do descumprimento da obrigação, arquive-se.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
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Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício, devendo ser
instruída com cópia do título executivo e documento com os dados
necessários ao cumprimento da ordem.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7007956-97.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): MARIA AILENE DE CARVALHO SALES
Advogados do(a) EXEQUENTE: FABIO MELO DO LAGO RO0005734, TIAGO FERNANDES LIMA DA SILVA - RO0006122
EXECUTADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO
JAMARI
DESPACHO
Analisar se o processo está com a classe correta (ECFP) e promover
a correção se for o caso.
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito,
assim sendo expeça-se RPV/precatório no valor principal de R$
1.018,77.
Se faltarem dados ou documentos para expedição de RPV/
precatório, o advogado da parte requerente deverá ser intimado
para providência no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se
de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7000292-44.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO PESSOA DE OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO8058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
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Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
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Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7028763-07.2017.8.22.0001
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JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: JOANA CALADO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: NADIA ALVES DA SILVA RO0003609
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: “Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir.” Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
– adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia – aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de 10%,
20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90, conforme
redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
O laudo juntado teve a seguinte CONCLUSÃO: ”...As atividades
desenvolvidas pelos servidores públicos nas dependências das
casas de detenção, presídios, albergues, colônia agrícola, central de
polícia, delegacias, escolta judiciária pertencentes à Secretaria de
Estado de Segurança Pública do Estado de Rondônia os credenciam
à percepção do adicional de insalubridade no percentual máximo,
de acordo com a legislação específica de cada categoria...”
O laudo apresentado pela parte requerente preenchem vários
dos requisitos básicos exigidos pelas NR’s do MTE - normas
orientadoras quando se trata da aferição da insalubridade. Embora
não esclareça sobre o quantitativo dos níveis de nocividade
alcançados pelo agentes físicos, químicos e biológicos encontrados
no ambiente de trabalho dos servidores, é certo que foi detectado
o ambiente insalubre.
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto a base de cálculo, com fundamento na Lei Estadual
2.165/2009, §3º, visto que a redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016, nova redação que disciplina o pagamento, uma
vez que os DISPOSITIVO s de estatutos legais, foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 3.961/2016.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do
art. 2º da Lei 3.961/2016), as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos (caso tenha pedido
retroativo), até a data da efetiva implantação 30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º
da Lei 3.961/2016), cujo valor total deverá ser apurado mediante
simples cálculo aritmético, devendo ser atualizado pela TR até
antes de 25.03.2015 e a partir desta data pelo IPCA-E, contados
desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescido
de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação.
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c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, tendo como indexador
o percentual correspondente ao aumento geral do servidor público
e/ou outro índice adotado pela Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7003912-98.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: FRANCISCA BENEDITA RODRIGUES MONGE
Advogados do(a) REQUERENTE: JANUARIA MAXIMIANA
RAQUEBAQUE DE OLIVEIRA - RO8102, LEONARDO FERREIRA
DE MELO - RO0005959, NILTON BARRETO LINO DE MORAES
- RO0003974, MARCELLINO VICTOR RAQUEBAQUE LEAO DE
OLIVEIRA - RO8492
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
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DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7014017-37.2017.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RUZIVANIA BARROS DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: RANUSE SOUZA DE OLIVEIRA RO0006458
RÉU: GOVERNO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
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Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
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R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7040637-86.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: MARIA ANGELICA PAZDZIORNY, JESUS
PEREIRA DA SILVA PAZDZIORNY
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO ROBERTO POMPILIO
- RO7202
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO ROBERTO POMPILIO
- RO7202
REQUERIDO: PREFEITURA DE ITAPUÃ DO OESTE
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Decido.
Trata-se de ação de natureza condenatória.
A parte requerente busca o recebimento de cinco meses e 20 dias
meses de aluguel referente a um imóvel locado para a requerida
conforme contrato Nº 002/2016 – Prefeitura de Itapuã do Oeste/
RO.
A requerida, apesar de devidamente citada e intimada para
apresentação de defesa, deixou transcorrer seu prazo sem qualquer
manifestação.
De acordo com o contrato n. 02/2016 a requerida alugou imóvel
pertencente a requerente pelo período de 12 meses, sendo R$
2.100,00 (dois mil e cem reais) o valor referente a cada mês, na
clausula 7ª do referido contrato, fica a contratante obrigada a
conservar o imóvel em boas condições de higiene e conservação,
conforme documentos em anexo.
Consoante ao disposto no contrato, o Código Civil Art. 569,
IV assegura: Art. 569. O locatário é obrigado: IV - a restituir a
coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salvas as
deteriorações naturais ao uso regular.
Portanto, resta incontroverso o direito ao recebimento do aluguel
referente ao período (22/02/2017 a 10/08/2017) em que a requerida
esteve em posse das chaves para a realização dos reparos e não
os procedeu, deixando a requerida de usufruir do imóvel, quedando,
portanto em perdas e danos.
Senão vejamos o que dispões o Art. 575 do Código Civil: Se,
notificado o locatário, não restituir a coisa, pagará, enquanto a tiver
em seu poder, o aluguel que o locador arbitrar, e responderá pelo
dano que ela venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito.
A requerida não provou qualquer circunstância impeditiva,
modificativa ou extintiva do direito da requerente.
Por esses motivos acima expostos tenho que a requerente,
manteve os valores do aluguel arbitrados no mesmo valor da
vigência do contrato de R$ 2.100,00, é o suficiente para compensar
a parte requerente pela lesão cometida, face ao descaso da parte
requerida em atender a solicitação administrativa.
DISPOSITIVO.
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte
requerente para condenar o requerido ao pagamento do valor
de R$11.900,00, referente aos alugueres do período 22/02/2017
a 10/08/2017 em que esteve sob posse do imóvel para reparos,
referente ao contrato Nº 02/2016 - Prefeitura de Itapuã do Oeste/
RO.
Declaro resolvido o MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC.
Os valores devem ser atualizados pelo índice da poupança e a
partir de 26/03/2015 pelo IPCA – E, bem como juros de 0,5% a.m
desde o mês em que deveriam ter sido pagos.
Agende-se decurso de prazo recursal, transcorrido sem manifestação
certifique-se o trânsito em julgado e intime-se a requerente para, no
prazo de 05 (cinco) dias, requerer o cumprimento de SENTENÇA
sob pena de arquivamento.
Intimem-se via sistema PJe.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza MARISA DE ALMEIDA, assinando digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7053819-76.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: DAVI FERREIRA SOARES
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA ELENA PEREIRA
MALHEIROS - RO0004310
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Decido.
Trata-se de ação de natureza condenatória.
Alega a parte requerente que é Policial Civil do Estado de Rondônia
e labora em regime de escala de plantão de revezamento de 12/36,
das 19h de um dia as 07h do dia seguinte.
Aduz que recebe o adicional noturno, mas que não é utilizado o
divisor correto no cálculo e que não vem sendo paga a prorrogação
da hora noturna até o término do plantão.
Ao final, postula a condenação do Estado de Rondônia a utilizar
o divisor 180 para determinar o valor da hora noturna e a sua
prorrogação até as 7h.
O Estado de Rondônia apresente defesa alegando ser indevido o
pagamento do adicional noturno, em razão da ausência de previsão
legal.
Ocorre que a discussão dos autos não se concentra no direito ao
pagamento do adicional em si, vez que este já vem sendo pago,
de acordo com as fichas financeiras anexas aos autos, mas sim
quanto a sua prorrogação até as 7h e quanto ao seu divisor.
Da prorrogação do horário noturno.
Inicialmente cumpre destacar que o fundamento para o pagamento
da prorrogação do horário noturno nos contratos regidos pela
CLT está no art. 73, §§4º e 5º, logo, não se trata de construção
jurisprudencial.
Em relação a parte requerente, a legislação aplicável aos servidores
estaduais não prevê a hipótese de pagamento da referida
prorrogação, logo, não é possível que se determine o pagamento
sem infringir o Princípio da Legalidade, o que, evidentemente, é
vedado.
Neste sentido:
Ementa:
JUIZADOS
ESPECIAIS
CÍVEIS.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL NOTURNO. PRORROGAÇÃO
EM HORÁRIO DIURNO. INAPLICABILIDADE DA CLT E DO
ENUNCIADO 60 DO TST AOS SERVIDORES PÚBLICOS.
OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA.
SENTENÇA MANTIDA. 1.A LC nº 840/2011, que dispõe sobre o
regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal,
conforme seu parágrafo único do art. 59 e art. 85, considera como
noturno o serviço prestado entre vinte e duas horas de um dia e as
cinco horas do dia seguinte, sendo este serviço remunerado com
acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor da remuneração
ou subsídio da hora trabalhada. 2.Segundo o princípio da legalidade
estrita (art. 37 da CF ), a Administração está adstrita aos ditames
da lei, não podendo dar interpretação extensiva ou restrita se a
norma assim não dispuser. O pagamento de vantagem ao servidor
público só pode ser efetuado se houver expressa previsão legal
(Súmula 339 do STF). Inaplicabilidade da CLT e do Enunciado 60
do TST aos servidores públicos. Precedente: (Acórdão n.829340,
20140110615392ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3ª
Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data
de Julgamento: 28/10/2014, Publicado no DJE: 03/11/2014. Pág.:
230). 3.Como não há previsão legal de pagamento do referido
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adicional em caso de prorrogação do horário noturno após às cinco
horas do dia seguinte aos servidores públicos do Distrito Federal,
em que pese o labor nessa situação seja mais desgastante,
a improcedência do pedido se impõe. 4.Recurso conhecido e
desprovido. SENTENÇA mantida pelos próprios fundamentos.
Custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 100,00, pelo
recorrente.
(TJ-DF – ACJ 20140110615448 DF 0061544-29.2014.8.07.0001,
Relator: Leandro Borges de Figueiredo, data do julgamento:
27/01/2015, Publicação: 03/02/2015, pág. 319).
Com efeito, tenho que a prorrogação não é devida.
Do divisor.
A parte requerente postula que para o cálculo da hora noturna seja
utilizado o divisor de 180 e não o de 200.
Todavia, o requerente, como dispõe o art. 55 da Lei Complementar
nº 68/92, está sujeito a 40 horas semanais:
Art. 55 - O ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a
40 (quarenta) horas semanais de trabalho, salvo quando disposto
diversamente em lei ou regulamento próprio.
Logo, o divisor aplicável é 200, neste sentido:
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
ADICIONAL
NOTURNO. FORMA DE CÁLCULO. FATOR DIVISOR 200.
1. A SENTENÇA condenou o IFPB a utilizar, para o cálculo do
adicional noturno do autor, o fator divisor 200, bem como a lhe
pagar as diferenças entre o valor mensal devido com base nesse
fator e o que vinha sendo pago com aplicação do divisor 240,
respeitada a prescrição quinquenal. Também condenou o apelado
em honorários de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
obtido pelo autor com a ação, a ser apurado em liquidação de
SENTENÇA, conforme arts. 86,caput, e 85, parágrafo 3º, I, do
CPC.
2. Afasta-se a prescrição bienal ou trienal do art. 206 do Código
Civil, tendo em vista a firme jurisprudência do STJ no sentido de
ser quinquenal o prazo prescricional para propositura de ação de
qualquer natureza contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º
do Decreto 20.910/1932.
3. Nos termos do art. 19 da Lei n.º 8.112/90, a jornada máxima
de trabalho dos servidores públicos federais corresponde a 40
(quarenta) horas semanais. Assim, o STJ vem entendendo que o
divisor adotado no cálculo do adicional do serviço extraordinário
é de 200 (duzentas) horas mensais (AgRg no REsp 1227587/
RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe 12/08/2016; REsp 1213399/RS, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, DJe 23/09/2011). De fato, dividindose 40 (máximo de horas semanais trabalhadas) por 6 dias úteis
e multiplicando-se o resultado por 30 (total de dias do mês),
teremos o total de 200 (duzentas) horas mensais, valor que deve
ser adotado como parâmetro para o cômputo de eventuais horas
extras trabalhadas. Precedente também da Quarta Turma deste
TRF5 (08008935820164058200, AC/PB, Desembargador Federal
André Carvalho Monteiro (Convocado), 4ª Turma, julgamento:
04/04/2017).
4. O Supremo Tribunal Federal, em recente DECISÃO proferida
nos autos do RE nº 870.947, julgado em regime de repercussão
geral, firmou-se no sentido de que “quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada
pela Lei 11.960/2009.” Já quanto à correção monetária, entendeu
que “o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”, fixando o IPCA-E como índice
de correção monetária a todas as condenações impostas à Fazenda
Pública oriundas de relação jurídica não-tributária.
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5. Quanto aos honorários, o IFPB não se insurge em relação ao
percentual fixado, mas à sua base de incidência, alegando que o
percentual de 10% deveria ter sido delimitado sobre a condenação
ao tempo do aforamento da ação, acrescido de uma anualidade de
prestações vincendas, nos termos do art. 260 do CPC/1973 e do
art. 292, parágrafo 2º, do CPC/2015.
6. Os referidos DISPOSITIVO s estabelecem que o valor das
prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a
obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1
(um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.
E o STJ já assentou que, nas causas em que a Fazenda Pública
é condenada ao pagamento de prestações de trato sucessivo e
por prazo indeterminado, a verba honorária deve ser fixada sobre
as parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das parcelas
vincendas, consoante também já decidiu a Primeira Turma deste
TRF5 (EDcl nos EDcl nos EDcl na AR 3.285/SC, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Terceira Seção -STJ, DJe 29/03/2017; AgRg no
REsp 1211898/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma - STJ, DJe 15/10/2015; 00029188220134058200,
AC592067/PB, Desembargador Federal Rodrigo Vasconcelos
Coelho de Araújo (Convocado), Primeira Turma - TRF5, Julgamento:
15/12/2016).
7. Apelação parcialmente provida, apenas para delimitar a base
de cálculo da verba honorária ao somatório das prestações
vencidas, acrescida de uma anualidade das prestações vincendas,
nos termos do art. 260 do CPC/1973. Honorários advocatícios,
fixados na SENTENÇA, majorados de 10% para 12% sobre o
valor da condenação,ex vido disposto no parágrafo 11 do art. 85
do CPC (honorários recursais), considerando que, no MÉRITO, a
SENTENÇA foi mantida.
(PROCESSO:
08006562420164058200,
AC/PB,
DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO MACHADO, 1º Turma,
JULGAMENTO: 25/10/2017) (destaquei)
Com efeito, considerando que o mesmo posicionamento foi tomado
nos autos nº 0080985-28.2004.8.22.0001, em que os Delegados
de Polícia Civil postularam o pagamento do Adicional Noturno, a
ação deve ser julgada improcedente.
DISPOSITIVO.
Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES o pedido formulado pela
parte requerente.
Declaro resolvido o MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do
CPC.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas e sem honorários.
Agende-se decusso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
Marisa de Almeida
Juíza de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7034775-37.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: VANESSA BARBOZA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: VALDECIR BATISTA RO0004271
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
DECIDO.
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Dispõe o artigo 200 do CPC/2015 que “Os atos das partes
consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade
produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção
de direitos processuais.”
No entanto, o parágrafo único do mesmo artigo prevê que a
desistência da ação só produzirá efeitos após homologação
judicial.
Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da pretensão
com fulcro no art. 200, parágrafo único e art. 485, VIII, do CPC do
Código de Processo Civil e, consequentemente, JULGO EXTINTO
O FEITO.
Sem custas finais.
Tratando-se de pedido de desistência do feito verifica-se a
ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal,
razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data.
P.R.I.
Após, arquive-se.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7028751-90.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: GABRIEL MIGUEL BOUERES FILHO
Advogado do(a) REQUERENTE: NADIA ALVES DA SILVA RO0003609
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: “Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir.” Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
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Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
– adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia – aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de 10%,
20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90, conforme
redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
O laudo juntado teve a seguinte CONCLUSÃO: ”...As atividades
desenvolvidas pelos servidores públicos nas dependências das
casas de detenção, presídios, albergues, colônia agrícola, central de
polícia, delegacias, escolta judiciária pertencentes à Secretaria de
Estado de Segurança Pública do Estado de Rondônia os credenciam
à percepção do adicional de insalubridade no percentual máximo,
de acordo com a legislação específica de cada categoria...”
O laudo apresentado pela parte requerente preenchem vários
dos requisitos básicos exigidos pelas NR’s do MTE - normas
orientadoras quando se trata da aferição da insalubridade. Embora
não esclareça sobre o quantitativo dos níveis de nocividade
alcançados pelo agentes físicos, químicos e biológicos encontrados
no ambiente de trabalho dos servidores, é certo que foi detectado
o ambiente insalubre.
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto a base de cálculo, com fundamento na Lei Estadual
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2.165/2009, §3º, visto que a redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016, nova redação que disciplina o pagamento, uma
vez que os DISPOSITIVO s de estatutos legais, foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 3.961/2016.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do
art. 2º da Lei 3.961/2016), as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos (caso tenha pedido
retroativo), até a data da efetiva implantação 30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º
da Lei 3.961/2016), cujo valor total deverá ser apurado mediante
simples cálculo aritmético, devendo ser atualizado pela TR até
antes de 25.03.2015 e a partir desta data pelo IPCA-E, contados
desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescido
de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, tendo como indexador
o percentual correspondente ao aumento geral do servidor público
e/ou outro índice adotado pela Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7020788-31.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: CLEBERVAN DA SILVA MORAIS
Advogado do(a) REQUERENTE: DENERVAL JOSE DE AGNELO
- RO7134
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição onde a parte requerente apresenta
Embargos de Declaração, sob a alegação de que fora disponibilizada
pelo PJE SENTENÇA, contraditória quanto ao valor do dano moral
aplicado.
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Diante da constatação fica evidente que houve contradição a
justificar a correção.
Assim sendo assiste razão a parte requerente em seus embargos
de declaração.
Após este breve relato, tenho por bem alterar a SENTENÇA
previamente juntada aos autos, como me é permitido conforme
regência do art. 1.022, II, CPC.É o breve relatório.
Decido.
Explico!
Sendo tempestivo, conheço destes embargos, devendo a parte
dispositiva ser alterada da seguinte forma.
Posto isto, conheço dos embargos de declaração, dou-lhe
provimento e na SENTENÇA devendo constar o que segue:
Vistos.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: “Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir.” Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
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dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
– adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia – aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de 10%,
20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90, conforme
redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
O laudo juntado teve a seguinte CONCLUSÃO: ”...As atividades
desenvolvidas pelos servidores públicos nas dependências das
casas de detenção, presídios, albergues, colônia agrícola, central de
polícia, delegacias, escolta judiciária pertencentes à Secretaria de
Estado de Segurança Pública do Estado de Rondônia os credenciam
à percepção do adicional de insalubridade no percentual máximo,
de acordo com a legislação específica de cada categoria...”
O laudo apresentado pela parte requerente preenchem vários
dos requisitos básicos exigidos pelas NR’s do MTE - normas
orientadoras quando se trata da aferição da insalubridade. Embora
não esclareça sobre o quantitativo dos níveis de nocividade
alcançados pelo agentes físicos, químicos e biológicos encontrados
no ambiente de trabalho dos servidores, é certo que foi detectado
o ambiente insalubre.
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto a base de cálculo, com fundamento na Lei Estadual
2.165/2009, §3º, visto que a redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016, nova redação que disciplina o pagamento, uma
vez que os DISPOSITIVO s de estatutos legais, foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 3.961/2016.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (a ser pago
conforme previsto na legislação Lei n° 2.165/09 ou 3.961/2016
que alterou a base de cálculo a depender do período devido), as
parcelas vencidas pelo período não prescrito conforme período
pleiteado pela parte requerente, cujo valor deverá ser apurado em
simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde conforme
pleito inicial, respeitando o prazo prescricional de 05 anos (caso
tenha pedido retroativo), até a data da efetiva implantação 30%
a ser pago conforme previsto na legislação Lei n° 2.165/09 ou
3.961/2016 que alterou a base de cálculo a depender do período
devido), cujo valor total deverá ser apurado mediante simples
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cálculo aritmético, devendo ser atualizado pela TR até antes de
25.03.2015 e a partir desta data pelo IPCA-E, contados desde a
data em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescido de juros
de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação.
b) (a ser pago conforme previsto na legislação Lei n° 2.165/09 ou
3.961/2016 que alterou a base de cálculo a depender do período
devido).
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7002967-62.2014.8.22.0601
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: LUIZ INACIO DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: NILSON APARECIDO DE SOUZA
- RO0003883
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO: JOEL DE OLIVEIRA - RO000174B
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração sob a
alegação de existência de OMISSÃO na r. SENTENÇA em relação
ao não pronunciamento sobre o trânsito em julgado do v. Acórdão
proferido nos autos do proc. 0006044-52.2010.8.22.0501 ocorrido
em 27.10.2014 em que a parte embargada / requerente veio a ser
condenada pela prática do crime de posse de entorpecente previsto
no art. 290 c/c as circunstâncias agravantes do art. 70, II, alíneas
“a” e “g” do Código Penal Militar.
É o breve relatório.
Decido.
De início, destaco que a parte requerente / embargada manifestou
sobre os embargos de declaração opostos pelo Estado (vide petição
ID n. 6289486). Portanto, não há de se falar em cerceamento de
defesa, na hipótese de efeito modificativo / infringente destes
embargos.
De fato, a r. SENTENÇA foi omissa em relação ao ponto / questão
apontada pela parte embargante / requerida consistente no
não pronunciamento sobre o trânsito em julgado do v. Acórdão
proferido nos autos do proc. 0006044-52.2010.8.22.0501 ocorrido
em 27.10.2014 em que a parte embargada / requerente veio a ser
condenada pela prática do crime de posse de entorpecente previsto
no art. 290 c/c as circunstâncias agravantes do art. 70, II, alíneas
“a” e “g” do Código Penal Militar.
Embora o trânsito em julgado do v. Acórdão se trate de um fato
superveniente à propositura da ação é certo que o mesmo, a meu
ver, gera consequências jurídicas em relação à análise do MÉRITO
da demanda.
A este respeito, o CPC/2015 não foi silente, pois no art. 493
ele prevê que “se, depois da propositura da ação, algum fato
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constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento
do MÉRITO, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a
requerimento da parte, no momento de proferir a DECISÃO.”
Ora, é evidente que o trânsito em julgado do v. Acórdão proferido
nos autos do proc. 0006044-52.2010.8.22.0501 ocorrido em
27.10.2014 constitui um fato superveniente modificativo / extintivo
do direito da parte recorrida, visto que os fundamentos da r.
SENTENÇA não se aplicam mais ao caso concreto. Se a parte
embargada / requerente está cumprindo pena, a sua transferência
para a reserva remunerada não pode ser concedida nos termos
do art. 93, § 2º, II, do Decreto-Lei n. 09 – A que possui a seguinte
redação:
Art. 93. A transferência para a Reserva Remunerada, a pedido, será
concedida mediante requerimento do Policial-Militar que contar no
mínimo:
§ 2º Não será concedida transferência para a Reserva Remunerada,
a pedido, ao Policial Militar que estiver:
II - cumprindo pena de qualquer natureza.
Ou seja, a parte recorrida não se enquadra mais no art. 93, § 2º, I e
sim na hipótese de vedação do inciso II, do Decreto-Lei n. 09 – A.
Neste caso, não há de se falar em presunção de inocência, mas
em culpado.
Destarte, pelo fato da parte embargada / requerente não mais se
encontrar na hipótese do art. 93, § 2º, I e sim na de vedação do
inciso II, do Decreto-Lei n. 09 – A, é de rigor que a r. SENTENÇA
de ID n. 5828068 seja modificada para fins de julgar improcedentes
os pedidos iniciais.
Ademais, registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já
se manifestou pela constitucionalidade, inclusive, da cassação da
aposentadoria, inobstante o caráter contributivo de que se reveste
o benefício previdenciário (vide MS 21.948/RJ). No mesmo sentido
foi a DECISÃO do Min. LUIZ FUX no autos do ARE 1105390 julgado
em 22/02/2018.
Ora, se se pode o mais (cassar a aposentadoria), é razoável
e proporcional crer que se pode o menos (não concessão da
transferência para a reserva remunerada).
Não bastasse isso, ainda há o trânsito em julgado de um outro
v. Acórdão proferido nos autos da Representação Criminal n.
0006183-76.2015.8.22.0000 onde a parte requerente / recorrida foi
excluída das fileiras da Polícia Militar.
Posto isto, conheço dos embargos de declaração e, no MÉRITO,
julgo-os PROCEDENTES para fins de suprir a omissão quanto ao
ponto / questão a que este r. juízo deveria se pronunciar consistente
no trânsito em julgado do v. Acórdão proferido nos autos do proc.
0006044-52.2010.8.22.0501 ocorrido em 27.10.2014.
Considerando o efeito infringente / modificativo dos presentes
embargos de declaração, julgo IMPROCEDENTE o(s) pedido(s)
realizado(s) na inicial por LUIZ INACIO DE SOUZA (CPF n.º
367.765.305-30) consistente no pedido de reabertura de processo
de inativação, transferência para a reserva remunerada, reparação
de danos materiais e morais.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO, nos termos do CPC/2015, art.
487, inciso I.
REVOGO a DECISÃO ID n. 37394.
DECLARO SEM EFEITO a SENTENÇA ID n. 5828068.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte
requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual
não lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher
o respectivo preparo recursal.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos
do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n.
12.153/09.
A Central de Processamento Eletrônico (CPE) deverá alterar
a classe judicial para Procedimento do Juizado Especial Cível
(PJEC), advertindo o patrono em momento ulterior sobre eventual
equívoco, se for o caso.
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Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7035890-30.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: CLOVIS ROBERTO ZIMERMANN, EDIMILSON
MATURANA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO REIS RIBEIRO RO0001659
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO REIS RIBEIRO RO0001659
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração sob a
alegação de que a SENTENÇA de ID n. 9867123 está acometida
de OMISSÃO (CPC/2015, art. 1.022, inciso II), em razão de ponto
contraditório consistente na aplicação do enunciado n. 2 do FOJUR
que gerou, como consequência, a extinção do processo sem
resolução do MÉRITO ao invés da declinação da competência /
remessa dos autos para a Vara de Fazenda Pública como pleiteava
a parte recorrente.
É o breve relatório.
Decido.
Como se sabe, o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a DECISÃO,
consoante assentou o STF:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA
PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE
DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO OU DE
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. CARÁTER INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão,
contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável
a revisão da DECISÃO em sede de embargos de declaração, em
face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a DECISÃO. 3. A revisão do julgado, com
manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de
embargos (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro
Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; RE n. 591.260-AgRED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado:
“RECLAMAÇÃO. JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À AUTORIDADE DE
DECISÃO DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
A RECLAMAÇÃO NÃO É O INSTRUMENTO PROCESSUAL
ADEQUADO PARA APRECIAR A CORREÇÃO DA APLICAÇÃO
DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE:
RCL 7569. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” 5.
Embargos de declaração desprovidos.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

(Rcl 22759 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166
DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016) [destaquei]
Ao se extinguir o processo sem resolução do MÉRITO, este r. juízo
fundamentou sua DECISÃO tanto no art. 2º da Lei 12.153/2009
quanto no enunciado n. 2 do FOJUR/TJRO. Em outras palavras,
este juízo optou por seguir a orientação do FOJUR/RO de extinguir
o processo, ao invés de remeter os autos para a Vara de Fazenda
Pública, conforme pleiteava a parte recorrente.
Portanto, a meu ver, não há ponto contraditório na SENTENÇA por
não remeter os autos para a Vara de Fazenda Pública, tampouco
omissão por não atender o pedido da parte embargante.
Até porque a contradição que dá ensejo à oposição dos embargos
de declaração diz respeito à parte interna do julgado (entre a
fundamentação e o DISPOSITIVO da SENTENÇA, por exemplo) o
que não é o caso, senão vejamos:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS. 1. Somente são devidos embargos de declaração
para a correção de contradição interna do julgado, ou seja, aquela
verificada entre a fundamentação e a CONCLUSÃO da DECISÃO.
2. Não se caracteriza contradição, para os fins do art. 1.022 do
CPC/2015, quando o acórdão proferido pelo órgão competente,
julgando recurso adequadamente interposto pela parte interessada,
reforma DECISÃO monocrática anteriormente prolatada pelo
Relator. 3. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgInt
no AREsp 1028884/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).
[destaquei]
Tanto os fundamentos quanto o DISPOSITIVO da SENTENÇA
apontaram para a extinção do processo sem resolução do MÉRITO.
Daí porque sustentar a inexistência de ponto contraditório.
Destarte, resumindo-se a irresignação do embargante ao
seu mero inconformismo com o resultado do julgado, não há
nenhum fundamento que justifique a interposição dos embargos
de declaração, que se prestam tão somente a sanar eventual
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado,
e não a reapreciar a causa (EDcl no REsp 1365215/PR, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
19/09/2017, DJe 27/09/2017).
Assim, conheço dos embargos de declaração, todavia, no MÉRITO,
julgo-os IMPROCEDENTES.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7019520-05.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): PEDRO DA SILVA FREITAS QUEIROZ
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO DA SILVA FREITAS
QUEIROZ - RO0002339
EXECUTADO: GOVERNO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se a fazenda pública pelo sistema para eventual impugnação
no prazo de 30 dias, sob pena de ser acolhido o cálculo da parte
requerente.
Se o prazo decorrer sem manifestação ou havendo anuência e
estiverem presentes os documentos necessários, expeça-se RPV/
precatório e arquive-se.
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O(a) advogado(a) da parte requerente deverá no prazo de 5 dias,
sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV).
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID e o respectivo documento.
Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, e ausente(s) a(s)
documentações relacionadas acima, deverá o cartório arquivar
os autos, certificando o documento faltante. Nesta hipótese, o
advogado poderá, sem prejuízo, anexar o documento faltante, para
dar continuidade a expedição da RPV/PRECATÓRIO.
O(a) advogado(a) da parte credora fica informado que tratandose de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo
de 60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7002067-65.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): MARIA LUCIA CRUZ DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: FABIO MELO DO LAGO RO0005734, TIAGO FERNANDES LIMA DA SILVA - RO0006122
REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO
JAMARI
DESPACHO
Intime-se a fazenda pública pelo sistema para eventual impugnação
no prazo de 30 dias, sob pena de ser acolhido o cálculo da parte
requerente.
Se o prazo decorrer sem manifestação ou havendo anuência e
estiverem presentes os documentos necessários, expeça-se RPV/
precatório e arquive-se.
O(a) advogado(a) da parte requerente deverá no prazo de 5 dias,
sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV).
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID e o respectivo documento.
Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, e ausente(s) a(s)
documentações relacionadas acima, deverá o cartório arquivar
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os autos, certificando o documento faltante. Nesta hipótese, o
advogado poderá, sem prejuízo, anexar o documento faltante, para
dar continuidade a expedição da RPV/PRECATÓRIO.
O(a) advogado(a) da parte credora fica informado que tratandose de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo
de 60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7019242-04.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): MIRIAN MARTINS DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: EVA LIDIA DA SILVA RO0006518, DELCIMAR SILVA DE ALMEIDA - RO9085
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Há uma tradição forense ligada ao antigo procedimento ordinário em
que os profissionais buscam fornecer parâmetros para a liquidação
da SENTENÇA somente depois que ela é proferida, induzindo a
causa a passar por um necessário procedimento de liquidação, tão
extenso quanto o ordinário.
Atento a isso e a intenção de criar condições para que nos Juizados
Especiais as ações tenham tramitação mais abreviada criou-se
procedimento único com eliminação de várias fases, inclusive a da
liquidação de SENTENÇA, tanto que no art. 38, parágrafo único,
da Lei n° 9.099/95 proibiu-se SENTENÇA condenatória ilíquida,
“ainda que genérico o pedido”.
Por essa razão é preciso que o advogado da parte requerente sempre
apresente um memorial de cálculo no qual faça esclarecimentos
sobre a origem dos dados numéricos que empregar (em que
provas constam), bem como qual sua relação com a tese jurídica
construída e qual o raciocínio matemático utilizado para que seja
possível entender se a formação do valor e sua evolução obedecem
critérios legais (índices corretos, forma de contagem correta,
momento inicial e final de contagem corretos etc).
A falta de atenção para esse aspecto poderá ter como resultado a
falência no ônus de influenciar a formação da convicção do julgador
e, por consequência, o direito não ser reconhecido no MÉRITO. Na
medida em que não é possível concordar que os valores sugeridos
são os correspondentes a tese jurídica ou mesmo sobre como
esses valores deveriam ter evoluído no tempo o resultado será
uma declaração de que o direito não foi provado.
Esse esclarecimento é prestado porque muitas das petições iniciais
apresentam cálculos sintéticos que presumem uma série de pontos
que o advogado da parte requerente deve convencer o julgador
de serem existentes e também de produzirem a consequência
indicada na tese jurídica. Como nenhum julgamento pode partir de
presunções, salvo de autorizadas por lei, falha na construção de
cálculos poderá prejudicar o acolhimento de um pedido.
Ademais, não se deve esquecer que a parte contrária tem o
direito de contraditório e isso significa que deva receber um pleito
com dados que permitam uma CONCLUSÃO lógica, sob pena
de impedir a construção de uma defesa. Daí ser obrigação do
advogado da parte requerente apresentar dados compreensíveis
acerca do desdobramento matemático de sua tese jurídica, sob
pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
Analisando a planilha de cálculo da parte requerente percebo que
está desacompanhada de um memorial onde haja explicação sobre
de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
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para sustentar a formação do crédito da parte requerente, bem
como sua relação com o preenchimento dos requisitos materiais
da tese jurídica e o desenvolvimento de uma fórmula matemática
aceita para atualização dos valores.
Posto isto, no prazo de 15 dias, o advogado da parte requerente
deverá emendar a inicial para que os cálculos contenham um
memorial que esclareça:
1) de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente,
2) relação com o preenchimento dos requisitos materiais da tese
jurídica
3) desenvolvimento de uma fórmula matemática aceita para
atualização dos valores (não calcular juros sobre juros, calcular
juros moratórios desde a citação, informar marco inicial e final de
cada item);
4) se os juros são simples e de 0,5% ao mês;
5) se a atualização monetária está pela TR até 25/03/2015 e a partir
desta data pelo IPCA-E;
Intime-se (DJ) para adequação no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção e arquivamento.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7019034-20.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): HUGO CESAR DE MOURA TAGLIANI
Advogado do(a) REQUERENTE: ALICE NEREIDE SANTANA DE
ARAUJO - RO8437
REQUERIDO: GOVERNO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 Processo nº:
7014894-11.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
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EXEQUENTE: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
EXECUTADO: Nome: AUGUSTO CESAR PEREIRA GOES
Endereço: Rua Tipim, 5379, Nova Floresta, Porto Velho - RO CEP: 76807-516
DESPACHO
Vistos,
A parte quedou-se inerte ao DESPACHO ID 17558217. Deste modo
REVOGO a ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA, anteriormente
concedida.
Diante do pedido de execução de honorários de sucumbência
formulado pelo Estado de Rondônia, intime-se a parte executada
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre os
cálculos apresentados, bem como, caso concorde, realize o
pagamento no mesmo prazo, depositando a importância na conta
indicada (Agência 2757- X, Conta 9769-1, Banco do Brasil, CNPJ
19.907.343/0001-62) e juntando comprovante nos autos, sob pena
de multa de 10% (dez por cento) art. 523 §1º CPC.
Havendo concordância e pagamento dos honorários de
sucumbências, arquivem-se os autos.
Transcorrendo o prazo sem manifestação da parte executada
e independentemente de novo DESPACHO, expeça-se ofício
para a SEARH/RO (Superintendente Estadual de Administração
e Recursos Humanos – Rondônia - ENDEREÇO: Av. Farquar,
n. 2986, Pedrinhas, CEP n. 76.801-470), para que se realize
descontos mensais (limitados a 30% da remuneração líquida) na
folha de pagamento do servidor Augusto Cesar Pereira Goes , até
a satisfação total do débito total de R$1.033,97 (um mil, trinta e três
reais e noventa sete centavos).
Intimem-se as partes, via sistema PJe.
Após realizados os atos acima, arquivem-se os autos.
Porto Velho, data do sistema.
juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 Processo nº:
7041451-98.2017.8.22.0001
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
EXEQUENTE: Nome: CARMEM RODRIGUES DE LIMA
Endereço: Avenida Nicarágua, 2766, - de 2200/2201 a 2958/2959,
Embratel, Porto Velho - RO - CEP: 76820-788
EXECUTADO: Nome: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Endereço: Av. 7 de Setembro, 1044-B, Prédio da PGM, Centro,
Porto Velho - RO - CEP: 76900-000
DESPACHO
A parte requerente não apresentou informações concretas e
respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela
qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente (sistema)
para comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7026992-91.2017.8.22.0001
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JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: GILBERTO DANTAS DE ARAUJO
Advogados do(a) REQUERENTE: ARMANDO DIAS SIMOES
NETO - RO8288, VANESSA CESARIO SOUSA - RO8058
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
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Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
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DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7029575-20.2015.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): THIAGO ARAUJO LAIOLA
Advogados do(a) EXEQUENTE: GRAZIELA PEREIRA DANILUCCI
- RO0004805, LUDMILA MORETTO SBARZI GUEDES RO0004546, BRUNA GISELLE RAMOS - RO4706
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
Acolho os pedidos da exequente.
Analisar se o processo está com a classe correta (ECFP) e promover
a correção se for o caso.
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito,
assim sendo expeça-se RPV/precatório no valor principal de R$
98.792,25.
Se faltarem dados ou documentos para expedição de RPV/
precatório, o advogado da parte requerente deverá ser intimado
para providência no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se
de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7001241-73.2015.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: GISLAINE ALVES PEREIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: EVERTHON BARBOSA
PADILHA DE MELO - RO0003531, MARCIA BERENICE SIMAS
ANTONETTI - RO0001028, WILMO ALVES - RO0006469
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
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DESPACHO
A parte requerente requereu a reconsideração da DECISÃO que
indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária.
Considerando que a parte requerente juntou informações concretas
e respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela qual
DEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da assistência
judiciária, razão pela qual RECEBO O RECURSO no efeito
meramente devolutivo. As contrarrazões já foram apresentadas.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7014744-64.2015.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): NELIO DA COSTA NUNES
Advogados do(a) REQUERENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Uma vez que não é possível exigir pagamento de quantia certa e
obrigação de fazer no mesmo procedimento por incompatibilidade,
este processo seguirá apenas para cumprimento da obrigação de
fazer.
Intimem-se:
1) o Procurador Geral do Estado, pelo sistema, para eventual
impugnação no prazo de 30 dias
2) o Gerente da Folha de Pagamento da parte requerida para
cumprimento da obrigação de fazer descrita na SENTENÇA no
prazo de 15 dias contados do recebimento desta intimação, sob
pena de multa.
Aguarde-se por 60 dias e se nesse prazo não houver reclamação
do descumprimento da obrigação, arquive-se.
Uma vez apresentada reclamação, independente de novo
DESPACHO expeça-se MANDADO de intimação para o
diretor do órgão incumbido de cumprir a ordem apuração de
responsabilidade.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício, devendo ser
instruída com cópia do título executivo e documento com os dados
necessários ao cumprimento da ordem.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7019120-88.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): CELI GADELHA DE ALENCAR
Advogados do(a) REQUERENTE: EVA LIDIA DA SILVA RO0006518, DELCIMAR SILVA DE ALMEIDA - RO9085
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Há uma tradição forense ligada ao antigo procedimento ordinário em
que os profissionais buscam fornecer parâmetros para a liquidação
da SENTENÇA somente depois que ela é proferida, induzindo a
causa a passar por um necessário procedimento de liquidação, tão
extenso quanto o ordinário.
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Atento a isso e a intenção de criar condições para que nos Juizados
Especiais as ações tenham tramitação mais abreviada criou-se
procedimento único com eliminação de várias fases, inclusive a da
liquidação de SENTENÇA, tanto que no art. 38, parágrafo único,
da Lei n° 9.099/95 proibiu-se SENTENÇA condenatória ilíquida,
“ainda que genérico o pedido”.
Por essa razão é preciso que o advogado da parte requerente sempre
apresente um memorial de cálculo no qual faça esclarecimentos
sobre a origem dos dados numéricos que empregar (em que
provas constam), bem como qual sua relação com a tese jurídica
construída e qual o raciocínio matemático utilizado para que seja
possível entender se a formação do valor e sua evolução obedecem
critérios legais (índices corretos, forma de contagem correta,
momento inicial e final de contagem corretos etc).
A falta de atenção para esse aspecto poderá ter como resultado a
falência no ônus de influenciar a formação da convicção do julgador
e, por consequência, o direito não ser reconhecido no MÉRITO. Na
medida em que não é possível concordar que os valores sugeridos
são os correspondentes a tese jurídica ou mesmo sobre como
esses valores deveriam ter evoluído no tempo o resultado será
uma declaração de que o direito não foi provado.
Esse esclarecimento é prestado porque muitas das petições iniciais
apresentam cálculos sintéticos que presumem uma série de pontos
que o advogado da parte requerente deve convencer o julgador
de serem existentes e também de produzirem a consequência
indicada na tese jurídica. Como nenhum julgamento pode partir de
presunções, salvo de autorizadas por lei, falha na construção de
cálculos poderá prejudicar o acolhimento de um pedido.
Ademais, não se deve esquecer que a parte contrária tem o
direito de contraditório e isso significa que deva receber um pleito
com dados que permitam uma CONCLUSÃO lógica, sob pena
de impedir a construção de uma defesa. Daí ser obrigação do
advogado da parte requerente apresentar dados compreensíveis
acerca do desdobramento matemático de sua tese jurídica, sob
pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
Analisando a planilha de cálculo da parte requerente percebo que
está desacompanhada de um memorial onde haja explicação sobre
de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente, bem
como sua relação com o preenchimento dos requisitos materiais
da tese jurídica e o desenvolvimento de uma fórmula matemática
aceita para atualização dos valores.
Posto isto, no prazo de 15 dias, o advogado da parte requerente
deverá emendar a inicial para que os cálculos contenham um
memorial que esclareça:
1) de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente,
2) relação com o preenchimento dos requisitos materiais da tese
jurídica
3) desenvolvimento de uma fórmula matemática aceita para
atualização dos valores (não calcular juros sobre juros, calcular
juros moratórios desde a citação, informar marco inicial e final de
cada item);
4) se os juros são simples e de 0,5% ao mês;
5) se a atualização monetária está pela TR até 25/03/2015 e a partir
desta data pelo IPCA-E;
Intime-se (DJ) para adequação no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção e arquivamento.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7019131-20.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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REQUERENTE(S): DAILZA MARIA SALES DE SOUSA
Advogados do(a) REQUERENTE: EVA LIDIA DA SILVA RO0006518, DELCIMAR SILVA DE ALMEIDA - RO9085
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Há uma tradição forense ligada ao antigo procedimento ordinário em
que os profissionais buscam fornecer parâmetros para a liquidação
da SENTENÇA somente depois que ela é proferida, induzindo a
causa a passar por um necessário procedimento de liquidação, tão
extenso quanto o ordinário.
Atento a isso e a intenção de criar condições para que nos Juizados
Especiais as ações tenham tramitação mais abreviada criou-se
procedimento único com eliminação de várias fases, inclusive a da
liquidação de SENTENÇA, tanto que no art. 38, parágrafo único,
da Lei n° 9.099/95 proibiu-se SENTENÇA condenatória ilíquida,
“ainda que genérico o pedido”.
Por essa razão é preciso que o advogado da parte requerente sempre
apresente um memorial de cálculo no qual faça esclarecimentos
sobre a origem dos dados numéricos que empregar (em que
provas constam), bem como qual sua relação com a tese jurídica
construída e qual o raciocínio matemático utilizado para que seja
possível entender se a formação do valor e sua evolução obedecem
critérios legais (índices corretos, forma de contagem correta,
momento inicial e final de contagem corretos etc).
A falta de atenção para esse aspecto poderá ter como resultado a
falência no ônus de influenciar a formação da convicção do julgador
e, por consequência, o direito não ser reconhecido no MÉRITO. Na
medida em que não é possível concordar que os valores sugeridos
são os correspondentes a tese jurídica ou mesmo sobre como
esses valores deveriam ter evoluído no tempo o resultado será
uma declaração de que o direito não foi provado.
Esse esclarecimento é prestado porque muitas das petições iniciais
apresentam cálculos sintéticos que presumem uma série de pontos
que o advogado da parte requerente deve convencer o julgador
de serem existentes e também de produzirem a consequência
indicada na tese jurídica. Como nenhum julgamento pode partir de
presunções, salvo de autorizadas por lei, falha na construção de
cálculos poderá prejudicar o acolhimento de um pedido.
Ademais, não se deve esquecer que a parte contrária tem o
direito de contraditório e isso significa que deva receber um pleito
com dados que permitam uma CONCLUSÃO lógica, sob pena
de impedir a construção de uma defesa. Daí ser obrigação do
advogado da parte requerente apresentar dados compreensíveis
acerca do desdobramento matemático de sua tese jurídica, sob
pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
Analisando a planilha de cálculo da parte requerente percebo que
está desacompanhada de um memorial onde haja explicação sobre
de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente, bem
como sua relação com o preenchimento dos requisitos materiais
da tese jurídica e o desenvolvimento de uma fórmula matemática
aceita para atualização dos valores.
Posto isto, no prazo de 15 dias, o advogado da parte requerente
deverá emendar a inicial para que os cálculos contenham um
memorial que esclareça:
1) de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente,
2) relação com o preenchimento dos requisitos materiais da tese
jurídica
3) desenvolvimento de uma fórmula matemática aceita para
atualização dos valores (não calcular juros sobre juros, calcular
juros moratórios desde a citação, informar marco inicial e final de
cada item);
4) se os juros são simples e de 0,5% ao mês;
5) se a atualização monetária está pela TR até 25/03/2015 e a partir
desta data pelo IPCA-E;
Intime-se (DJ) para adequação no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção e arquivamento.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7019048-04.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): JOAO DA CRUZ REIS
Advogados do(a) REQUERENTE: UELTON HONORATO
TRESSMANN - RO8862, UILIAN HONORATO TRESSMANN RO0006805, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7012727-55.2015.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): REGINALDO FERREIRA DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Uma vez que não é possível exigir pagamento de quantia certa e
obrigação de fazer no mesmo procedimento por incompatibilidade,
este processo seguirá apenas para cumprimento da obrigação de
fazer.
Intimem-se:
1) o Procurador Geral do Estado, pelo sistema, para eventual
impugnação no prazo de 30 dias
2) o Gerente da Folha de Pagamento da parte requerida para
cumprimento da obrigação de fazer descrita na SENTENÇA no
prazo de 15 dias contados do recebimento desta intimação, sob
pena de multa.
Aguarde-se por 60 dias e se nesse prazo não houver reclamação
do descumprimento da obrigação, arquive-se.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício, devendo ser
instruída com cópia do título executivo e documento com os dados
necessários ao cumprimento da ordem.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7050073-69.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ELENI RAMOS DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: RAPHAEL PEREIRA SOTELI RO7013
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
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pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estadual. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
A nova regulamentação recebeu comando legislativo para vigorar
a partir da publicação (art.7º). Portanto, inaugurou a incidência
das novas regras a partir do mês de novembro de 2009, já que a
publicação da lei aconteceu no final do mês de outubro daquele
ano.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de 10%,
20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90, conforme
redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto ao pagamento do adicional de insalubridade
retroativo, com fundamento na Lei Estadual 1068/02, no percentual
de 40% sobre o salário mínimo, uma vez que os DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária, foram revogados expressamente com a edição da Lei
n° 2.165/09.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do
art. 2º da Lei 3.961/2016), as parcelas vencidas pelo período não
prescrito até a data da efetiva implantação, cujo valor deverá ser
apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016), cujo valor total
deverá ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo
ser atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta
data pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela
deveria ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento)
ao mês a partir da citação.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R4 600,90, tendo como indexador
o percentual correspondente ao aumento geral do servidor público
e/ou outro índice adotado pela Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7043012-60.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: LUZIANE DE SOUZA SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: WALESKA ROSSENDY
BEZERRA - RO7468
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: “Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir.” Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
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O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
– adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia – aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de 10%,
20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90, conforme
redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
O laudo juntado teve a seguinte CONCLUSÃO: ”...As atividades
desenvolvidas pelos servidores públicos nas dependências das
casas de detenção, presídios, albergues, colônia agrícola, central de
polícia, delegacias, escolta judiciária pertencentes à Secretaria de
Estado de Segurança Pública do Estado de Rondônia os credenciam
à percepção do adicional de insalubridade no percentual máximo,
de acordo com a legislação específica de cada categoria...”
O laudo apresentado pela parte requerente preenchem vários
dos requisitos básicos exigidos pelas NR’s do MTE - normas
orientadoras quando se trata da aferição da insalubridade. Embora
não esclareça sobre o quantitativo dos níveis de nocividade
alcançados pelo agentes físicos, químicos e biológicos encontrados
no ambiente de trabalho dos servidores, é certo que foi detectado
o ambiente insalubre.
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
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De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto a base de cálculo, com fundamento na Lei Estadual
2.165/2009, §3º, visto que a redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016, nova redação que disciplina o pagamento, uma
vez que os DISPOSITIVO s de estatutos legais, foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 3.961/2016.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do
art. 2º da Lei 3.961/2016), as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos (caso tenha pedido
retroativo), até a data da efetiva implantação 30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º
da Lei 3.961/2016), cujo valor total deverá ser apurado mediante
simples cálculo aritmético, devendo ser atualizado pela TR até
antes de 25.03.2015 e a partir desta data pelo IPCA-E, contados
desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescido
de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, tendo como indexador
o percentual correspondente ao aumento geral do servidor público
e/ou outro índice adotado pela Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7005417-90.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: DEJANIO DE OLIVEIRA CARDOSO
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO8058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
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SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
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Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

268

Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7019226-50.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ADRIANA MARIA CORREIA DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO MANUEL DA SILVA
- RO1810
REQUERIDO: GOVERNO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Vistos.
A parte requerente ingressou com a presente ação em face da
parte requerida alegando ser do quadro da polícia civil, fazendo jus
ao adicional de periculosidade.
Requer, em sede de antecipação de tutela, que seja implantado em
seu favor o referido adicional de periculosidade.
É o necessário.
DECIDO.
A Lei 12.153/2009 prevê em seu art. 3º a possibilidade de
concessão de providências cautelares e antecipatórias no curso do
processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Logo,
a possibilidade de antecipação de tutela contra o poder público é
indiscutível.
No entanto, ainda que alegue a parte autora a verossimilhança
de seu direito, quando se questiona verba salarial, é inadmissível
a concessão de tutela antecipada contra Fazenda Pública. Isso
porque, nos termos do art. 1º da Lei 9.494/97, cumulado com o
art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92 e art. 7º, § 2º da Lei 12.016/09, é
vedada a antecipação nas demandas que versem sobre aumento
ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza aos
servidores públicos.
Logo, considerando a vedação legal, INDEFIRO a antecipação da
tutela requerida.
Em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita, a presunção
de hipossuficiência é relativa, podendo o juiz, quando os documentos
acostados aos autos não conduzirem a uma CONCLUSÃO da
pobreza, no sentido jurídico do termo, solicitar prova do alegado.
Neste sentido, recente julgado do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO DE PEÇA
OBRIGATÓRIA. CÓPIA DA PETIÇÃO DAS CONTRARRAZÕES
AO RECURSO ESPECIAL INCOMPLETA. DECISÃO MANTIDA. 1.
Sendo dever do recorrente instruir o agravo de instrumento com os
documentos obrigatórios, elencados no art. 544, § 1º, do CPC (com
redação anterior à Lei n. 12.322/2010), a deficiência na formação
do instrumento impede o conhecimento do recurso interposto.
2. No caso, a parte recorrente não trouxe a cópia integral das
contrarrazões ao recurso especial. 3. Ademais, o conhecimento do
recurso especial, nesse caso, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
4. A presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita
pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo
possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag:
1368322 SP 2010/0196417-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Data de Julgamento: 18/04/2013, T4 - QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2013). (grifei)
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7018992-68.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: CARLOS FERREIRA DE MOURA
Advogado do(a) REQUERENTE: BLUCY RECH BORGES RO0004682
REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE
RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Considerando a existência de processo idêntico (7018985-76.2018),
já despachado, arquivem-se os autos.
Porto Velho, data do movimento.
Juiz de Direito, assinado digitalmente.

JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: RODRIGO IZURO FUJIHARA, ROGERIO
SANTOS AMBROSIO, MARCELO ANGELO ABATTI, MARGARETE
ELIANE GARBELLINI APRIGIO, SERGIO RICARDO DE AGUIAR,
SOLANGE MEDRADO DE MACEDO, TONY EDGLEY CATAO
TENORIO
Advogado do(a) REQUERENTE: LENINE APOLINARIO DE
ALENCAR - RO0002219
REQUERIDO: IDARON - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA
AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Decido.
Trata-se de ação de natureza condenatória.
Alegam os autores que são servidores do IDARON, ocupantes de
cargos de natureza efetiva, e que ao implementar o novo Plano de
Cargos e Salários (LC nº 665/12) a requerida deixou de pagar o
Adicional de Produtividade referente ao período de 21/05/2012 a
30/06/2012, perfazendo o total de 40 dias.
O IDARON apresentou resposta concordando com os pedidos dos
autores, entretanto, faz ressalva em relação ao requerente TONY
EDGLEY CATÃO TENÓRIO, que diz ter um período de apenas 27
dias a receber.
Entretanto, razão não assiste ao IDARON.
Em que pesem as alegações, na ficha financeira do ano de 2012 do
referido autor não consta o pagamento dos 40 dias, tal como nas
dos demais requerentes.
Em relação as planilhas de cálculos apresentadas pelos requerentes,
nota-se que não foi apresentado nos autos a tabela de índices
utilizados, logo, não é possível se determinar se efetivamente foi
aplicado o índice correto (poupança e IPCA-E), além do que, os
juros são devidos a partir da citação (art. 240, CPC).
DISPOSITIVO.
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pelos requerentes para condenar ao
pagamento da diferente do Adicional de Produtividades (40 dias)
e seus respectivos reflexos nos seguintes valores: MARCELO
ÂNGELO ABATTI – R$2.434,68 + proporcionais de 1/3 de férias
e 13º salário; MARGARETE ELIANE GARBELLINI APRÍGIO –
R$5.680,92 + proporcionais de 1/3 de férias e 13º salário; RODRIGO
IZURO FUJIHARA – R$5.951,44 + proporcionais de 1/3 de férias
e 13º salário; ROGÉRIO ANTOS AMBRÓSIO – R$5.139,88 +
proporcionais de 1/3 de férias e 13º salário; SÉRGIO RICARDO DE
AGUIAR – R$2.434,68 + proporcionais de 1/3 de férias e 13º salário;
SOLANGE MEDRADO DE MACEDO – R$2.434,68 + proporcionais
de 1/3 de férias e 13º salário; TONY EDGLEY CATÃO TENÓRIO –
R$5.680,92 + proporcionais de 1/3 de férias e 13º salário.
Declaro resolvido o MÉRITO, nos termos do art. 487, I e VIII, a,
CPC.
Juros de 0,5% da citação e correção monetária pelo índice da
poupança até 25 de março de 2015 e pelo índice IPCA-E após
esta data.
Sem custas e honorários advocatícios.
Intimem-se as partes.
Agende-se decurso de prazo, com o trânsito em julgado e sem
requerimento de cumprimento de SENTENÇA, arquivem-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
Marisa de Almeida
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7015212-57.2017.8.22.0001

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7026109-47.2017.8.22.0001

Assim, ausentes elementos que demonstrem a hipossuficiência
econômica do autor, é de rigor o indeferimento do pedido.
INDEFIRO o pedido de assistência gratuita.
Verifico que a matéria da demanda é unicamente de direito, desta
forma, dispenso a audiência de conciliação e determino a citação
da parte requerida para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente
contestação nos termos do artigo 7º da Lei 12.153/09.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
(12078)
EXEQUENTE: JOSE CARLOS MULASKI
Advogado do(a) EXEQUENTE: CARL TESKE JUNIOR RO0003297
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Uma vez que não é possível exigir pagamento de quantia certa e
obrigação de fazer no mesmo procedimento por incompatibilidade,
este processo seguirá apenas para cumprimento da obrigação de
fazer.
Intimem-se:
1) o Procurador Geral do Estado, pelo sistema, para eventual
impugnação no prazo de 30 dias
2) o Gerente da Folha de Pagamento da parte requerida para
cumprimento da obrigação de fazer descrita na SENTENÇA no
prazo de 15 dias contados do recebimento desta intimação, sob
pena de multa.
Aguarde-se por 60 dias e se nesse prazo não houver reclamação
do descumprimento da obrigação, arquive-se.
Uma vez apresentada reclamação, independente de novo
DESPACHO expeça-se MANDADO de intimação para o diretor do
órgão incumbido de cumprir a ordem judicial, a fim de que cumpra
a ordem judicial constante da SENTENÇA no prazo de 5 dias, sob
pena de apuração de eventual responsabilidade.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício, devendo ser
instruída com cópia do título executivo e documento com os dados
necessários ao cumprimento da ordem.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7026331-83.2015.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ORLANDINA DA SILVA ARAUJO, TEREZINHA DE
JESUS SA DE SOUZA NOVAES, MARIA MONTEIRO DE MATOS,
MARIA INES ALVES BARROSO, MARIA FRANCISCA VALENTIM
COSTA, REGINEIDE ALVES CUNHA, RAIMUNDA AUREA DE
MORAES, SAMUA LIDIA SOARES PIRES, MARCOS AURELIO
ALVES CAVALCANTI, MARIA DE OLIVEIRA RAMOS, ROSELI
VOLPI, ROSALINA FELISMINO, VERA LUCIA CAVALCANTE DE
OLIVEIRA, MARICELIA NOGUEIRA DOS SANTOS, RAQUEL GIL
COSTA, MAXILANE VITOR DE SOUZA, MARIA ZILIA GOMES DE
OLIVEIRA, MARIA VERONICA BERNARDO, MARIA PERPETUA
DE ALMEIDA, MAYCON BARBOSA DOS SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198, EDIR ESPIRITO SANTO SENA - RO7124
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198, EDIR ESPIRITO SANTO SENA - RO7124
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198, EDIR ESPIRITO SANTO SENA - RO7124
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
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- SP139198, EDIR ESPIRITO SANTO SENA - RO7124
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198, EDIR ESPIRITO SANTO SENA - RO7124
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198, EDIR ESPIRITO SANTO SENA - RO7124
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198, EDIR ESPIRITO SANTO SENA - RO7124
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198, EDIR ESPIRITO SANTO SENA - RO7124
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198, EDIR ESPIRITO SANTO SENA - RO7124
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198, EDIR ESPIRITO SANTO SENA - RO7124
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/2009
c/c art. 38 da Lei n. 9.099/1995.
Fundamentos. Decido.
Da prescrição quinquenal:
A argumentação da parte requerida de que parte da pretensão
autoral se extinguiu em razão da prescrição quinquenal merece ser
acolhida, uma vez que não ouve requerimento administrativo, este
possuiria o condão de suspender o prazo prescricional, consoante
já assentado em jurisprudência do STJ, in verbis:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PRESCRIÇÃO.
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
1. Verifica-senão ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC/73, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional. 2. A Corte de origem decidiu
em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firme
no sentido de que o requerimento administrativo suspende o curso
do prazo prescricional, o qual apenas volta a fluir após a DECISÃO
administrativa. Precedentes. 3. Remanesceu íntegro o fundamento
adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual os arts. 8º e 9º do
Decreto n.º 20.910/32 apenas “devem ser aplicados quando se está
diante de casos de interrupção” (fl. 231). Logo, aplica-se o obstáculo
da Súmula 283/STF.4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1087446/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017).
Explico, os autores pleiteiam o reconhecimento das progressões
funcionais desde suas posses até a inicial, e consequentemente
todos os reflexos financeiros delas decorrentes, contudo a prescrição
quinquenal atinge tão somente as obrigações de trato sucessivo,
decorrentes do reconhecimento da progressão funcional.
É o que assegura a Súmula 85 do STJ: Nas relações jurídicas de
trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Visto que a inicial é datada de 16 de novembro de 2015, a prescrição
quinquenal atingiu todos os reflexos financeiros do período anterior
a 16 de novembro de 2010.
Com isso, acolho esta prejudicial de MÉRITO.
Do MÉRITO.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pagamento retroativo
de verba para fins de condenar o Estado de Rondônia que este
corrija a progressão funcional, enquadrando cada servidor no nível
correspondente ao tempo de serviço, com reflexos de tal aumento
sobre o 13º salário, férias e terço de férias.
Precipuamente, o capitulo II da Lei 67/92 define os termos utilizados,
como devem ser interpretados e aplicados, vejamos os de estrema
relevância para o deslinde do feito:
VIII – CLASSE – Conjunto de cargos da mesma natureza
funcional, semelhantes quanto ao grau de complexidade e nível de
responsabilidade;
IX – REFERÊNCIA – É o nível salarial integrante da faixa de
salários fixados para a classe, atribuído ao ocupante do cargo em
decorrência de seu progresso funcional;
Clara a distinção dos termos acima, passo a falar da progressão
funcional, esta prevista no art. 11, da Lei Complementar n. 67/92,
que tem o seguinte texto:
Art. 11 – Progressão é a passagem do servidor de uma para outra
referência imediatamente superior, dentro da mesma classe, ou
para referência inicial de outra classe no cargo em que estiver
investido.
§ 1º - Quando a mudança ocorrer na mesma classe, denominarse-á Progressão Horizontal e quando implicar mudança de classe,
Progressão Vertical, a qual dependerá da existência de vaga e
ocorrerá somente dentro da carreira isolada do servidor.
Verifica-se, que a Lei deteve o cuidado de diferenciar as progressões
em seu §1º, entre, progressão horizontal e vertical, atento que,
para os autos interessa apenas a definição da PROGRESSÃO
HORIZONTAL.
Pois bem, como visto acima a progressão horizontal é uma mudança
de “nível” ou referência, termo usado na lei, esta, estabelecida no
PCCS dos servidores da Saúde, Lei 1067/200, vejamos:
Art. 4 - O Plano de Carreira, Cargos e Salários do Grupo Ocupacional
Saúde é constituído de:
[...]
§ 2º Cada nível da carreira, constituirá uma linha de progressão
nas referências de 1 a 18 na forma estabelecida no Anexo II desta
Lei, com indicação dos valores devidos a título de vencimento em
cada referência.
§3º A diferença de vencimento de uma referência para outra
imediatamente superior é de 2% (dois por cento).
[...]
Art. 5º A progressão é a passagem dos titulares dos cargos que
compõem o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração desta Lei,
de uma referência para a referência subsequente.
Após analisar os autos, os requerentes, comprovaram na legislação
estadual (por exemplo, LOE n. 1.067/2002 e LCE n. 67/1992), a
previsão da progressão funcional do servidor público, consistente
na passagem de uma referência para outra, a cada dois anos.
Trata-se, como se vê, de um direito expresso na legislação!
Os requerentes cuidaram ainda de demonstrar qual seria a forma
correta de concessão da progressão. Também comprovaram
o cumprimento de todas as etapas legais para fins de serem
beneficiados com a progressão. É que para se progredir na função,
necessário é a observação e cumprimento das condições/requisitos
legais. Por isso, a passagem de uma referência para outra não é
imediata, nem automática (ver, por exemplo, a LCE n. 1.067/2002,
arts. 7º e 8º).
Somente em 2013 através da portaria N. 5055, houve um
enquadramento coletivo dos servidores, muitos progredindo em
mais de uma referência. Evidenciado o descaso do requerido para
com seus servidores. Contudo os autores, tiveram o cuidado de
especificar em tabelas distintas, as referências avançadas com
a portaria de 2013 e em outra tabela, cada biênio alcançado e a
referência em que cada autor deveria encontrar-se.
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O requerido por sua vez, não conseguiu comprovar que os autores
se encontram nas suas respectivas referências, alega tão somente
que em único ato (portaria n 5055) teria regularizado todas as
progressões do seu quadro funcional ativo. Alegação esta sem
fundamento probatório, visto que o único impedimento para a
referida progressão, seria o afastamento ou avaliação negativa
de desempenho, fatos estes não comprovados/evidenciados nos
autos.
As partes tiveram a oportunidade de produzir todos os meios de
provas já na fase postulatória, considerando a celeridade que
requer o microssistema dos Juizados Especiais, sob pena de perda
do direito de produzi-la, o que ocorreu. O processo está pronto para
ser julgado.
Ressalto que o art. 373, do novo CPC não serve apenas como
regra de produção de prova, mas também de técnica para
julgamento quando o magistrado situa-se em dúvida sobre fatos
ou apurações técnicas. Nesse sentido, aquele que deixa de
realizar a prova que lhe incumbia receberá a CONCLUSÃO de
inexistência ou inconsistência de sua alegação, conduzindo o
processo à improcedência do pedido no caso da parte requerente
ou procedência do pedido no caso da parte requerida.
Neste sentido, invoco a lição de MARINONI que ao discorrer sobre
o art. 333 do CPC/1973 correspondente ao art. 373 do CPC/2015
aduz:
“Como regra de julgamento, o ônus da prova destina-se a iluminar
o juiz que chega ao final do procedimento sem se convencer sobre
as alegações de fato da causa. Nessa acepção, o art. 333, CPC,
é um indicativo para o juiz livrar-se do estado de dúvida e decidir o
MÉRITO da causa. Tal dúvida deve ser suportada pela parte que
tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre a alegação de fato
constitutivo, essa deve ser paga pelo demandante, tendo o juiz de
julgar improcedente o seu pedido, ocorrendo o contrário em relação
às demais alegações de fato. (...)”
Em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado
pelo(a) demandante, há de se falar que é irrelevante a discussão
de tal prerrogativa no presente momento, visto que o art. 54, da
Lei n. 9.099/95, garante expressamente o livre acesso ao primeiro
grau de jurisdição, independentemente de pagamento de custas
processuais. Portanto, tal matéria deverá ser discutida em fase
recursal.
DISPOSITIVO.
Posto isto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
formulado em face do ESTADO DE RONDÔNIA para:
a) DECLARAR a PRESCRIÇÃO dos reflexos financeiros do período
anterior a 16 de novembro de 2010.
b) RECONHECER as progressões funcionais desde a posse até a
data do pedido inicial.
c) DETERMINAR a implantação das progressões funcionais no
percentual de 02% (dois por cento), com reflexos de tal aumento
sobre o 13º salário, férias e terço de férias, e o pagamento dos
valores retroativos que os autores deixaram de receber, devendo
ser excluídos os meses atingidos pela prescrição quinquenal e as
progressões já concedidas.
d) REMETER os autos a contadoria judicial, para que proceda com
os cálculos referentes a cada autor, com atualização das verbas
mencionadas pelo índice TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta
data pelo IPCA-E, contados desde a data da citação, acrescido de
juros de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do novo CPC, art.
487, inciso I.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
O cartório deverá alterar a classe judicial para Procedimento do
Juizado Especial Cível (PJEC), advertindo o patrono em momento
ulterior sobre eventual equívoco, se necessário.
Intime-se as partes. (sistema PJE).
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7054149-73.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): CRISTIANE CAMILA CHAGAS RUBENS
Advogados do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Uma vez que não é possível exigir pagamento de quantia certa e
obrigação de fazer no mesmo procedimento por incompatibilidade,
este processo seguirá apenas para cumprimento da obrigação de
fazer.
Intimem-se:
1) o Procurador Geral do Estado, pelo sistema, para eventual
impugnação no prazo de 30 dias
2) o Gerente da Folha de Pagamento da parte requerida para
cumprimento da obrigação de fazer descrita na SENTENÇA no
prazo de 15 dias contados do recebimento desta intimação, sob
pena de multa.
Aguarde-se por 60 dias e se nesse prazo não houver reclamação
do descumprimento da obrigação, arquive-se.
Uma vez apresentada reclamação, independente de novo
DESPACHO expeça-se MANDADO de intimação para o diretor do
órgão incumbido de cumprir a ordem judicial, a fim de que cumpra
a ordem judicial constante da SENTENÇA no prazo de 5 dias, sob
pena de apuração de eventual responsabilidade.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício, devendo ser
instruída com cópia do título executivo e documento com os dados
necessários ao cumprimento da ordem.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7026303-18.2015.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ADONIAS DOS SANTOS BRAZ, ENEDINA
DA SILVA ARAUJO, LUCENILDO SILVA DA COSTA, ANDREA
SILVA RIBEIRO, LUCILENE BENTES, IOLANDA RODRIGUES
MOREIRA, ALCIENE DE ASSIS, CRISTIANE DA SILVA
BARBOSA, KARLA DE PAULA PAIVA, LUCIANO PINHEIRO DA
SILVA, CARLOS LUCIANO MARTINS BIDART, GRACIANO DE
CARVALHO CAIRES, MARCIO JOSE SERAFIM, CRISTIANA
LUIZA DA SILVA, LUCIANA GOMES DE OLIVEIRA, ELISABETE
NOGUEIRA, ERNESTO MANOEL CONTARATO, LENIRA MARIA
ARCANJO, MARCIO JOSE SANDI
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198
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Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE CASTRO
- SP139198
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/2009
c/c art. 38 da Lei n. 9.099/1995.
Fundamentos. Decido.
Da prescrição quinquenal:
A argumentação da parte requerida de que parte da pretensão
autoral se extinguiu em razão da prescrição quinquenal merece ser
acolhida, uma vez que não ouve requerimento administrativo, este
possuiria o condão de suspender o prazo prescricional, consoante
já assentado em jurisprudência do STJ, in verbis:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PRESCRIÇÃO.
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
1. Verifica-senão ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC/73, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional. 2. A Corte de origem decidiu
em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firme
no sentido de que o requerimento administrativo suspende o curso
do prazo prescricional, o qual apenas volta a fluir após a DECISÃO
administrativa. Precedentes. 3. Remanesceu íntegro o fundamento
adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual os arts. 8º e 9º do
Decreto n.º 20.910/32 apenas “devem ser aplicados quando se está
diante de casos de interrupção” (fl. 231). Logo, aplica-se o obstáculo
da Súmula 283/STF.4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1087446/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017).
Explico, os autores pleiteiam o reconhecimento das progressões
funcionais desde suas posses até a inicial, e consequentemente
todos os reflexos financeiros delas decorrentes, contudo a prescrição
quinquenal atinge tão somente as obrigações de trato sucessivo,
decorrentes do reconhecimento da progressão funcional.
É o que assegura a Súmula 85 do STJ: Nas relações jurídicas de
trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação.
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Visto que a inicial é datada de 16 de novembro de 2015, a prescrição
quinquenal atingiu todos os reflexos financeiros do período anterior
a 16 de novembro de 2010.
Com isso, acolho esta prejudicial de MÉRITO.
Do MÉRITO.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pagamento retroativo
de verba para fins de condenar o Estado de Rondônia que este
corrija a progressão funcional, enquadrando cada servidor no nível
correspondente ao tempo de serviço, com reflexos de tal aumento
sobre o 13º salário, férias e terço de férias.
Precipuamente, o capitulo II da Lei 67/92 define os termos utilizados,
como devem ser interpretados e aplicados, vejamos os de estrema
relevância para o deslinde do feito:
VIII – CLASSE – Conjunto de cargos da mesma natureza
funcional, semelhantes quanto ao grau de complexidade e nível de
responsabilidade;
IX – REFERÊNCIA – É o nível salarial integrante da faixa de
salários fixados para a classe, atribuído ao ocupante do cargo em
decorrência de seu progresso funcional;
Clara a distinção dos termos acima, passo a falar da progressão
funcional, esta prevista no art. 11, da Lei Complementar n. 67/92,
que tem o seguinte texto:
Art. 11 – Progressão é a passagem do servidor de uma para outra
referência imediatamente superior, dentro da mesma classe, ou
para referência inicial de outra classe no cargo em que estiver
investido.
§ 1º - Quando a mudança ocorrer na mesma classe, denominarse-á Progressão Horizontal e quando implicar mudança de classe,
Progressão Vertical, a qual dependerá da existência de vaga e
ocorrerá somente dentro da carreira isolada do servidor.
Verifica-se, que a Lei deteve o cuidado de diferenciar as progressões
em seu §1º, entre, progressão horizontal e vertical, atento que,
para os autos interessa apenas a definição da PROGRESSÃO
HORIZONTAL.
Pois bem, como visto acima a progressão horizontal é uma mudança
de “nível” ou referência, termo usado na lei, esta, estabelecida no
PCCS dos servidores da Saúde, Lei 1067/200, vejamos:
Art. 4 - O Plano de Carreira, Cargos e Salários do Grupo Ocupacional
Saúde é constituído de:
[...]
§ 2º Cada nível da carreira, constituirá uma linha de progressão
nas referências de 1 a 18 na forma estabelecida no Anexo II desta
Lei, com indicação dos valores devidos a título de vencimento em
cada referência.
§3º A diferença de vencimento de uma referência para outra
imediatamente superior é de 2% (dois por cento).
[...]
Art. 5º A progressão é a passagem dos titulares dos cargos que
compõem o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração desta Lei,
de uma referência para a referência subsequente.
Após analisar os autos, os requerentes, comprovaram na legislação
estadual (por exemplo, LOE n. 1.067/2002 e LCE n. 67/1992), a
previsão da progressão funcional do servidor público, consistente
na passagem de uma referência para outra, a cada dois anos.
Trata-se, como se vê, de um direito expresso na legislação!
Os requerentes cuidaram ainda de demonstrar qual seria a forma
correta de concessão da progressão. Também comprovaram
o cumprimento de todas as etapas legais para fins de serem
beneficiados com a progressão. É que para se progredir na função,
necessário é a observação e cumprimento das condições/requisitos
legais. Por isso, a passagem de uma referência para outra não é
imediata, nem automática (ver, por exemplo, a LCE n. 1.067/2002,
arts. 7º e 8º).
Somente em 2013 através da portaria N. 5055, houve um
enquadramento coletivo dos servidores, muitos progredindo em
mais de uma referência. Evidenciado o descaso do requerido para
com seus servidores. Contudo os autores, tiveram o cuidado de
especificar em tabelas distintas, as referências avançadas com
a portaria de 2013 e em outra tabela, cada biênio alcançado e a
referência em que cada autor deveria encontrar-se.
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O requerido por sua vez, não conseguiu comprovar que os autores
se encontram nas suas respectivas referências, alega tão somente
que em único ato (portaria n 5055) teria regularizado todas as
progressões do seu quadro funcional ativo. Alegação esta sem
fundamento probatório, visto que o único impedimento para a
referida progressão, seria o afastamento ou avaliação negativa
de desempenho, fatos estes não comprovados/evidenciados nos
autos.
As partes tiveram a oportunidade de produzir todos os meios de
provas já na fase postulatória, considerando a celeridade que
requer o microssistema dos Juizados Especiais, sob pena de perda
do direito de produzi-la, o que ocorreu. O processo está pronto para
ser julgado.
Ressalto que o art. 373, do novo CPC não serve apenas como
regra de produção de prova, mas também de técnica para
julgamento quando o magistrado situa-se em dúvida sobre fatos
ou apurações técnicas. Nesse sentido, aquele que deixa de
realizar a prova que lhe incumbia receberá a CONCLUSÃO de
inexistência ou inconsistência de sua alegação, conduzindo o
processo à improcedência do pedido no caso da parte requerente
ou procedência do pedido no caso da parte requerida.
Neste sentido, invoco a lição de MARINONI que ao discorrer sobre
o art. 333 do CPC/1973 correspondente ao art. 373 do CPC/2015
aduz:
“Como regra de julgamento, o ônus da prova destina-se a iluminar
o juiz que chega ao final do procedimento sem se convencer sobre
as alegações de fato da causa. Nessa acepção, o art. 333, CPC,
é um indicativo para o juiz livrar-se do estado de dúvida e decidir o
MÉRITO da causa. Tal dúvida deve ser suportada pela parte que
tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre a alegação de fato
constitutivo, essa deve ser paga pelo demandante, tendo o juiz de
julgar improcedente o seu pedido, ocorrendo o contrário em relação
às demais alegações de fato. (...)”
Em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado
pelo(a) demandante, há de se falar que é irrelevante a discussão
de tal prerrogativa no presente momento, visto que o art. 54, da
Lei n. 9.099/95, garante expressamente o livre acesso ao primeiro
grau de jurisdição, independentemente de pagamento de custas
processuais. Portanto, tal matéria deverá ser discutida em fase
recursal.
DISPOSITIVO.
Posto isto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
formulado em face do ESTADO DE RONDÔNIA para:
a) DECLARAR a PRESCRIÇÃO dos reflexos financeiros do período
anterior a 16 de novembro de 2010.
b) RECONHECER as progressões funcionais desde a posse até a
data do pedido inicial.
c) DETERMINAR a implantação das progressões funcionais no
percentual de 02% (dois por cento), com reflexos de tal aumento
sobre o 13º salário, férias e terço de férias, e o pagamento dos
valores retroativos que os autores deixaram de receber, devendo
ser excluídos os meses atingidos pela prescrição quinquenal e as
progressões já concedidas.
d) REMETER os autos a contadoria judicial, para que proceda com
os cálculos referentes a cada autor, com atualização das verbas
mencionadas pelo índice TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta
data pelo IPCA-E, contados desde a data da citação, acrescido de
juros de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do novo CPC, art.
487, inciso I.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
O cartório deverá alterar a classe judicial para Procedimento do
Juizado Especial Cível (PJEC), advertindo o patrono em momento
ulterior sobre eventual equívoco, se necessário.
Intime-se as partes. (sistema PJE).
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7019155-48.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): WESNER OJOPI CUELLAR
Advogados do(a) REQUERENTE: EDISON CORREIA DE
MIRANDA - RO0004886, MOEMA SUELEN DE OLIVEIRA DE
MIRANDA - RO6188
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Há uma tradição forense ligada ao antigo procedimento ordinário em
que os profissionais buscam fornecer parâmetros para a liquidação
da SENTENÇA somente depois que ela é proferida, induzindo a
causa a passar por um necessário procedimento de liquidação, tão
extenso quanto o ordinário.
Atento a isso e a intenção de criar condições para que nos Juizados
Especiais as ações tenham tramitação mais abreviada criou-se
procedimento único com eliminação de várias fases, inclusive a da
liquidação de SENTENÇA, tanto que no art. 38, parágrafo único,
da Lei n° 9.099/95 proibiu-se SENTENÇA condenatória ilíquida,
“ainda que genérico o pedido”.
Por essa razão é preciso que o advogado da parte requerente sempre
apresente um memorial de cálculo no qual faça esclarecimentos
sobre a origem dos dados numéricos que empregar (em que
provas constam), bem como qual sua relação com a tese jurídica
construída e qual o raciocínio matemático utilizado para que seja
possível entender se a formação do valor e sua evolução obedecem
critérios legais (índices corretos, forma de contagem correta,
momento inicial e final de contagem corretos etc).
A falta de atenção para esse aspecto poderá ter como resultado a
falência no ônus de influenciar a formação da convicção do julgador
e, por consequência, o direito não ser reconhecido no MÉRITO. Na
medida em que não é possível concordar que os valores sugeridos
são os correspondentes a tese jurídica ou mesmo sobre como
esses valores deveriam ter evoluído no tempo o resultado será
uma declaração de que o direito não foi provado.
Esse esclarecimento é prestado porque muitas das petições iniciais
apresentam cálculos sintéticos que presumem uma série de pontos
que o advogado da parte requerente deve convencer o julgador
de serem existentes e também de produzirem a consequência
indicada na tese jurídica. Como nenhum julgamento pode partir de
presunções, salvo de autorizadas por lei, falha na construção de
cálculos poderá prejudicar o acolhimento de um pedido.
Ademais, não se deve esquecer que a parte contrária tem o
direito de contraditório e isso significa que deva receber um pleito
com dados que permitam uma CONCLUSÃO lógica, sob pena
de impedir a construção de uma defesa. Daí ser obrigação do
advogado da parte requerente apresentar dados compreensíveis
acerca do desdobramento matemático de sua tese jurídica, sob
pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
Analisando a planilha de cálculo da parte requerente percebo que
está desacompanhada de um memorial onde haja explicação sobre
de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente, bem
como sua relação com o preenchimento dos requisitos materiais
da tese jurídica e o desenvolvimento de uma fórmula matemática
aceita para atualização dos valores.
Posto isto, no prazo de 15 dias, o advogado da parte requerente
deverá emendar a inicial para que os cálculos contenham um
memorial que esclareça:
1) de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente,
2) relação com o preenchimento dos requisitos materiais da tese
jurídica
3) desenvolvimento de uma fórmula matemática aceita para
atualização dos valores (não calcular juros sobre juros, calcular
juros moratórios desde a citação, informar marco inicial e final de
cada item);
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4) se os juros são simples e de 0,5% ao mês;
5) se a atualização monetária está pela TR até 25/03/2015 e a partir
desta data pelo IPCA-E;
Intime-se (DJ) para adequação no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção e arquivamento.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7051167-86.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): MARIA ROSIMAR CUNHA SANTOS
Advogados do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Intime-se a fazenda pública pelo sistema para eventual impugnação
no prazo de 30 dias, sob pena de ser acolhido o cálculo da parte
requerente.
Se o prazo decorrer sem manifestação ou havendo anuência e
estiverem presentes os documentos necessários, expeça-se RPV/
precatório e arquive-se.
O(a) advogado(a) da parte requerente deverá no prazo de 5 dias,
sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV).
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID e o respectivo documento.
Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, e ausente(s) a(s)
documentações relacionadas acima, deverá o cartório arquivar
os autos, certificando o documento faltante. Nesta hipótese, o
advogado poderá, sem prejuízo, anexar o documento faltante, para
dar continuidade a expedição da RPV/PRECATÓRIO.
O(a) advogado(a) da parte credora fica informado que tratandose de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo
de 60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7019128-65.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ALAN PEREIRA MARTINS
Advogados do(a) EXEQUENTE: LAURA CRISTINA LIMA DE
SOUSA - RO6666, MARCOS CESAR DE MESQUITA DA SILVA
- RO4646
EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
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DESPACHO
Corrigir a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (sistema).
Cópia do presente de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7046167-71.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): JOSELITA COELHO DE MELO ARAUJO
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE ANASTACIO SOBRINHO RO0000872
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA, IPERON - INSTITUTO
DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO
DE RONDONIA
DESPACHO
Intime-se a fazenda pública pelo sistema para eventual impugnação
no prazo de 30 dias, sob pena de ser acolhido o cálculo da parte
requerente.
Se o prazo decorrer sem manifestação ou havendo anuência e
estiverem presentes os documentos necessários, expeça-se RPV/
precatório e arquive-se.
O(a) advogado(a) da parte requerente deverá no prazo de 5 dias,
sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV).
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID e o respectivo documento.
Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, e ausente(s) a(s)
documentações relacionadas acima, deverá o cartório arquivar
os autos, certificando o documento faltante. Nesta hipótese, o
advogado poderá, sem prejuízo, anexar o documento faltante, para
dar continuidade a expedição da RPV/PRECATÓRIO.
O(a) advogado(a) da parte credora fica informado que tratandose de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo
de 60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
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automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 Processo nº:
7045755-43.2017.8.22.0001
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
EXEQUENTE: Nome: LUANA CAROLINE ROSA
Endereço: Rua Miguel Chakian, 968, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-124
EXECUTADO: Nome: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Endereço: desconhecido
DESPACHO Foram esgotadas as oportunidades para o recolhimento
integral das custas inerentes ao ato de recorrer e a parte a quem
a providência incumbia deixou de cumprir o dever, razão pela qual
DECLARO DESERTO o recurso, deixando de recebê-lo.
Arquive-se.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7019105-22.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ANDREA PAULINO DE ARAUJO
Advogados do(a) REQUERENTE: EVA LIDIA DA SILVA RO0006518, DELCIMAR SILVA DE ALMEIDA - RO9085
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Há uma tradição forense ligada ao antigo procedimento ordinário em
que os profissionais buscam fornecer parâmetros para a liquidação
da SENTENÇA somente depois que ela é proferida, induzindo a
causa a passar por um necessário procedimento de liquidação, tão
extenso quanto o ordinário.
Atento a isso e a intenção de criar condições para que nos Juizados
Especiais as ações tenham tramitação mais abreviada criou-se
procedimento único com eliminação de várias fases, inclusive a da
liquidação de SENTENÇA, tanto que no art. 38, parágrafo único,
da Lei n° 9.099/95 proibiu-se SENTENÇA condenatória ilíquida,
“ainda que genérico o pedido”.
Por essa razão é preciso que o advogado da parte requerente sempre
apresente um memorial de cálculo no qual faça esclarecimentos
sobre a origem dos dados numéricos que empregar (em que
provas constam), bem como qual sua relação com a tese jurídica
construída e qual o raciocínio matemático utilizado para que seja
possível entender se a formação do valor e sua evolução obedecem
critérios legais (índices corretos, forma de contagem correta,
momento inicial e final de contagem corretos etc).
A falta de atenção para esse aspecto poderá ter como resultado a
falência no ônus de influenciar a formação da convicção do julgador
e, por consequência, o direito não ser reconhecido no MÉRITO. Na
medida em que não é possível concordar que os valores sugeridos
são os correspondentes a tese jurídica ou mesmo sobre como
esses valores deveriam ter evoluído no tempo o resultado será
uma declaração de que o direito não foi provado.
Esse esclarecimento é prestado porque muitas das petições iniciais
apresentam cálculos sintéticos que presumem uma série de pontos
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que o advogado da parte requerente deve convencer o julgador
de serem existentes e também de produzirem a consequência
indicada na tese jurídica. Como nenhum julgamento pode partir de
presunções, salvo de autorizadas por lei, falha na construção de
cálculos poderá prejudicar o acolhimento de um pedido.
Ademais, não se deve esquecer que a parte contrária tem o
direito de contraditório e isso significa que deva receber um pleito
com dados que permitam uma CONCLUSÃO lógica, sob pena
de impedir a construção de uma defesa. Daí ser obrigação do
advogado da parte requerente apresentar dados compreensíveis
acerca do desdobramento matemático de sua tese jurídica, sob
pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
Analisando a planilha de cálculo da parte requerente percebo que
está desacompanhada de um memorial onde haja explicação sobre
de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente, bem
como sua relação com o preenchimento dos requisitos materiais
da tese jurídica e o desenvolvimento de uma fórmula matemática
aceita para atualização dos valores.
Posto isto, no prazo de 15 dias, o advogado da parte requerente
deverá emendar a inicial para que os cálculos contenham um
memorial que esclareça:
1) de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente,
2) relação com o preenchimento dos requisitos materiais da tese
jurídica
3) desenvolvimento de uma fórmula matemática aceita para
atualização dos valores (não calcular juros sobre juros, calcular
juros moratórios desde a citação, informar marco inicial e final de
cada item);
4) se os juros são simples e de 0,5% ao mês;
5) se a atualização monetária está pela TR até 25/03/2015 e a partir
desta data pelo IPCA-E;
Intime-se (DJ) para adequação no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção e arquivamento.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7004273-81.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: MARILENE INES DA SILVA FOUZ
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO8058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
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Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
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Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7000299-36.2018.8.22.0001
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JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: FRANCIONE PARIZ
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO8058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
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Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
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DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7026849-05.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ILMA ANDRADE DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: ARMANDO DIAS SIMOES
NETO - RO8288, VANESSA CESARIO SOUSA - RO8058
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
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deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
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da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7051186-92.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: FRANCISCA MEJIA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA CLAUDIA VILHENA DE
MELO - RO0007326
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Decido.
Trata-se de ação de natureza condenatória.
A parte requerente postula, em síntese, que seja implementado o
“Adicional de Qualificação Funcional” de maneira integral – 10%
sobre o vencimento básico da requerente.
Aduz que formulou pedido administrativo, apresentando a
comprovação da realização dos autos de Curso de Direito penal
(com carga horária de 280 horas, concluído em 10/11/2010),
Gramática (com carga horária de 200 horas, concluído em
02/09/2010) e SAP – TJRO (versão DELPHI, com carga horária de
20 horas), que somados perfazem um total de 500 horas.
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Diz que foram das 260 horas reconhecidas, 180 horas correspondem
aos cursos: a) OFICINA DE SIMPLIFICAÇÃO DE PROCESSOS
DE DELITIS DE TÓXICOS; b) OFICINA DE SIMPLIFICAÇÃO
DE PROCESSOS DO TRIBUNAL DO JURI; c) OFICINA DE
SIMPLIFICAÇÃO DE PROCESSO TURMA – 1; d) WORKSHOP
ESTRATÉGICO DE PROCESSOS E PESSOAS; e) WORKSHOP
DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO; f) ADMINISTRAÇÃO DO
TEMPO; g) OFICINA DE LIDERANÇA; h) TREINAMENTO:
TABELAS UNIFICADAS DO CNJ; i) SAP-TJRO (VERSÃO DELPHI)
e j) ENCONTRO DOS ESCRIVÃES 2005.
Diz que na mesma DECISÃO foram consideradas válidas 30 horas
referentes ao curso de REDAÇÃO OFICIAL COM NOVO ACORDO
ORTOGRÁFICO.
Contudo, em relação aos cursos de GRAMÁTICA e DIREITO
PENAL foram consideradas apenas 50 das 480 horas cursadas, sob
o fundamento da limitação imposta pelo § 6º, art. 2º da Resolução
024/2010 – PR, com redação dada pela resolução 014/2011 – PR.
Assevera que quando formulou o pedido administrativo não a
redação da Resolução 024/2010 não limitada os cursos realizados
via EAD, logo, tem direito a implantação integral e ao retroativo,
observado o quinquênio prescricional.
O Estado de Rondônia apresenta Contestação, em síntese,
reproduzindo a DECISÃO administrativa, no sentido de que é
limitada a carga horária para cursos realizados na modalidade EAD
e pede a improcedência dos pedidos.
Veja que efetivamente, ao tempo do requerimento administrativo
formulado pela autora (02/12/2010 – ID 6347608 – pág. 1), a
Resolução 024/2010-PR não previa a limitação da carga horária
a ser utilizada dos cursos realizados na modalidade EAD, logo, a
requerente tem direito à integralidade das horas dos cursos que
realizou, ou seja, 30 horas referentes ao curso de REDAÇÃO
OFICIAL COM NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO e 480 horas dos
cursos GRAMÁTICA e DIREITO PENAL, que somam mais do que
as 500 horas necessárias à percepção do adicional de 10%.
DISPOSITIVO.
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela
parte requerente para condenar a parte requerida a implementar
o “Adicional de Qualificação Funcional” previsto no art. 20, §2º, I,
da Lei Complementar nº 568/10 no percentual de 10%, bem como
condenar ao pagamento dos valores retroativos aos cinco anos
anteriores à propositura da demanda.
Os valores retroativos serão calculados por meio de simples cálculo
aritmético, utilizando o percentual de 10% sobre o vencimento
básico da requerente, subtraídos os percentuais e/ou valores já
devidamente pagos.
Juros de 0,5% a partir da citação e correção monetária pelo índice
da poupança até 25 de março de 2015 e a após dessa data pelo
índice IPCA-E.
Declaro resolvido o MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC.
Sem custas e honorários advocatícios.
Agende-se decurso de prazo, transcorrido sem manifestação,
arquivem-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
Marisa de Almeida
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7027189-46.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: IRNO ENGEL
Advogado do(a) REQUERENTE: WALTER GUSTAVO DA SILVA
LEMOS - RO000655A
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
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DESPACHO
Vistos, etc.
Considerando a existência de determinação de suspensão
nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos
pelo STJ que tratam da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de
Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do
Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de
cálculo do ICMS (TEMA n. 986 - STJ; EREsp 1163020/RS; REsp
1699851/TO; REsp 1692023/MT), nos termos do art. 1.037, II,
CPC, DETERMINO a SUSPENSÃO do presente feito.
Ao término da suspensão, voltem-me conclusos para julgamento
dos Embargos de Declaração na pasta (JEC) Concluso para
Julgamento – Embargos.
A CPE – Central de Processamento Eletrônico deverá proceder
com o necessário para fins de organizar os processos suspensos
em trâmite neste Juizado Especial da Fazenda Pública.
Intimem-se pelo sistema PJe / DJe, servindo o presente de
expediente/ comunicação/ citação/ intimação/ Carta-AR/ MANDADO
/ ofício.
Agende-se decurso de prazo.
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7026797-09.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: MILTON JOSE FERREIRA DUARTE
Advogados do(a) REQUERENTE: EDIR ESPIRITO SANTO SENA
- RO7124, JOSE ROBERTO DE CASTRO - SP139198
REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
E TRANSPORTES DO ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
Ante as alegações apresentadas pelo DER, inclusive quanto a
sua ilegitimidade passiva, intime-se a parte requerente para que,
no prazo de 10 dias, se manifeste e requeira o que entender de
direito.
Intime-se.
Agende-se decurso de prazo, após, voltem-me conclusos para
SENTENÇA.
Porto Velho, 16 de maio de 2018
Marisa de Almeida
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7013304-28.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): DEUSDETE ANTONIO ALVES
Advogados do(a) REQUERENTE: KATIA AGUIAR MOITA RO0006317, ANTONIA MARIA DA CONCEICAO ALVES BIANCHI
- RO8150
REQUERIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
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Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7040490-94.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: GENIVALDO CRISTIANO ANTUNES DOS
SANTOS
Advogados
do(a)
REQUERENTE:
UILIAN
HONORATO
TRESSMANN - RO0006805, GILBER ROCHA MERCES RO0005797
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Uma vez que não é possível exigir pagamento de quantia certa e
obrigação de fazer no mesmo procedimento por incompatibilidade,
este processo seguirá apenas para cumprimento da obrigação de
fazer.
Intimem-se:
1) o Procurador Geral do Estado, pelo sistema, para eventual
impugnação no prazo de 30 dias
2) o Gerente da Folha de Pagamento da parte requerida para
cumprimento da obrigação de fazer descrita na SENTENÇA no
prazo de 15 dias contados do recebimento desta intimação, sob
pena de multa.
Aguarde-se por 60 dias e se nesse prazo não houver reclamação
do descumprimento da obrigação, arquive-se.
Uma vez apresentada reclamação, independente de novo
DESPACHO expeça-se MANDADO de intimação para o diretor do
órgão incumbido de cumprir a ordem judicial, a fim de que cumpra
a ordem judicial constante da SENTENÇA no prazo de 5 dias, sob
pena de apuração de eventual responsabilidade.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício, devendo ser
instruída com cópia do título executivo e documento com os dados
necessários ao cumprimento da ordem.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7016822-94.2016.8.22.0001
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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
(12078)
EXEQUENTE: NOELLE CAROLINE XAVIER RIBAS
Advogados do(a) EXEQUENTE: BRUNA GISELLE RAMOS
- RO4706, GRAZIELA PEREIRA DANILUCCI - RO0004805,
LUDMILA MORETTO SBARZI GUEDES - RO0004546
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Uma vez que não é possível exigir pagamento de quantia certa e
obrigação de fazer no mesmo procedimento por incompatibilidade,
este processo seguirá apenas para cumprimento da obrigação de
fazer.
Intimem-se:
1) o Procurador Geral do Estado, pelo sistema, para eventual
impugnação no prazo de 30 dias
2) o Gerente da Folha de Pagamento da parte requerida para
cumprimento da obrigação de fazer descrita na SENTENÇA no
prazo de 15 dias contados do recebimento desta intimação, sob
pena de multa.
Aguarde-se por 60 dias e se nesse prazo não houver reclamação
do descumprimento da obrigação, arquive-se.
Uma vez apresentada reclamação, independente de novo
DESPACHO expeça-se MANDADO de intimação para o diretor do
órgão incumbido de cumprir a ordem judicial, a fim de que cumpra
a ordem judicial constante da SENTENÇA no prazo de 5 dias, sob
pena de apuração de eventual responsabilidade.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício, devendo ser
instruída com cópia do título executivo e documento com os dados
necessários ao cumprimento da ordem.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7019211-81.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): MARLI RAMOS DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANE CAROLINE FERREIRA
DOS SANTOS - RO0004309
REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
DESPACHO
Há uma tradição forense ligada ao antigo procedimento ordinário em
que os profissionais buscam fornecer parâmetros para a liquidação
da SENTENÇA somente depois que ela é proferida, induzindo a
causa a passar por um necessário procedimento de liquidação, tão
extenso quanto o ordinário.
Atento a isso e a intenção de criar condições para que nos Juizados
Especiais as ações tenham tramitação mais abreviada criou-se
procedimento único com eliminação de várias fases, inclusive a da
liquidação de SENTENÇA, tanto que no art. 38, parágrafo único,
da Lei n° 9.099/95 proibiu-se SENTENÇA condenatória ilíquida,
“ainda que genérico o pedido”.
Por essa razão é preciso que o advogado da parte requerente sempre
apresente um memorial de cálculo no qual faça esclarecimentos
sobre a origem dos dados numéricos que empregar (em que
provas constam), bem como qual sua relação com a tese jurídica
construída e qual o raciocínio matemático utilizado para que seja
possível entender se a formação do valor e sua evolução obedecem
critérios legais (índices corretos, forma de contagem correta,
momento inicial e final de contagem corretos etc).
A falta de atenção para esse aspecto poderá ter como resultado a
falência no ônus de influenciar a formação da convicção do julgador
e, por consequência, o direito não ser reconhecido no MÉRITO. Na
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medida em que não é possível concordar que os valores sugeridos
são os correspondentes a tese jurídica ou mesmo sobre como
esses valores deveriam ter evoluído no tempo o resultado será
uma declaração de que o direito não foi provado.
Esse esclarecimento é prestado porque muitas das petições iniciais
apresentam cálculos sintéticos que presumem uma série de pontos
que o advogado da parte requerente deve convencer o julgador
de serem existentes e também de produzirem a consequência
indicada na tese jurídica. Como nenhum julgamento pode partir de
presunções, salvo de autorizadas por lei, falha na construção de
cálculos poderá prejudicar o acolhimento de um pedido.
Ademais, não se deve esquecer que a parte contrária tem o
direito de contraditório e isso significa que deva receber um pleito
com dados que permitam uma CONCLUSÃO lógica, sob pena
de impedir a construção de uma defesa. Daí ser obrigação do
advogado da parte requerente apresentar dados compreensíveis
acerca do desdobramento matemático de sua tese jurídica, sob
pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
Analisando a planilha de cálculo da parte requerente percebo que
está desacompanhada de um memorial onde haja explicação sobre
de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente, bem
como sua relação com o preenchimento dos requisitos materiais
da tese jurídica e o desenvolvimento de uma fórmula matemática
aceita para atualização dos valores.
Posto isto, no prazo de 15 dias, o advogado da parte requerente
deverá emendar a inicial para que os cálculos contenham um
memorial que esclareça:
1) de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente,
2) relação com o preenchimento dos requisitos materiais da tese
jurídica
3) desenvolvimento de uma fórmula matemática aceita para
atualização dos valores (não calcular juros sobre juros, calcular
juros moratórios desde a citação, informar marco inicial e final de
cada item);
4) se os juros são simples e de 0,5% ao mês;
5) se a atualização monetária está pela TR até 25/03/2015 e a partir
desta data pelo IPCA-E;
Intime-se (DJ) para adequação no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção e arquivamento.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7019230-87.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): LUCILENE BENTES
Advogados do(a) REQUERENTE: EVA LIDIA DA SILVA RO0006518, DELCIMAR SILVA DE ALMEIDA - RO9085
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Há uma tradição forense ligada ao antigo procedimento ordinário em
que os profissionais buscam fornecer parâmetros para a liquidação
da SENTENÇA somente depois que ela é proferida, induzindo a
causa a passar por um necessário procedimento de liquidação, tão
extenso quanto o ordinário.
Atento a isso e a intenção de criar condições para que nos Juizados
Especiais as ações tenham tramitação mais abreviada criou-se
procedimento único com eliminação de várias fases, inclusive a da
liquidação de SENTENÇA, tanto que no art. 38, parágrafo único,
da Lei n° 9.099/95 proibiu-se SENTENÇA condenatória ilíquida,
“ainda que genérico o pedido”.
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Por essa razão é preciso que o advogado da parte requerente sempre
apresente um memorial de cálculo no qual faça esclarecimentos
sobre a origem dos dados numéricos que empregar (em que
provas constam), bem como qual sua relação com a tese jurídica
construída e qual o raciocínio matemático utilizado para que seja
possível entender se a formação do valor e sua evolução obedecem
critérios legais (índices corretos, forma de contagem correta,
momento inicial e final de contagem corretos etc).
A falta de atenção para esse aspecto poderá ter como resultado a
falência no ônus de influenciar a formação da convicção do julgador
e, por consequência, o direito não ser reconhecido no MÉRITO. Na
medida em que não é possível concordar que os valores sugeridos
são os correspondentes a tese jurídica ou mesmo sobre como
esses valores deveriam ter evoluído no tempo o resultado será
uma declaração de que o direito não foi provado.
Esse esclarecimento é prestado porque muitas das petições iniciais
apresentam cálculos sintéticos que presumem uma série de pontos
que o advogado da parte requerente deve convencer o julgador
de serem existentes e também de produzirem a consequência
indicada na tese jurídica. Como nenhum julgamento pode partir de
presunções, salvo de autorizadas por lei, falha na construção de
cálculos poderá prejudicar o acolhimento de um pedido.
Ademais, não se deve esquecer que a parte contrária tem o
direito de contraditório e isso significa que deva receber um pleito
com dados que permitam uma CONCLUSÃO lógica, sob pena
de impedir a construção de uma defesa. Daí ser obrigação do
advogado da parte requerente apresentar dados compreensíveis
acerca do desdobramento matemático de sua tese jurídica, sob
pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
Analisando a planilha de cálculo da parte requerente percebo que
está desacompanhada de um memorial onde haja explicação sobre
de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente, bem
como sua relação com o preenchimento dos requisitos materiais
da tese jurídica e o desenvolvimento de uma fórmula matemática
aceita para atualização dos valores.
Posto isto, no prazo de 15 dias, o advogado da parte requerente
deverá emendar a inicial para que os cálculos contenham um
memorial que esclareça:
1) de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente,
2) relação com o preenchimento dos requisitos materiais da tese
jurídica
3) desenvolvimento de uma fórmula matemática aceita para
atualização dos valores (não calcular juros sobre juros, calcular
juros moratórios desde a citação, informar marco inicial e final de
cada item);
4) se os juros são simples e de 0,5% ao mês;
5) se a atualização monetária está pela TR até 25/03/2015 e a partir
desta data pelo IPCA-E;
Intime-se (DJ) para adequação no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção e arquivamento.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7017864-13.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ARELI BALDUINO FARIAS
Advogados do(a) REQUERENTE: ARTUR LOPES DE SOUZA RO0006231, SERGIO CARDOSO GOMES FERREIRA JUNIOR RO0004407
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
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DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7019139-94.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): DARCIELE SILVA DE ALMEIDA
Advogados do(a) REQUERENTE: EVA LIDIA DA SILVA RO0006518, DELCIMAR SILVA DE ALMEIDA - RO9085
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Há uma tradição forense ligada ao antigo procedimento ordinário em
que os profissionais buscam fornecer parâmetros para a liquidação
da SENTENÇA somente depois que ela é proferida, induzindo a
causa a passar por um necessário procedimento de liquidação, tão
extenso quanto o ordinário.
Atento a isso e a intenção de criar condições para que nos Juizados
Especiais as ações tenham tramitação mais abreviada criou-se
procedimento único com eliminação de várias fases, inclusive a da
liquidação de SENTENÇA, tanto que no art. 38, parágrafo único,
da Lei n° 9.099/95 proibiu-se SENTENÇA condenatória ilíquida,
“ainda que genérico o pedido”.
Por essa razão é preciso que o advogado da parte requerente sempre
apresente um memorial de cálculo no qual faça esclarecimentos
sobre a origem dos dados numéricos que empregar (em que
provas constam), bem como qual sua relação com a tese jurídica
construída e qual o raciocínio matemático utilizado para que seja
possível entender se a formação do valor e sua evolução obedecem
critérios legais (índices corretos, forma de contagem correta,
momento inicial e final de contagem corretos etc).
A falta de atenção para esse aspecto poderá ter como resultado a
falência no ônus de influenciar a formação da convicção do julgador
e, por consequência, o direito não ser reconhecido no MÉRITO. Na
medida em que não é possível concordar que os valores sugeridos
são os correspondentes a tese jurídica ou mesmo sobre como
esses valores deveriam ter evoluído no tempo o resultado será
uma declaração de que o direito não foi provado.
Esse esclarecimento é prestado porque muitas das petições iniciais
apresentam cálculos sintéticos que presumem uma série de pontos
que o advogado da parte requerente deve convencer o julgador
de serem existentes e também de produzirem a consequência
indicada na tese jurídica. Como nenhum julgamento pode partir de
presunções, salvo de autorizadas por lei, falha na construção de
cálculos poderá prejudicar o acolhimento de um pedido.
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Ademais, não se deve esquecer que a parte contrária tem o
direito de contraditório e isso significa que deva receber um pleito
com dados que permitam uma CONCLUSÃO lógica, sob pena
de impedir a construção de uma defesa. Daí ser obrigação do
advogado da parte requerente apresentar dados compreensíveis
acerca do desdobramento matemático de sua tese jurídica, sob
pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
Analisando a planilha de cálculo da parte requerente percebo que
está desacompanhada de um memorial onde haja explicação sobre
de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente, bem
como sua relação com o preenchimento dos requisitos materiais
da tese jurídica e o desenvolvimento de uma fórmula matemática
aceita para atualização dos valores.
Posto isto, no prazo de 15 dias, o advogado da parte requerente
deverá emendar a inicial para que os cálculos contenham um
memorial que esclareça:
1) de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente,
2) relação com o preenchimento dos requisitos materiais da tese
jurídica
3) desenvolvimento de uma fórmula matemática aceita para
atualização dos valores (não calcular juros sobre juros, calcular
juros moratórios desde a citação, informar marco inicial e final de
cada item);
4) se os juros são simples e de 0,5% ao mês;
5) se a atualização monetária está pela TR até 25/03/2015 e a partir
desta data pelo IPCA-E;
Intime-se (DJ) para adequação no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção e arquivamento.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7012467-75.2015.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): BARBARA BRAGA GRACIANO
Advogados do(a) REQUERENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Uma vez que não é possível exigir pagamento de quantia certa e
obrigação de fazer no mesmo procedimento por incompatibilidade,
este processo seguirá apenas para cumprimento da obrigação de
fazer.
Intimem-se:
1) o Procurador Geral do Estado, pelo sistema, para eventual
impugnação no prazo de 30 dias
2) o Gerente da Folha de Pagamento da parte requerida para
cumprimento da obrigação de fazer descrita na SENTENÇA no
prazo de 15 dias contados do recebimento desta intimação, sob
pena de multa.
Aguarde-se por 60 dias e se nesse prazo não houver reclamação
do descumprimento da obrigação, arquive-se.
Uma vez apresentada reclamação, independente de novo
DESPACHO expeça-se MANDADO de intimação para o diretor do
órgão incumbido de cumprir a ordem judicial, a fim de que cumpra
a ordem judicial constante da SENTENÇA no prazo de 5 dias, sob
pena de apuração de eventual responsabilidade.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício, devendo ser
instruída com cópia do título executivo e documento com os dados
necessários ao cumprimento da ordem.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7028186-29.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ADEILTON BRITO DE LIMA
Advogados
do(a)
REQUERENTE:
UILIAN
HONORATO
TRESSMANN - RO0006805, GILBER ROCHA MERCES RO0005797
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Uma vez que não é possível exigir pagamento de quantia certa e
obrigação de fazer no mesmo procedimento por incompatibilidade,
este processo seguirá apenas para cumprimento da obrigação de
fazer.
Intimem-se:
1) o Procurador Geral do Estado, pelo sistema, para eventual
impugnação no prazo de 30 dias
2) o Gerente da Folha de Pagamento da parte requerida para
cumprimento da obrigação de fazer descrita na SENTENÇA no
prazo de 15 dias contados do recebimento desta intimação, sob
pena de multa.
Aguarde-se por 60 dias e se nesse prazo não houver reclamação
do descumprimento da obrigação, arquive-se.
Uma vez apresentada reclamação, independente de novo
DESPACHO expeça-se MANDADO de intimação para o diretor do
órgão incumbido de cumprir a ordem judicial, a fim de que cumpra
a ordem judicial constante da SENTENÇA no prazo de 5 dias, sob
pena de apuração de eventual responsabilidade.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício, devendo ser
instruída com cópia do título executivo e documento com os dados
necessários ao cumprimento da ordem.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7020530-21.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO8058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

284

Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
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Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7012058-31.2017.8.22.0001
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JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: MARILZA PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: RAPHAEL PEREIRA SOTELI RO7013
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
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Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estadual. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
A nova regulamentação recebeu comando legislativo para vigorar
a partir da publicação (art.7º). Portanto, inaugurou a incidência
das novas regras a partir do mês de novembro de 2009, já que a
publicação da lei aconteceu no final do mês de outubro daquele
ano.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de 10%,
20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90, conforme
redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que não fora juntado nenhum laudo pericial
do local de trabalho, porém na série de documentos apresentados,
restou claro que a parte requerente realmente trabalhava em locais
insalubres, pois é sabido que um agente de saúde que trabalha em
uma unidade hospitalar recebe diariamente pacientes portadores de
diversas patologias transmissíveis, mantendo contato direto com os
mesmos, ex. portadores de tuberculose, hepatite, HIV, dentre outras
exame dos autos, em que pese às alegações da parte requerida,
de que a ausência de laudo ensejaria a improcedência do pedido,
porém o conhecimento público da insalubridade constante nestes
locais é perfeitamente admissível para se chegar a CONCLUSÃO
de que a parte requerente laborava em local insalubre e em grau
máximo.
Este Juízo assevera que não fora juntado laudo, visto que o rito dos
juizados é um rito célere, assim o laudo deveria ter sido juntado à
petição inicial, o que a parte requerente não fez, ainda assim este
juízo concedeu o prazo de 10 dias e esse prazo fora extrapolado e
muito pela parte requerente.
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto ao pagamento do adicional de insalubridade
retroativo, com fundamento na Lei Estadual 1068/02, no percentual
de 40% sobre o salário mínimo, uma vez que os DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária, foram revogados expressamente com a edição da Lei
n° 2.165/09.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do
art. 2º da Lei 3.961/2016), as parcelas vencidas pelo período não
prescrito até a data da efetiva implantação, cujo valor deverá ser
apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 -
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redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016), cujo valor total
deverá ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo
ser atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta
data pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela
deveria ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento)
ao mês a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R4 600,90, tendo como indexador
o percentual correspondente ao aumento geral do servidor público
e/ou outro índice adotado pela Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7000611-94.2014.8.22.0601 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: IRIS MARIA NERI DE CASTRO
Advogados do(a) EXEQUENTE: PEDRO ORIGA - RO0001953,
IVONE DE PAULA CHAGAS - RO0001114, PEDRO ORIGA NETO
- RO000002A, DOUGLACIR ANTONIO EVARISTO SANT ANA RO0000287
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por ordem do MM. Juíz de Direito do 1º Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho, fica o
exequente intimado a apresentar, em cartório, no prazo de 5 (cinco)
dias, 2 (DUAS) CÓPIAS IMPRESSAS dos documentos a seguir
relacionados para expedição do Precatório:
- Procuração / e ou substabelecimento se houver;
- Contrato de Honorários
- SENTENÇA condenatória;
- Acórdão se houver
- Certidão de trânsito em julgado;
- Pedido de execução do julgado;
- Petição de Impugnação de cálculo se houver
- Cálculo homologado;
- RG e CPF.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7013857-12.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
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REQUERENTE: EUDES LUIZ ALVES, GEOVANI DE OLIVEIRA
IRBER, GILMAR TOMAZ DE SOUZA, JOAO ORLANDO MENDES
CARNEIRO, JOSE DE FREITAS GUEDES, KENIA DE PINHO
BERNARDINO MACHADO, KLEBER SAITER REBOLI, MARCIO
DASSI NEGRI, MARIA FERNANDA CAMARGO ALVES MARQUES
DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: LENINE APOLINARIO DE
ALENCAR - RO0002219
REQUERIDO: IDARON - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA
AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Decido.
Trata-se de ação de natureza condenatória.
Alegam os autores que são servidores do IDARON, ocupantes de
cargos de natureza efetiva, e que ao implementar o novo Plano de
Cargos e Salários (LC nº 665/12) a requerida deixou de pagar o
Adicional de Produtividade referente ao período de 21/05/2012 a
30/06/2012, perfazendo o total de 40 dias.
O IDARON apresentou resposta concordando com os pedidos
dos autores, entretanto, faz ressalva em relação ao requerente
KLEBER SAITER REBOLI, que diz ter um período de apenas 10
dias a receber e KENIA DE PINHO BERNARDINO MACHADO,
que diz já ter recebido, não fazendo jus ao pleiteado.
Inicialmente, em relação a requerente KENIA DE PINHO, razão
assiste ao IDARON, isso porque, o cargo ocupado pela autora
recebia até dezembro de 2011 a GAE (art. 34 da Lei 254/02), tendo
sido transformada em Adicional de Produtividade, nos termos da
art. 34 da LC 254/02 através da Lei 2.681/12, com efeitos retroativos
a 1º da Janeiro de 2012.
A referida rubrica era paga, diferentemente dos demais, dentro do
mês trabalhado, logo, não há saldo a ser pago ao referido autor, de
acordo com as fichas financeiras.
Em relação ao requerente KLEBER SAITER REBOLI, razão não
assiste ao IDARON.
Em que pesem as alegações, na ficha financeira do ano de 2012 do
referido autor não consta o pagamento dos 40 dias, tal como nas
dos demais requerentes.
Em relação as planilhas de cálculos apresentadas pelos requerentes,
nota-se que não foi apresentado nos autos a tabela de índices
utilizados, logo, não é possível se determinar se efetivamente foi
aplicado o índice correto (poupança e IPCA-E), além do que, os
juros são devidos a partir da citação (art. 240, CPC).
DISPOSITIVO.
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pelos requerentes para condenar ao
pagamento da diferente do Adicional de Produtividades (40 dias)
e seus respectivos reflexos nos seguintes valores: EUDES LUIZ
ALVES – R$2.840,45 + proporcionais de 1/3 de férias e 13º salário;
GEOVANI DE OLIVEIRA IRBER – R$2.434,68 + proporcionais
de 1/3 de férias e 13º salário; GILMAR TOMAZ DE SOUZA –
R$2.840,45 + proporcionais de 1/3 de férias e 13º salário; JOÃO
ORLANDO MENDES CARNEIRO – R$5.410,40 + proporcionais
de 1/3 de férias e 13º salário; JOSÉ DE FREITAS GUEDES –
R$2.434,68 + proporcionais de 1/3 de férias e 13º salário; KLEBER
SAITER REBOLI – R$2.705,20 + proporcionais de 1/3 de férias e
13º salário; MARCIO DASSI NEGRI – R$2.975,72 + proporcionais
de 1/3 de férias e 13º salário; MARIA FERNANDA CAMARGO
ALVES MARQUES DE OLIVEIRA – R$4.869,36 + proporcionais de
1/3 de férias e 13º salário; e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
formulados pela requerente KENIA DE PINHO BERNARDINO
MACHADO.
Declaro resolvido o MÉRITO, nos termos do art. 487, I e VIII, a,
CPC.
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Juros de 0,5% da citação e correção monetária pelo índice da
poupança até 25 de março de 2015 e pelo índice IPCA-E após
esta data.
Sem custas e honorários advocatícios.
Intimem-se as partes.
Agende-se decurso de prazo, com o trânsito em julgado e sem
requerimento de cumprimento de SENTENÇA, arquivem-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
Marisa de Almeida
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7029624-61.2015.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: DOUGLAS MARCOS RAMOS TELEKEN,
ANTONIO CARLOS RAMOS BACELAR, ADINEIA SILVA BORGES,
THIAGO CARDOSO RIBAS, JOSE LUIZ SOUZA DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: MAGNALDO SILVA DE JESUS
- RO0003485, AGNA RICCI DE JESUS - RO0006349
REQUERIDO: FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO
BITTENCOURT, ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Cite-se a requerida FUNCAB por AR previamente à citação por
carta precatória.
Após, agende-se decurso de prazo e, por fim, voltem-me conclusos
para julgamento.
Publique-se.
Porto Velho, 16 de maio de 2018
Marisa de Almeida
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7039929-70.2016.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
(12078)
EXEQUENTE: LUIZ CARLOS DE AZEVEDO
Advogados do(a) EXEQUENTE: UILIAN HONORATO TRESSMANN
- RO0006805, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Uma vez que não é possível exigir pagamento de quantia certa e
obrigação de fazer no mesmo procedimento por incompatibilidade,
este processo seguirá apenas para cumprimento da obrigação de
fazer.
Intimem-se:
1) o Procurador Geral do Estado, pelo sistema, para eventual
impugnação no prazo de 30 dias
2) o Gerente da Folha de Pagamento da parte requerida para
cumprimento da obrigação de fazer descrita na SENTENÇA no
prazo de 15 dias contados do recebimento desta intimação, sob
pena de multa.
Aguarde-se por 60 dias e se nesse prazo não houver reclamação
do descumprimento da obrigação, arquive-se.
Uma vez apresentada reclamação, independente de novo
DESPACHO expeça-se MANDADO de intimação para o diretor do
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órgão incumbido de cumprir a ordem judicial, a fim de que cumpra
a ordem judicial constante da SENTENÇA no prazo de 5 dias, sob
pena de apuração de eventual responsabilidade.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício, devendo ser
instruída com cópia do título executivo e documento com os dados
necessários ao cumprimento da ordem.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7017011-38.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): EDISON RIGOLI GONCALVES
Advogados
do(a)
REQUERENTE:
UILIAN
HONORATO
TRESSMANN - RO0006805, GILBER ROCHA MERCES RO0005797
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Uma vez que não é possível exigir pagamento de quantia certa e
obrigação de fazer no mesmo procedimento por incompatibilidade,
este processo seguirá apenas para cumprimento da obrigação de
fazer.
Intimem-se:
1) o Procurador Geral do Estado, pelo sistema, para eventual
impugnação no prazo de 30 dias
2) o Gerente da Folha de Pagamento da parte requerida para
cumprimento da obrigação de fazer descrita na SENTENÇA no
prazo de 15 dias contados do recebimento desta intimação, sob
pena de multa.
Aguarde-se por 60 dias e se nesse prazo não houver reclamação
do descumprimento da obrigação, arquive-se.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício, devendo ser
instruída com cópia do título executivo e documento com os dados
necessários ao cumprimento da ordem.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7015623-37.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ANDREI SEBOLD SANTOS e outros (13)
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
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Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos,
Analisar se o processo está com a classe correta (ECFP) e promover
a correção se for o caso.
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito,
assim sendo expeça-se RPV/precatório no valor principal de R$
214.036,97 (duzentos e quatorze mil, trinta e seis reais e noventa e
sete centavos). conforme planilha de cálculos de ID 1699647, para
pagamento no prazo de 60 dias.
Indefiro o pedido do Estado de Rondônia, de que a parte exequente
peticione afirmando não ter recebido as mesmas verbas em outro
processo.
Tal pedido não terá utilidade ao processo, vez que, afirmando a
parte exequente não pleiteia a mesma verba em outro processo,
caberá o Estado de Rondônia verificar a veracidade dos fatos, o
que torna a manifestação sem qualquer utilidade ao processo.
Se faltarem dados ou documentos para expedição de RPV/
precatório, o advogado da parte requerente deverá ser intimado
para providência no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se
de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, 15 de maio de 2018.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7027939-48.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ORLANDINO MEIRELES DE AGUIAR
Advogados
do(a)
REQUERENTE:
UILIAN
HONORATO
TRESSMANN - RO0006805, GILBER ROCHA MERCES RO0005797
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Uma vez que não é possível exigir pagamento de quantia certa e
obrigação de fazer no mesmo procedimento por incompatibilidade,
este processo seguirá apenas para cumprimento da obrigação de
fazer.
Intimem-se:
1) o Procurador Geral do Estado, pelo sistema, para eventual
impugnação no prazo de 30 dias
2) o Gerente da Folha de Pagamento da parte requerida para
cumprimento da obrigação de fazer descrita na SENTENÇA no
prazo de 15 dias contados do recebimento desta intimação, sob
pena de multa pessoal no valor de R$ 5.000,00 com crédito atribuível
a parte requerente e afastamento da função para nenhuma outra
função gratificada poder exercer nos próximos 5 anos.
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Aguarde-se por 60 dias e se nesse prazo não houver reclamação
do descumprimento da obrigação, arquive-se.
Uma vez apresentada reclamação, independente de novo
DESPACHO expeça-se MANDADO de intimação para o diretor do
órgão incumbido de cumprir a ordem judicial, a fim de que cumpra
a ordem judicial constante da SENTENÇA no prazo de 5 dias,
sob pena de afastamento da função para nenhuma outra função
gratificada poder exercer nos próximos 5 anos. Se a autoridade
intimada não comprovar o cumprimento da ordem no prazo,
o oficial de justiça deverá intimar o Governador do Estado para
executar o afastamento da autoridade que desobedeceu a ordem
judicial e tomar ciência de que ele passa a ter o prazo de 5 dias
para cumprimento, sob pena de encaminhamento de cópia para
providências junto ao Poder Legislativo (políticas) e também ao
Procurador Geral de Justiça (judiciais).
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício, devendo ser
instruída com cópia do título executivo e documento com os dados
necessários ao cumprimento da ordem.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7050241-71.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: PAULA FERREIRA BEZERRA
Advogados do(a) REQUERENTE: ARMANDO DIAS SIMOES
NETO - RO8288, VANESSA CESARIO SOUSA - RO8058
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
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SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
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DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7004292-87.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: FRANCILENE DE SOUZA FIRMINO
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO8058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
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DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
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conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7050013-96.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: JOSE ROBERTO ALVES PEREIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: ARMANDO DIAS SIMOES
NETO - RO8288, VANESSA CESARIO SOUSA - RO8058
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
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pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
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disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7018042-93.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: EUNICE LINO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: RAPHAEL PEREIRA SOTELI RO7013
REQUERIDO: GOVERNADORIA CASA CIVIL
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
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O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estadual. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
A nova regulamentação recebeu comando legislativo para vigorar
a partir da publicação (art.7º). Portanto, inaugurou a incidência
das novas regras a partir do mês de novembro de 2009, já que a
publicação da lei aconteceu no final do mês de outubro daquele
ano.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de 10%,
20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90, conforme
redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que não fora juntado nenhum laudo pericial
do local de trabalho, porém na série de documentos apresentados,
restou claro que a parte requerente realmente trabalhava em locais
insalubres, pois é sabido que um agente de saúde que trabalha em
uma unidade hospitalar recebe diariamente pacientes portadores de
diversas patologias transmissíveis, mantendo contato direto com os
mesmos, ex. portadores de tuberculose, hepatite, HIV, dentre outras
exame dos autos, em que pese às alegações da parte requerida,
de que a ausência de laudo ensejaria a improcedência do pedido,
porém o conhecimento público da insalubridade constante nestes
locais é perfeitamente admissível para se chegar a CONCLUSÃO
de que a parte requerente laborava em local insalubre e em grau
máximo.
Este Juízo assevera que não fora juntado laudo, visto que o rito dos
juizados é um rito célere, assim o laudo deveria ter sido juntado à
petição inicial, o que a parte requerente não fez, ainda assim este
juízo concedeu o prazo de 10 dias e esse prazo fora extrapolado e
muito pela parte requerente.
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A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto ao pagamento do adicional de insalubridade
retroativo, com fundamento na Lei Estadual 1068/02, no percentual
de 40% sobre o salário mínimo, uma vez que os DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária, foram revogados expressamente com a edição da Lei
n° 2.165/09.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do
art. 2º da Lei 3.961/2016), as parcelas vencidas pelo período não
prescrito até a data da efetiva implantação, cujo valor deverá ser
apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016), cujo valor total
deverá ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo
ser atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta
data pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela
deveria ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento)
ao mês a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R4 600,90, tendo como indexador
o percentual correspondente ao aumento geral do servidor público
e/ou outro índice adotado pela Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7005415-23.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: BRENDA CAROLINE CAMILO ULCHOA DE
ALMEIDA
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Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO8058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
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intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de
10%, 20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90,
conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016,
nova redação que disciplina o pagamento, a partir da vigência da
nova lei, anterior a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a
insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais) tendo como indexador o percentual
correspondente ao aumento geral do servidor público e/ou outros
índice adotado pela Administração Pública.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que o laudo apresentou o seguinte parecer:
“os servidores públicos que desenvolvem atividades fins, (...),
estão em contato permanente e direto com pacientes, expostos a
agentes biológicos, adentram em unidades fechadas e isolamento,
fazem jus ao Adicional de Insalubridade em GRAU MÁXIMO.”
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior
a ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09), cujo valor total deverá
ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta data
pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela deveria
ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês
a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, conforme redação
dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação que
disciplina o pagamento, a partir da vigência da nova lei, anterior a
ela aplica-se o art. 1º, § 3º da Lei 2.165/09 a insalubridade terá como
base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao
aumento geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela
Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
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Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7024740-52.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: WEDER SANTANA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: UELITON FELIPE AZEVEDO DE
OLIVEIRA - RO0005176
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração sob a alegação
de que a r. SENTENÇA estaria acometida de OMISSÃO.
Sustenta a parte embargante que é necessário que este juízo
esclareça os seguintes pontos:
1. Com a declaração da extinção do feito sem resolução de MÉRITO
ante a perda do objeto e considerando aplicação pela PMRO aos
mesmos testes de aptidão física e tendo o embargante ao final sido
considerando APTO (Ficha de Avaliação de Teste de Aptidão Física
e Memorando n. 001/CFS), o ato administrativo de reconhecimento
da aptidão física do autor supera o único teste que havia pendente
no certame (teste de barra fixa)
2. Tendo sido o embargante, aprovado dentro de numero de vagas
ofertadas no Curso de Formação de Sargento – CFS/2016, na
posição 30ª e com reconhecimento administrativo de sua aptidão
física, assim concluindo com aproveitamento todas as etapas do
certame, inclusive curso de formação, existe algum impedimento
para a PMRO negar a promoção a 3º Sargento ao embargante
É o breve relatório.
Decido.
Conforme sabido, resumindo-se a irresignação do embargante
ao seu mero inconformismo com o resultado do julgado, não há
nenhum fundamento que justifique a interposição dos embargos
de declaração, que se prestam tão somente a sanar eventual
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado,
e não a reapreciar a causa (EDcl no REsp 1365215/PR, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
19/09/2017, DJe 27/09/2017).
In casu, não há possibilidade jurídica de esclarecimento dos pontos
apontados pela parte embargante, pois isto implicaria na análise do
MÉRITO da causa que sequer foi julgado.
Registre-se que foi a própria parte recorrente que informou sobre a
perda do objeto (vide petição ID n. 6343839). Por isso, o processo
foi extinto sem a resolução do MÉRITO.
Por fim, ressalta-se que “esclarecer” está vinculado com
“obscuridade” e não com omissão (CPC/2015, art. 1.022, I).
Nenhum dos pontos indicados se enquadram no conceito de
obscuridade.
No mais, na petição de ID n. 6343839 - Pág. 5, a parte não
requereu nenhum pronunciamento do juiz sobre ponto ou questão
(CPC/2015, art. 1.022, II), razão pela qual os embargos não devem
ser acolhidos.
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Como consequência, isto é, na medida em que a omissão ou
contradição ou obscuridade ou erro material, não se evidenciou
no pronunciamento do juiz, torna-se inviável a sua revisão em
sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites
do art. 1.022 do CPC/2015 (Rcl 24829 AgR-ED, Relator(a): Min.
LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/11/2016, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 09-12-2016 PUBLIC 12-122016).
Posto isto, conheço dos embargos de declaração, todavia, no
MÉRITO, julgo-os IMPROCEDENTES.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Agende-se decurso de prazo. Não havendo a interposição de
recursos, arquivem-se.
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7033562-93.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: SILVANA CAPICHE
Advogado do(a) REQUERENTE: VALDECIR BATISTA RO0004271
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
DECIDO.
Dispõe o artigo 200 do CPC/2015 que “Os atos das partes
consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade
produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção
de direitos processuais.”
No entanto, o parágrafo único do mesmo artigo prevê que a
desistência da ação só produzirá efeitos após homologação
judicial.
Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da pretensão
com fulcro no art. 200, parágrafo único e art. 485, VIII, do CPC do
Código de Processo Civil e, consequentemente, JULGO EXTINTO
O FEITO.
Sem custas finais.
Tratando-se de pedido de desistência do feito verifica-se a
ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal,
razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data.
P.R.I.
Após, arquive-se.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76.820-842
Processo nº: 7013316-76.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: MARIA FRANCISCA MOREIRA GOMES
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO MOREIRA GOMES RO7954
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Intimação AO EXEQUENTE (VIA DJE)
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FINALIDADE: Intimar a parte exequente para, no prazo de 5
(cinco) dias, se manifestar sobre a petição apresentada pela parte
executada ID nº 18329893.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018 .
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7001709-66.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: LUIS FILIPE DE SOUZA MOQUEDACE
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
Considerando que houve o lançamento equivocado da DECISÃO
ID 17618783, a CPE deverá extrair o Ofício 2437/SEFIN e realizar
a juntada no processo correto.
Intime-se o Estado de Rondônia para comprovar o cumprimento
da DECISÃO que deferiu o pedido de tutela de urgência para o
fornecimento de INSULINA GLARGINA 100 UI/ML, no prazo de 05
dias, sob pena de sequestro.
A parte requerente deverá, no mesmo prazo, apresentar
três orçamentos para viabilizar o sequestro em caso de
descumprimento.
Intimem-se.
Porto Velho, 17 de maio de 2018
Marisa de Almeida
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7012084-97.2015.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: EMERSON DA SILVA GOMES, ERIC AISLAN
NASCIMENTO SILVA, ERICO NERY DOS SANTOS, FABIANO
SANTOS CABRAL, GILBERTO COLMAN JUNIOR, GIVELSON
ALVES GOMES, JANNO SAVEDRA SILVEIRA, LUAN SANSAO
PINTO, LUIZ CARLOS LEANDRO, MEICE LUCIENE PEREIRA
SOUZA, PAULO DE TARCIO BRAGA SILVINO, RAFESSON
MARQUES SILVA, RAIMUNDO DA MOTA DE SOUZA, THIAGO
ALFAIA SANTOS, VALDECI FERREIRA DAS NEVES, WENDEL
CLEBERSON PAGANINI
Advogado do(a) REQUERENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) REQUERENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) REQUERENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) REQUERENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) REQUERENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) REQUERENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) REQUERENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) REQUERENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
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Advogado do(a) REQUERENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) REQUERENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) REQUERENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) REQUERENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) REQUERENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) REQUERENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) REQUERENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
Advogado do(a) REQUERENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos, etc.
A parte requerida/embargada poderá, querendo, apresentar
contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal a contar
da ciência deste DESPACHO.
Após, voltem-me conclusos na pasta (JEC) Concluso para
Julgamento – Embargos.
Intime-se pelo sistema PJe / DJe, servindo o presente de expediente/
comunicação/ citação/ intimação/ Carta-AR/ MANDADO / ofício.
Agende-se decurso de prazo.
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
0013010-37.2014.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
AUTOR: MOISES MAICON NOBRE
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos, etc.
Considerando o requerimento de ID n. 9973128, concedo o prazo
de 30 (trinta) dias para que a parte requerida cumpra integralmente
a SENTENÇA, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00
(cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser
imputada aos representantes legais dos hospitais citados na inicial,
isto é, hospital João Paulo II e hospital de Base Ary Pinheiro, que
derem causa ao inadimplemento, salvo se houver prova de qua já
cumpriu a obrigação ou mediante apresentação de justificativa da
impossibilidade de cumprí-la.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Agende-se decurso de prazo.
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
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Processo nº: 7018831-58.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: ESCRITORIO CONTABIL LISBOA EIRELI - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: SANDRA MARIA FELICIANO DA
SILVA - RO0000597
REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,
BANCO DO BRASIL SA
DESPACHO
Vistos.
A parte requerente propôs a presente demanda alegando
adquiriu o veículo TOYOTA HILUX, placa NCX-5313, RENAVAM
1082202069, da empresa LIFE TECH INFORMÁTICA LTDA e que
no ano de 2017 pagou e emitiu o documento de licenciamento, sem
que constasse no sistema qualquer restrição ao veículo.
Informa que no presente ano após efetuar o pagamento de todas
as taxas e licenciamento do veículo, ao requerer a emissão do
documento, lhe foi informado que não seria emitido pois havia
uma restrição de alienação fiduciária do veículo, registrada em
15/01/2018 em desfavor da antiga proprietária.
Argumenta tal alienação é descabida e indevida, requer em sede de
antecipação de tutela a suspensão da alienação até o julgamento
do MÉRITO.
É o necessário.
Decido.
Trata-se de pedido de antecipação de tutela emitir o licenciamento
provisório para trafego, até o deslinde da lide.
Em análise aos autos, o documento de id. 18315397, pg. 01, da
conta de que o veículo fora transferido para a parte requerente e
que fora emitido o CRLV no ano de 2017.
O documento de id. 18315364, pg. 21, da conta de que a alienação
ocorreu no dia 15/01/2018 às 16:28, posteriormente ao negócio
jurídico entabulado entre as partes.
Assim, tenho que presente a prova da verossimilhança do direito
alegado.
A reversibilidade da medida é cediça, pois em caso de improcedência
da demanda ou em qualquer momento processual em que haja
prova do contrario, é possível a revogação desta DECISÃO.
Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulada
pela parte requerente para obrigar o Requerido para o fim de
expedir o CRLV referente ao ano de 2018 do veículo TOYOTA
HILUX, BRANCA. PLACA NCZ-5313, RENAVAN 1082202069, até
o julgamento final do processo.
INTIME-SE o Diretor Geral do DETRAN/RO para cumprimento
desta DECISÃO, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa
diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$1.000,00 (mil
reais), sem prejuízo das demais cominações legais.
Cite-se a parte requerida com prazo de 30 (trinta) dias, devendo
ser enviada cópia da inicial, ficando ciente de que se desejar a
produção de provas deverá apresentar na peça defensiva tal
requerimento com todas as informações necessárias quais sejam:
1- Testemunhal: nomes e endereços; 2- Pericial: nome, telefone,
e-mail de eventual assistente técnico, além dos quesitos; 3- Exibição
de documento ou fornecimento de informações: identificação do
documento, descrição de seu conteúdo, bem como onde e com
quem está depositado, sob pena de perda do direito de produzir
tais provas.
A parte requerida deverá apresentar toda documentação de que
disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a
instalação da audiência de conciliação (Art. 9º, Lei 12.153/2009).
Cite-se e intime-se a parte requerida, servindo-se da presente
como MANDADO /ofício/carta.
Intime-se a parte requerente pelo sistema PJe.
Cumpra-se.
Porto Velho, data do movimento.
Juiz de Direito, assinado digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7008327-61.2016.8.22.0001
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: JOSE MARCOS RODRIGUES FARIAS
Advogado do(a) EXEQUENTE: CAIO SERGIO CAMPOS MACIEL
- RO0005878
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos, etc.
Em vista dos cálculos apresentados pelas partes, decido por
acolher o apresentado pela parte executada uma vez que refletiu a
DECISÃO judicial transitada em julgado.
Assim sendo, considerando que o processo venceu as etapas para
definição do valor do crédito, expeça-se a RPV/PRECATÓRIO nos
valores indicados pela parte executada.
Saliento que este Juízo possui o entendimento de que em se
tratando de RPV, é possível que se conceba duas, uma a título
de honorários advocatícios “sucumbenciais” (crédito exclusivo do
advogado) e outra referente ao crédito principal da parte credora de
onde se pode ter dois beneficiários (a própria parte juntamente com
seu advogado em relação aos honorários advocatícios “contratuais”
que lhe são devidos por aquele).
Se faltarem dados ou documentos para expedição de RPV/
precatório, o advogado da parte requerente deverá ser intimado
para providência no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
arquivamento.
Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se de
pagamento por RPV e inocorrendo o respectivo pagamento no
prazo de 60 (sessenta) dias poderá peticionar pelo sequestro, pois
o processo será automaticamente desarquivado independente do
pagamento de custas e seguirá para análise judicial.
Tratando-se, porém, de precatório, expeça-se o competente ofício
requisitório de pagamento ao presidente do egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia, para que, por seu intermédio,
expeça-se precatório em favor da parte exequente, observando-se
o disposto no art. 535, § 3º, inciso I, da Lei n. 13.105/2015 (novo
Código de Processo Civil) c/c art. 27 da Lei n. 12.153/2009.
Tendo em vista a natureza alimentar da quantia, deve a autoridade
responsável inserí-la como crédito preferencial nos moldes da
súmula n. 144 do STJ e art. 100, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal
de 1988.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Analisar se o processo está com a classe correta (ECFP) e promover
a correção se for o caso.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7014842-78.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ALEXANDRE MONTIBELER TIUSSI, DANIELA
SILVA DE OLIVEIRA, DIEGO LOPES DOS SANTOS, FLAVIA
AKEMI D AMORIM, JOSE LUIZ DE ARAUJO BEQUIMAN,
LUIZ ANGELO LUCHETTA, MARCOS ANTONIO DE AGUIAR,
MARIA IZABEL CORDEIRO, MAYCON HENRIQUE SOBREIRA
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GERMANO, NILTON MAXIMO DA COSTA JUNIOR, PAULO DE
SOUZA, SIRLEY AVILA QUEIROZ, VALTER PEREIRA DE SOUSA,
VIVIANE CIRIACO GOMES DE ALBUQUERQUE, WELLINGTON
CARRETA ALVES
Advogado do(a) REQUERENTE: LENINE APOLINARIO DE
ALENCAR - RO0002219
REQUERIDO: IDARON - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA
AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Decido.
Trata-se de ação de natureza condenatória.
Alegam os autores que são servidores do IDARON, ocupantes de
cargos de natureza efetiva, e que ao implementar o novo Plano de
Cargos e Salários (LC nº 665/12) a requerida deixou de pagar o
Adicional de Produtividade referente ao período de 21/05/2012 a
30/06/2012, perfazendo o total de 40 dias.
O IDARON apresentou resposta concordando com os pedidos dos
autores, entretanto, faz ressalva em relação aos requerentes JOSÉ
LUIZ DE ARAÚJO BEQUIMAN, LUIZ ANGELO LUCHETTA, que
diz terem um período de apenas 10 dias a receber e MAYCON
HENRIQUE SOBREIRA GERMAN, que diz já ter recebido, não
fazendo jus ao pleiteado.
Inicialmente, em relação ao requerente MAYCON, razão assiste
ao IDARON, isso porque, o cargo ocupado pelo autor recebia
até dezembro de 2011 a GAE (art. 34 da Lei 254/02), tendo sido
transformada em Adicional de Produtividade, nos termos da art. 34
da LC 254/02 através da Lei 2.681/12, com efeitos retroativos a 1º
da Janeiro de 2012.
A referida rubrica era paga, diferentemente dos demais, dentro do
mês trabalhado, logo, não há saldo a ser pago ao referido autor, de
acordo com as fichas financeiras.
Em relação aos requerentes JOSÉ LUIZ DE ARAÚJO BEQUIMAN,
LUIZ ANGELO LUCHETTA, razão não assiste ao IDARON.
Em que pesem as alegações, nas fichas financeiras do ano de
2012 dos referidos autores não constam o pagamento dos 40 dias,
tal como nas dos demais requerentes.
Em relação as planilhas de cálculos apresentadas pelos requerentes,
nota-se que não foi apresentado nos autos a tabela de índices
utilizados, logo, não é possível se determinar se efetivamente foi
aplicado o índice correto (poupança e IPCA-E), além do que, os
juros são devidos a partir da citação (art. 240, CPC).
DISPOSITIVO.
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pelos requerentes para condenar ao
pagamento da diferente do Adicional de Produtividades (40 dias)
e seus respectivos reflexos nos seguintes valores: ALEXANDRE
MONTIBELER TIUSSI – R$4.869,36 + proporcionais de 1/3 de
férias e 13º salário; DANIELA SILVA DE OLIVEIRA CARRETA R$5.951,44 + proporcionais de 1/3 de férias e 13º salário; DIEGO
LOPES DOS SANTOS – R$2.434,68 + proporcionais de 1/3 de
férias e 13º salário; FLÁVIA AKEMI D’AMORIM – R$5.680,92 +
proporcionais de 1/3 de férias e 13º salário; JOSÉ LUIZ DE ARAÚJO
BEQUIMAN – R$2.975,72 + proporcionais de 1/3 de férias e 13º
salário; LUIZ ANGELO LUCHETTA – R$2.975,72 + proporcionais
de 1/3 de férias e 13º salário; MARCOS ANTONIO DE AGUIAR –
R$2.434,68 + proporcionais de 1/3 de férias e 13º salário; MARIA
IZABEL CORDEIRO – R$2.975,72 + proporcionais de 1/3 de férias
e 13º salário; NILTON MAXIMO DA COSTA JUNIOR – R$5.951,44
+ proporcionais de 1/3 de férias e 13º salário; PAULO DE SOUZA –
R$2.705,20 + proporcionais de 1/3 de férias e 13º salário; SIRLEY
AVILA QUEIROZ – R$4.869,36 + proporcionais de 1/3 de férias
e 13º salário; VALTER PEREIRA DE SOUSA – R$2.975,72 +
proporcionais de 1/3 de férias e 13º salário; VIVIANE CIRIACO
GOMES DE ALBUQUERQUE – R$4.869,36 + proporcionais de
1/3 de férias e 13º salário; WELLINGTON CARRETA ALVES –
R$2.434,68 + proporcionais de 1/3 de férias e 13º salário; e JULGO
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IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo requerente
MAYCON HENRIQUE SOBREIRA GERMANO.
Declaro resolvido o MÉRITO, nos termos do art. 487, I e VIII, a,
CPC.
Juros de 0,5% da citação e correção monetária pelo índice da
poupança até 25 de março de 2015 e pelo índice IPCA-E após
esta data.
Sem custas e honorários advocatícios.
Intimem-se as partes.
Agende-se decurso de prazo, com o trânsito em julgado e sem
requerimento de cumprimento de SENTENÇA, arquivem-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
Marisa de Almeida
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7018985-76.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: CARLOS FERREIRA DE MOURA
Advogado do(a) REQUERENTE: BLUCY RECH BORGES RO0004682
REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
DECISÃO
Vistos.
A parte requerente propôs a presente demanda alegando que foi
proprietário de um veículo modelo HONDA/CG 125 TITAN, Placa
NBJ2404, RENAVAM-718118804, ano 1999. Por ocasião de
apreensão, o veículo em questão antes do ano de 2.014, tal veículo
foi levado a leilão e leiloado pelo DETRAN/RO em 27/12/2014, cuja
arrematação ocorreu na mesma data (27/12/2014).
Alega que no dia 12/04/2018 recebeu em sua residência uma
NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
N. 10BO241715, datada de 12/01/2018, onde consta autuação por
infração à legislação de trânsito sob a mesma motocicleta, que fora
objeto de leilão em 2014.
Argumenta que por não ser mais proprietário do bem, requer em
sede de antecipação de tutela a suspensão dos efeitos do auto de
infração n. 10BO241715 até o julgamento do MÉRITO.
É o necessário.
Decido.
Trata-se de pedido de antecipação de tutela para suspender os
efeitos do auto de infração n. 10BO241715.
Em análise aos autos, o documento de id. 18337405, pg. 01, da conta
de que o veículo fora arrematado em LEILÃO em 27/12/2014.
O documento de id. 18337398, pg. 01, da conta de que o auto de
infração refere-se a multa no dia 12/01/2018 às 23:50, ou seja a
infração ocorreu a mais de 03 anos após a data do leilão.
Assim, tenho que presente a prova da verossimilhança do direito
alegado.
A reversibilidade da medida é cediça, pois em caso de improcedência
da demanda ou em qualquer momento processual em que haja
prova do contrario, é possível a revogação desta DECISÃO.
Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulada
pela parte requerente para obrigar o Requerido para o fim de
suspender os efeitos do auto de infração n. 10BO241715, até o
julgamento final do processo.
INTIME-SE o Diretor Geral do DETRAN/RO para cumprimento
desta DECISÃO, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa
diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$1.000,00 (mil
reais), sem prejuízo das demais cominações legais.
Cite-se a parte requerida com prazo de 30 (trinta) dias, devendo
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ser enviada cópia da inicial, ficando ciente de que se desejar a
produção de provas deverá apresentar na peça defensiva tal
requerimento com todas as informações necessárias quais sejam:
1- Testemunhal: nomes e endereços; 2- Pericial: nome, telefone,
e-mail de eventual assistente técnico, além dos quesitos; 3- Exibição
de documento ou fornecimento de informações: identificação do
documento, descrição de seu conteúdo, bem como onde e com
quem está depositado, sob pena de perda do direito de produzir
tais provas.
A parte requerida deverá apresentar toda documentação de que
disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a
instalação da audiência de conciliação (Art. 9º, Lei 12.153/2009).
Cite-se e intime-se a parte requerida, servindo-se da presente
como MANDADO /ofício/carta.
Intime-se a parte requerente pelo sistema PJe.
Cumpra-se.
Porto Velho, data do movimento.
Juiz de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7028175-97.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ZENADIO FELICIO DA COSTA
Advogado do(a) EXEQUENTE: BRUNA GISELLE RAMOS RO4706
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito,
assim sendo expeça-se RPV/precatório no valor de R$ 42.295,28
(quarenta e dois mil, duzentos noventa e cinco reais e vinte oito
centavos), bem como o valor de R$ 10.573,82 (dez mil, quinhentos
setenta e três reais e oitenta e dois centavos) referente aos
honorários sucumbenciais.
Se faltarem dados ou documentos para expedição de RPV/
precatório, a advogada da parte requerente deverá ser intimada
para providência no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
A advogada da parte credora fica informada que tratando-se de
pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7003493-15.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): FRANCILINO PEDROSO DO NASCIMENTO
Advogados do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito,
assim sendo expeça-se RPV/precatório no valor de R$ 5.803,78
(cinco mil, oitocentos e três reais e setenta e oito centavos).
Se faltarem dados ou documentos para expedição de RPV/
precatório, o advogado da parte requerente deverá ser intimado
para providência no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
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Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se
de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7041552-72.2016.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
(12078)
EXEQUENTE: SERGIO EDUARDO ALVES DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Uma vez que não é possível exigir pagamento de quantia certa e
obrigação de fazer no mesmo procedimento por incompatibilidade,
este processo seguirá apenas para cumprimento da obrigação de
fazer.
Intimem-se:
1) o Procurador Geral do Estado, pelo sistema, para eventual
impugnação no prazo de 30 dias
2) o Gerente da Folha de Pagamento da parte requerida para
cumprimento da obrigação de fazer descrita na SENTENÇA no
prazo de 15 dias contados do recebimento desta intimação, sob
pena de multa.
Aguarde-se por 60 dias e se nesse prazo não houver reclamação
do descumprimento da obrigação, arquive-se.
Uma vez apresentada reclamação, independente de novo
DESPACHO expeça-se MANDADO de intimação para o diretor do
órgão incumbido de cumprir a ordem judicial, a fim de que cumpra
a ordem judicial constante da SENTENÇA no prazo de 5 dias, sob
pena de apuração de eventual responsabilidade.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício, devendo ser
instruída com cópia do título executivo e documento com os dados
necessários ao cumprimento da ordem.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7024953-58.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ANDERSON ADRIANO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDERSON ADRIANO DA
SILVA - RO0003331
REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,
ELIO FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR, ESTADO DE
RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO: JORGE FELYPE COSTA DE
AGUIAR DOS SANTOS - RO0002844
Advogado do(a) REQUERIDO:
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SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração oposto pelo
requerido ELIO FRANCISCO DE CARVALHO JÚNIOR sob a
alegação de existência de omissão na r. SENTENÇA quanto ao
ponto / questão consistente na não intimação da parte requerente /
embargada para proceder com a substituição do ora recorrente pelo
sr. Adelmo de Souza Dias, nos termos do art. 338 do CPC/2015.
É o breve relatório.
Decido.
Sem razão a parte embargante.
O microssistema dos Juizados Especiais é regido pelos critérios da
economia processual e celeridade.
Ora, se o juiz está convencido da legitimidade passiva da parte
requerida não há porque se aplicar o art. 338 do CPC/2015.
Aplicar tal DISPOSITIVO seria ir contra os critérios acima e ao
princípio da eficiência.
No caso, tal DISPOSITIVO legal deve ser interpretado de forma
sistemática, de tal sorte que ele deve ser aplicado com arrimo no
princípio da primazia do julgamento do MÉRITO.
Isto é, entre o juiz extinguir o processo sem resolução do MÉRITO
por ilegitimidade passiva da parte requerida e julgar o MÉRITO, o
legislador quer que ele dê preferência ao MÉRITO.
Após análise detida das provas, fiquei convencido(a) da legitimidade
passiva da parte recorrente de tal forma que a sua preliminar de
ilegitimidade foi afastada.
Por isso, não se viu necessidade de se intimar a parte autora para
se manifestar sobre seu interesse em substituir o réu.
Frise-se que o processo não foi extinto sem resolução por
ilegitimidade passiva ad causam [que configuraria a hipótese
de aplicação do art. 338 do CPC/2015], mas com resolução do
MÉRITO.
Por isso, desnecessária é a aplicação do art. 338 do CPC/2015.
Como consequência, isto é, na medida em que a omissão ou
contradição ou obscuridade ou erro material, não se evidenciou
no pronunciamento do juiz, torna-se inviável a sua revisão em
sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites
do art. 1.022 do CPC/2015 (Rcl 24829 AgR-ED, Relator(a): Min.
LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/11/2016, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 09-12-2016 PUBLIC 12-122016).
Posto isto, conheço dos embargos de declaração, todavia, no
MÉRITO, julgo-os IMPROCEDENTES.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Agende-se decurso de prazo. Não havendo a interposição de
recursos, arquivem-se.
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7019474-16.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): VALDECY DE ANDRADE
Advogados do(a) REQUERENTE: DAYANE RODRIGUES BATISTA
- RO4854, BELZIRA SHOCKNESS SIMOA - RO8118
REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
DESPACHO
Há uma tradição forense ligada ao antigo procedimento ordinário em
que os profissionais buscam fornecer parâmetros para a liquidação
da SENTENÇA somente depois que ela é proferida, induzindo a
causa a passar por um necessário procedimento de liquidação, tão
extenso quanto o ordinário.
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Atento a isso e a intenção de criar condições para que nos Juizados
Especiais as ações tenham tramitação mais abreviada criou-se
procedimento único com eliminação de várias fases, inclusive a da
liquidação de SENTENÇA, tanto que no art. 38, parágrafo único,
da Lei n° 9.099/95 proibiu-se SENTENÇA condenatória ilíquida,
“ainda que genérico o pedido”.
Por essa razão é preciso que o advogado da parte requerente sempre
apresente um memorial de cálculo no qual faça esclarecimentos
sobre a origem dos dados numéricos que empregar (em que
provas constam), bem como qual sua relação com a tese jurídica
construída e qual o raciocínio matemático utilizado para que seja
possível entender se a formação do valor e sua evolução obedecem
critérios legais (índices corretos, forma de contagem correta,
momento inicial e final de contagem corretos etc).
A falta de atenção para esse aspecto poderá ter como resultado a
falência no ônus de influenciar a formação da convicção do julgador
e, por consequência, o direito não ser reconhecido no MÉRITO. Na
medida em que não é possível concordar que os valores sugeridos
são os correspondentes a tese jurídica ou mesmo sobre como
esses valores deveriam ter evoluído no tempo o resultado será
uma declaração de que o direito não foi provado.
Esse esclarecimento é prestado porque muitas das petições iniciais
apresentam cálculos sintéticos que presumem uma série de pontos
que o advogado da parte requerente deve convencer o julgador
de serem existentes e também de produzirem a consequência
indicada na tese jurídica. Como nenhum julgamento pode partir de
presunções, salvo de autorizadas por lei, falha na construção de
cálculos poderá prejudicar o acolhimento de um pedido.
Ademais, não se deve esquecer que a parte contrária tem o
direito de contraditório e isso significa que deva receber um pleito
com dados que permitam uma CONCLUSÃO lógica, sob pena
de impedir a construção de uma defesa. Daí ser obrigação do
advogado da parte requerente apresentar dados compreensíveis
acerca do desdobramento matemático de sua tese jurídica, sob
pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
Analisando a planilha de cálculo da parte requerente percebo que
está desacompanhada de um memorial onde haja explicação sobre
de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente, bem
como sua relação com o preenchimento dos requisitos materiais
da tese jurídica e o desenvolvimento de uma fórmula matemática
aceita para atualização dos valores.
Posto isto, no prazo de 15 dias, o advogado da parte requerente
deverá emendar a inicial para que os cálculos contenham um
memorial que esclareça:
1) de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente,
2) relação com o preenchimento dos requisitos materiais da tese
jurídica
3) desenvolvimento de uma fórmula matemática aceita para
atualização dos valores (não calcular juros sobre juros, calcular
juros moratórios desde a citação, informar marco inicial e final de
cada item);
4) se os juros são simples e de 0,5% ao mês;
5) se a atualização monetária está pela TR até 25/03/2015 e a partir
desta data pelo IPCA-E;
Intime-se (DJ) para adequação no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção e arquivamento.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7019165-92.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
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REQUERENTE(S): DOMINGOS PASCOAL DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: DOMINGOS PASCOAL DOS
SANTOS - RO0002659
EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS SEFIN/RO
DESPACHO
Intime-se a fazenda pública pelo sistema para eventual impugnação
no prazo de 30 dias, sob pena de ser acolhido o cálculo da parte
requerente.
Se o prazo decorrer sem manifestação ou havendo anuência e
estiverem presentes os documentos necessários, expeça-se RPV/
precatório e arquive-se.
O(a) advogado(a) da parte requerente deverá no prazo de 5 dias,
sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV).
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID e o respectivo documento.
Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, e ausente(s) a(s)
documentações relacionadas acima, deverá o cartório arquivar
os autos, certificando o documento faltante. Nesta hipótese, o
advogado poderá, sem prejuízo, anexar o documento faltante, para
dar continuidade a expedição da RPV/PRECATÓRIO.
O(a) advogado(a) da parte credora fica informado que tratandose de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo
de 60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7018013-09.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): URYELTON DE SOUSA FERREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: DERLI SCHWANKE RO0005324
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Vistos etc,
Acolho a emenda inicial.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
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3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Marisa de Almeida , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7019156-33.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ADALTO ABADIA GUIMARAES GOMES
Advogados
do(a)
REQUERENTE:
UILIAN
HONORATO
TRESSMANN - RO0006805, UELTON HONORATO TRESSMANN
- RO8862, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7043045-50.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: JUCIENE BRANDAO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: WALESKA ROSSENDY
BEZERRA - RO7468
REQUERIDO: PROCURADORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
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DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: “Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir.” Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
– adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia – aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de 10%,
20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90, conforme
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redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
O laudo juntado teve a seguinte CONCLUSÃO: ”...As atividades
desenvolvidas pelos servidores públicos nas dependências das
casas de detenção, presídios, albergues, colônia agrícola, central de
polícia, delegacias, escolta judiciária pertencentes à Secretaria de
Estado de Segurança Pública do Estado de Rondônia os credenciam
à percepção do adicional de insalubridade no percentual máximo,
de acordo com a legislação específica de cada categoria...”
O laudo apresentado pela parte requerente preenchem vários
dos requisitos básicos exigidos pelas NR’s do MTE - normas
orientadoras quando se trata da aferição da insalubridade. Embora
não esclareça sobre o quantitativo dos níveis de nocividade
alcançados pelo agentes físicos, químicos e biológicos encontrados
no ambiente de trabalho dos servidores, é certo que foi detectado
o ambiente insalubre.
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto a base de cálculo, com fundamento na Lei Estadual
2.165/2009, §3º, visto que a redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016, nova redação que disciplina o pagamento, uma
vez que os DISPOSITIVO s de estatutos legais, foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 3.961/2016.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do
art. 2º da Lei 3.961/2016), as parcelas vencidas pelo período não
prescrito conforme período pleiteado pela parte requerente, cujo
valor deverá ser apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos (caso tenha pedido
retroativo), até a data da efetiva implantação 30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º
da Lei 3.961/2016), cujo valor total deverá ser apurado mediante
simples cálculo aritmético, devendo ser atualizado pela TR até
antes de 25.03.2015 e a partir desta data pelo IPCA-E, contados
desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescido
de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R$ 600,90, tendo como indexador
o percentual correspondente ao aumento geral do servidor público
e/ou outro índice adotado pela Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
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Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7011434-16.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: CLEIDE GOMES FALONE
Advogados do(a) REQUERENTE: HUDSON DA COSTA PEREIRA
- RO0006084, FLADEMIR RAIMUNDO DE CARVALHO AVELINO
- RO0002245
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput da Lei 9.099,
de 26 de setembro de 1995, c/c art. 27 da Lei n. 12.153, de 22 de
dezembro de 2009.
Trata-se de ação em que CLEIDE GOMES FALONE, move
em face do Estado de Rondônia, requerendo em síntese que o
Réu realize o reenquadramento funcional e diferenças salariais
desde o seu pedido administrativo em 11/07/2007, procedendo
consequentemente a promoção de cargo de Professor Classe A
para o cargo de Professor Classe C, de acordo com artigo 56, §1º, a
LC Estadual nº. 680 de 07/09/2012, a partir de 11/07/2007. Requer,
ainda, o pagamento das diferenças salariais e seus reflexos a partir
do ajuizamento da ação.
Citado, o réu não ofereceu contestação.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
Não havendo preliminares e prejudiciais, passo a analisar o
MÉRITO.
A controvérsia cinge-se quanto ao pedido de reenquadramento ser
incorporado ao patrimônio da parte autora, pois como Professora
do Magistério há previsão apenas de gratificação de escolaridade.
A autora é servidora pública estadual desde 22/06/1988 conforme
documento de Id. Nº 2800918.
Conforme narrado na exordial, a Autora pleiteia Reenquadramento
de sua promoção sob a égide da LC Estadual no. 680 de 07/09/2012.
O direito a promoção funcional está previsto nos artigos 56, §1º, a
LC Estadual nº. 680 de 07/09/2012, vejamos;
Art. 56. A promoção funcional do Professor do Magistério de uma
classe para outra imediatamente superior a que ocupa dar-se à
em virtude de nova habilitação específica superior alcançada
pelo mesmo e prevista na hierarquia das classes, devidamente
comprovada e requerida.
§1º A promoção do Profissional do Magistério de uma classe para
outra imediatamente superior é privativa ao cargo e carreira de
Professor efetivo estável, por ser cargo de FINALIDADE e natureza
isonômica.
Primeiramente, convém esclarecer que, administração pública, em
todas as esferas governamentais, deve ser pautada pelo princípio
constitucional da legalidade, antes de qualquer outra norma ou
princípio jurídico. O caso em comento merece especial atenção,
tendo em vista a singularidade dos fatos que se apresentam.
Sem delonga, existe no ordenamento jurídico estadual, a Lei
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Complementar nº. 680 de 07/09/2012, que dispões do Plano de
Carreira, Cargos e Remuneração dos profissionais da Educação
Básica do Estado de Rondônia e dá outras providencias.
Entendo, tratar-se de lei inconstitucional, portanto sem eficácia
pratica, no ordenamento jurídico, eis que conflita com o texto
constitucional, art. 37, II da CF.
Na administração pública, sucedem casos de encaminhamento de
projetos legislativos tendentes a proceder à transformação de cargos
públicos de nível médio, com requisito de provimento apenas de
CONCLUSÃO de 2º grau, sem maiores exigências de qualificação
especial, para converter em postos em outros de maiores
complexidade, como é o caso do artigo 56, §1º da LC Estadual
nº. 680 de 07/09/2012, que determina a promoção funcional, aos
servidores professores, que adentraram no serviço público, com
ensino médio, e que por exigência do cargo, graduaram-se, com
modificação para grau de escolaridade superior exigido para
provimento, e remuneração substancialmente majorada, do padrão
do vencimento originário dos servidores beneficiados da medida
transformadora.
Portanto é inconstitucional toda modalidade de provimento que
propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação, em concurso
público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a
carreira na qual anteriormente investido.
A promoção está relacionada ao fato dos cargos pertencerem, ou
não, à mesma carreira, e no caso em tela servidora foi admitida
no ano de 1988, para o cargo de professora de magistério, e
concluiu o nível superior em 2007, a qual pleiteou o seu direito
administrativamente, e que até o presente momento não foi
analisado.
A bem dizer, a partir da Constituição da República de 1988, a
ascensão a cargo público efetivo só poderá decorrer de aprovação
em concurso público de provas ou de provas e títulos, vedando,
portanto, o provimento derivado, consistente na transferência
interna ou transposição de cargos, na expressão do art. 37, II da
Carta Republicana e da Súmula 685/STF, a dizer:
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao
servidor investir-se, sem prévia aprovação, em concurso público
destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira
na qual anteriormente investido.
Dos documentos juntados aos autos, constata-se a verticalização
das promoções, fundadas somente na apresentação de prova da
capacitação, em regra, diploma de CONCLUSÃO de curso superior
na área de atuação, educação, como meio de se prover cargo de
nível professor de nível superior, sem nova concorrência.
Como bem assevera, sobre o provimento derivado vertical na lição
do doutrinador CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:
É aquele em que o servidor é guindado para cargo mais elevado.
Efetua-se através de promoção - por merecimento ou antiguidade,
critérios alternados de efetuá-la (in curso de direito administrativo,
23ª ed., 2007, p. 297).
E ainda:
Promoção é a elevação para o cargo de nível mais alto dentro da
própria carreira.
O STF já decidiu que estão, pois, banidas das formas de investidura
admitidas pela Constituição a ascensão e a transferência, que são
formas de ingresso em carreira diversa daquela para a qual o
servidor público ingressou por concurso. Deste modo, se o cargo
integra carreira diversa da que pertence o servidor, este só poderá
ocupá-lo se for aprovado em concurso público.
O que se verifica o caso em tela, e nesse sentido:
016659-52.2010.8.22.0000 Arguição de Inconstitucionalidade
Lei municipal que institui promoção vertical, com ascensão de
servidor público a cargo diverso daquele para o qual concorreu,
em decorrência de capacitação, durante o exercício, viola a Carta
da República, e é inconstitucional. (grifei) No reconhecimento da
inconstitucionalidade da lei que estabelece promoção vertical de
servidor sem concurso público, decorridos mais de dez anos do fato,
os efeitos da DECISÃO devem ser modulados ex nunc em garantia
à segurança jurídica e à confiança dos atos públicos. Arguição de
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Inconstitucionalidade, Processo nº 0016659-52.2010.822.0000,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Tribunal Pleno,
Relator(a) do Acórdão: Des. Eliseu Fernandes, Data de julgamento:
15/03/2011.
Desta forma, embora haja flagrante inércia do Estado de Rondônia,
necessário se faz em afastar aplicabilidade da LC Estadual n. 680
de 07/09/2012, negando ao servidor a promoção da classe A
para a classe C, tendo em vista a Inconstitucionalidade da lei em
comento.
Por todo exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do
novo CPC, art. 487, inciso I.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte
requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual
não lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher
o respectivo preparo recursal.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos
do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n.
12.153/09.
Intime-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia da
presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Porto Velho, 15 de maio de 2018.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7029912-38.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: CELINEIA SCHNEIDER LEAL
Advogados do(a) REQUERENTE: RAPHAEL PEREIRA SOTELI RO7013, GILMARA DE ANDRADE ALVES - RO7503
REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
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SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estadual. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
A nova regulamentação recebeu comando legislativo para vigorar
a partir da publicação (art.7º). Portanto, inaugurou a incidência
das novas regras a partir do mês de novembro de 2009, já que a
publicação da lei aconteceu no final do mês de outubro daquele
ano.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de 10%,
20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90, conforme
redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que não fora juntado nenhum laudo pericial
do local de trabalho, porém na série de documentos apresentados,
restou claro que a parte requerente realmente trabalhava em locais
insalubres, pois é sabido que um agente de saúde que trabalha em
uma unidade hospitalar recebe diariamente pacientes portadores de
diversas patologias transmissíveis, mantendo contato direto com os
mesmos, ex. portadores de tuberculose, hepatite, HIV, dentre outras
exame dos autos, em que pese às alegações da parte requerida,
de que a ausência de laudo ensejaria a improcedência do pedido,
porém o conhecimento público da insalubridade constante nestes
locais é perfeitamente admissível para se chegar a CONCLUSÃO
de que a parte requerente laborava em local insalubre e em grau
máximo.
Este Juízo assevera que não fora juntado laudo, visto que o rito dos
juizados é um rito célere, assim o laudo deveria ter sido juntado à
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petição inicial, o que a parte requerente não fez, ainda assim este
juízo concedeu o prazo de 10 dias e esse prazo fora extrapolado e
muito pela parte requerente.
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto ao pagamento do adicional de insalubridade
retroativo, com fundamento na Lei Estadual 1068/02, no percentual
de 40% sobre o salário mínimo, uma vez que os DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária, foram revogados expressamente com a edição da Lei
n° 2.165/09.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do
art. 2º da Lei 3.961/2016), as parcelas vencidas pelo período não
prescrito até a data da efetiva implantação, cujo valor deverá ser
apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016), cujo valor total
deverá ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo
ser atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta
data pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela
deveria ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento)
ao mês a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
cálculo o valor correspondente à R4 600,90, tendo como indexador
o percentual correspondente ao aumento geral do servidor público
e/ou outro índice adotado pela Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7055823-86.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
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REQUERENTE: ANGELA MARIA PEREIRA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA ELENA PEREIRA
MALHEIROS - RO0004310
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Decido.
Trata-se de ação de natureza condenatória.
Alega a parte requerente que é Policial Civil do Estado de Rondônia
e labora em regime de escala de plantão de revezamento de 12/36,
das 19h de um dia as 07h do dia seguinte.
Aduz que recebe o adicional noturno, mas que não é utilizado o
divisor correto no cálculo e que não vem sendo paga a prorrogação
da hora noturna até o término do plantão.
Ao final, postula a condenação do Estado de Rondônia a utilizar
o divisor 180 para determinar o valor da hora noturna e a sua
prorrogação até as 7h.
O Estado de Rondônia apresente defesa alegando ser indevido o
pagamento do adicional noturno, em razão da ausência de previsão
legal.
Ocorre que a discussão dos autos não se concentra no direito ao
pagamento do adicional em si, vez que este já vem sendo pago,
de acordo com as fichas financeiras anexas aos autos, mas sim
quanto a sua prorrogação até as 7h e quanto ao seu divisor.
Da prorrogação do horário noturno.
Inicialmente cumpre destacar que o fundamento para o pagamento
da prorrogação do horário noturno nos contratos regidos pela
CLT está no art. 73, §§4º e 5º, logo, não se trata de construção
jurisprudencial.
Em relação a parte requerente, a legislação aplicável aos servidores
estaduais não prevê a hipótese de pagamento da referida
prorrogação, logo, não é possível que se determine o pagamento
sem infringir o Princípio da Legalidade, o que, evidentemente, é
vedado.
Neste sentido:
Ementa:
JUIZADOS
ESPECIAIS
CÍVEIS.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL NOTURNO. PRORROGAÇÃO
EM HORÁRIO DIURNO. INAPLICABILIDADE DA CLT E DO
ENUNCIADO 60 DO TST AOS SERVIDORES PÚBLICOS.
OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA.
SENTENÇA MANTIDA. 1.A LC nº 840/2011, que dispõe sobre o
regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal,
conforme seu parágrafo único do art. 59 e art. 85, considera como
noturno o serviço prestado entre vinte e duas horas de um dia e as
cinco horas do dia seguinte, sendo este serviço remunerado com
acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor da remuneração
ou subsídio da hora trabalhada. 2.Segundo o princípio da legalidade
estrita (art. 37 da CF ), a Administração está adstrita aos ditames
da lei, não podendo dar interpretação extensiva ou restrita se a
norma assim não dispuser. O pagamento de vantagem ao servidor
público só pode ser efetuado se houver expressa previsão legal
(Súmula 339 do STF). Inaplicabilidade da CLT e do Enunciado 60
do TST aos servidores públicos. Precedente: (Acórdão n.829340,
20140110615392ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3ª
Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data
de Julgamento: 28/10/2014, Publicado no DJE: 03/11/2014. Pág.:
230). 3.Como não há previsão legal de pagamento do referido
adicional em caso de prorrogação do horário noturno após às cinco
horas do dia seguinte aos servidores públicos do Distrito Federal,
em que pese o labor nessa situação seja mais desgastante,
a improcedência do pedido se impõe. 4.Recurso conhecido e
desprovido. SENTENÇA mantida pelos próprios fundamentos.
Custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 100,00, pelo
recorrente.
(TJ-DF – ACJ 20140110615448 DF 0061544-29.2014.8.07.0001,
Relator: Leandro Borges de Figueiredo, data do julgamento:
27/01/2015, Publicação: 03/02/2015, pág. 319).
Com efeito, tenho que a prorrogação não é devida.
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Do divisor.
A parte requerente postula que para o cálculo da hora noturna seja
utilizado o divisor de 180 e não o de 200.
Todavia, o requerente, como dispõe o art. 55 da Lei Complementar
nº 68/92, está sujeito a 40 horas semanais:
Art. 55 - O ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a
40 (quarenta) horas semanais de trabalho, salvo quando disposto
diversamente em lei ou regulamento próprio.
Logo, o divisor aplicável é 200, neste sentido:
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
ADICIONAL
NOTURNO. FORMA DE CÁLCULO. FATOR DIVISOR 200.
1. A SENTENÇA condenou o IFPB a utilizar, para o cálculo do
adicional noturno do autor, o fator divisor 200, bem como a lhe
pagar as diferenças entre o valor mensal devido com base nesse
fator e o que vinha sendo pago com aplicação do divisor 240,
respeitada a prescrição quinquenal. Também condenou o apelado
em honorários de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
obtido pelo autor com a ação, a ser apurado em liquidação de
SENTENÇA, conforme arts. 86,caput, e 85, parágrafo 3º, I, do
CPC.
2. Afasta-se a prescrição bienal ou trienal do art. 206 do Código
Civil, tendo em vista a firme jurisprudência do STJ no sentido de
ser quinquenal o prazo prescricional para propositura de ação de
qualquer natureza contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º
do Decreto 20.910/1932.
3. Nos termos do art. 19 da Lei n.º 8.112/90, a jornada máxima
de trabalho dos servidores públicos federais corresponde a 40
(quarenta) horas semanais. Assim, o STJ vem entendendo que o
divisor adotado no cálculo do adicional do serviço extraordinário
é de 200 (duzentas) horas mensais (AgRg no REsp 1227587/
RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe 12/08/2016; REsp 1213399/RS, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, DJe 23/09/2011). De fato, dividindose 40 (máximo de horas semanais trabalhadas) por 6 dias úteis
e multiplicando-se o resultado por 30 (total de dias do mês),
teremos o total de 200 (duzentas) horas mensais, valor que deve
ser adotado como parâmetro para o cômputo de eventuais horas
extras trabalhadas. Precedente também da Quarta Turma deste
TRF5 (08008935820164058200, AC/PB, Desembargador Federal
André Carvalho Monteiro (Convocado), 4ª Turma, julgamento:
04/04/2017).
4. O Supremo Tribunal Federal, em recente DECISÃO proferida
nos autos do RE nº 870.947, julgado em regime de repercussão
geral, firmou-se no sentido de que “quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada
pela Lei 11.960/2009.” Já quanto à correção monetária, entendeu
que “o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”, fixando o IPCA-E como índice
de correção monetária a todas as condenações impostas à Fazenda
Pública oriundas de relação jurídica não-tributária.
5. Quanto aos honorários, o IFPB não se insurge em relação ao
percentual fixado, mas à sua base de incidência, alegando que o
percentual de 10% deveria ter sido delimitado sobre a condenação
ao tempo do aforamento da ação, acrescido de uma anualidade de
prestações vincendas, nos termos do art. 260 do CPC/1973 e do
art. 292, parágrafo 2º, do CPC/2015.
6. Os referidos DISPOSITIVO s estabelecem que o valor das
prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a
obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1
(um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.
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E o STJ já assentou que, nas causas em que a Fazenda Pública
é condenada ao pagamento de prestações de trato sucessivo e
por prazo indeterminado, a verba honorária deve ser fixada sobre
as parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das parcelas
vincendas, consoante também já decidiu a Primeira Turma deste
TRF5 (EDcl nos EDcl nos EDcl na AR 3.285/SC, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Terceira Seção -STJ, DJe 29/03/2017; AgRg no
REsp 1211898/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma - STJ, DJe 15/10/2015; 00029188220134058200,
AC592067/PB, Desembargador Federal Rodrigo Vasconcelos
Coelho de Araújo (Convocado), Primeira Turma - TRF5, Julgamento:
15/12/2016).
7. Apelação parcialmente provida, apenas para delimitar a base
de cálculo da verba honorária ao somatório das prestações
vencidas, acrescida de uma anualidade das prestações vincendas,
nos termos do art. 260 do CPC/1973. Honorários advocatícios,
fixados na SENTENÇA, majorados de 10% para 12% sobre o
valor da condenação,ex vido disposto no parágrafo 11 do art. 85
do CPC (honorários recursais), considerando que, no MÉRITO, a
SENTENÇA foi mantida.
(PROCESSO:
08006562420164058200,
AC/PB,
DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO MACHADO, 1º Turma,
JULGAMENTO: 25/10/2017) (destaquei)
Com efeito, considerando que o mesmo posicionamento foi tomado
nos autos nº 0080985-28.2004.8.22.0001, em que os Delegados
de Polícia Civil postularam o pagamento do Adicional Noturno, a
ação deve ser julgada improcedente.
DISPOSITIVO.
Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES o pedido formulado pela
parte requerente.
Declaro resolvido o MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do
CPC.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas e sem honorários.
Agende-se decusso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
Marisa de Almeida
Juíza de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7025341-58.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: WILSON REIS
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDA SUELEN LEAO DE
SOUZA - RO0006861
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput da Lei 9.099,
de 26 de setembro de 1995, c/c art. 27 da Lei n. 12.153, de 22 de
dezembro de 2009.
Trata-se de ação em que WILSON REIS, move em face do
Estado de Rondônia, requerendo em síntese que o Réu realize o
(reposicionamento funcional), para Classe A, referencia “14”, bem
como as diferenças de progressão funcional a menor, e pagamento
da licença prêmio, pleiteados administrativamente em 2016,
pendente de apreciação.
Citado, o réu ofereceu contestação no Id. nº 5637968, alegando
em síntese que o Autor, não trouxe aos autos nenhum documento
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que comprovasse suas alegações para pagamento das diferenças
dos 2% em cada referência, da mesma forma não há respaldo
legal para conversão das licenças prêmios em pecúnia, julgando
improcedente o pedido.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
Não havendo preliminares e prejudiciais, passo a analisar o
MÉRITO.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, como corolário do princípio
da razoável duração do processo entende não ser faculdade, mas
dever do magistrado julgar antecipadamente o feito sempre que
o caso assim o permitir. “Presentes as condições que ensejam
o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera
faculdade, assim proceder”. (STJ, 4a. Turma, RESp 2.833-RJ,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90,
p. 9.513).
Cuida a espécie de ação com pedido de natureza condenatória.
Analisando os autos, entendo que a parte requerente apresentou
argumentos convincentes de que existe diferença da progressão
a serem pagos, e seu enquadramento para Classe A, referencia
“14”, tratando-se de um pedido que questiona o (re)enquadramento
com fundamento na LC n. 67/1992, a petição inicial foi proposta em
2016, portanto antes de adentrar no quadro de servidores federais,
o requerente faz jus ao enquadramento.
Sob tais aspectos, não aparenta razoável o fato de que deva o
autor aguardar, sabe-se lá por quanto tempo for conveniente à
Administração Pública, a fim de obter almejada reposicionamento
garantida na legislação Estadual.
Prejudicá-lo pela inércia da Administração municipal é negar
vigência a regra dotada de plena eficácia e permitir a consolidação
de situações contrárias à lei, haja vista que a parte autora já passou
para o quadro do governo federal.
Tal atitude, por si só, mostra-se ofensiva à moralidade administrativa,
devendo, de todo modo, ser combatida.
Há de se salientar que, há lei em sentido formal assegurando o
direito de progressão, disciplinada por meio da LC Estadual nº.
1052/2002, anteriormente mencionados, garantido o direito do
autor no mundo jurídico.
Pelo exposto, concluo que o autor não foi regularmente enquadrado
consoante a legislação vigente, e por isso não auferiu a majoração
de vencimentos daí decorrentes, fazendo, assim, jus às diferenças
deferidas.
Quanto a licença prêmio ou especial está prevista no artigo 123
da Lei Complementar nº 68/92, que dispõe sobre o regime jurídico
dos servidores civis do Estado de Rondônia, das Autarquias e das
Fundações Públicas Estaduais, senão vejamos:
Art. 123 - Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo serviço
prestado ao Estado de Rondônia, o servidor fará jus a 3 (três) meses
de licença, a título de prêmio por assiduidade com remuneração
integral do cargo e função que exercia.
§ 1º Os períodos de licença prêmio já adquiridos e não gozados
pelo servidor que vier a falecer, serão convertidos em pecúnia, e
revertidos em favor de seus beneficiários da pensão. (renumerado
pela Lei Complementar nº 122, de 28.11.1994)
§ 2º - Os períodos de licença prêmio por assiduidade já adquiridos
e não gozados pelo servidor público do Estado, que ao serem
requeridos e forem negados pelo órgão competente, por
necessidade do serviço, fica assegurado ao requerente, o direito de
optar pelo recebimento em pecúnia a licença que fez jus, devendo
a respectiva importância ser incluída no primeiro pagamento
mensal, subsequente ao indeferimento do pedido. (Incluído pela
Lei Complementar nº 122, de 28.11.1994) – Efeitos suspensos
pela. (negritei)
Entende-se da norma transcrita que a licença prêmio tem como
FINALIDADE beneficiar/premiar/recompensar o servidor que após
cada quinquênio contínuo de efetivo serviço, o direito a três meses
de licença por assiduidade com a remuneração integral do cargo
e função exercida. E que a conversão em pecúnia fica adstrita às
hipóteses de licença não usufruída por necessidade de serviço, ou
quando o servidor vem a falecer antes haver gozado as licençasprêmio já conquistadas, o que não é o caso em questão.
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Veja que a legislação acima dispõe sobre a conversão em pecúnia
de férias não gozadas em razão da necessidade do serviço público,
havendo em tese previsão legal capaz de embasar o pedido da
requerente.
Disso decorre que, embora seja reconhecido o direito que não fora
exercido pelo servidor, não se pode afastar a ausência de norma
legal capaz de embasar a conversão em pecúnia da licença-prêmio
e de férias não usufruídas.
E sobre a questão posta em exame, é importante mencionar que
a posição jurisprudencial dominante é no sentido de se permitir a
conversão em pecúnia das licenças-prêmio, férias e outros direitos,
sob pena de locupletamento ilícito pela Administração. Justifica-se
no sistema legal posto que veda o enriquecimento sem causa, e no
caso, haveria um enriquecimento ilícito pela Administração Pública
em não indenizar os direitos conquistados pelo servidor sobre a
égide da relação jurídica existente entre ambos.
Neste sentido, este Tribunal de Justiça também têm decidido:
Reexame necessário. Licença-prêmio. Servidor aposentado
compulsoriamente. Conversão em Pecúnia. Possibilidade.
Manutenção da SENTENÇA. De acordo com o art. 41, § 1º, II,
da CF, o servidor que completar setenta anos no exercício das
funções deverá ser aposentado compulsoriamente. Contudo, caso
a administração permita indevidamente a continuidade do trabalho
e, nesse período, o servidor adquirir direito à licença prêmio, este
deve receber os valores correspondentes ao período. Consoante
a jurisprudência do STJ, é possível a conversão em pecúnia da
licença-prêmio não gozada pelo servidor público até o momento
da aposentadoria, independente de previsão legal nesse sentido.
SENTENÇA confirmada. (Reexame necessário n. 000225787.2011.8.22.0013, Rel. Des. Waltenberg Junior, 2ª Câmara
Especial, julgado em 22/11/2011).
Reexame necessário. Licença-prêmio. Bombeiro militar.
Reserva remunerada. Conversão em Pecúnia. Possibilidade.
Manutenção da SENTENÇA. Consoante a jurisprudência do
STJ, é possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não
gozada pelo servidor público militar até o momento da passagem
para a reserva remunerada, independente de previsão legal
nesse sentido. SENTENÇA confirmada. ( Reexame necessário,
N. 00118239620118220001, Rel. Des. Waltenberg Junior, J.
07/02/2012).
Veja que em decorrência da necessidade do serviço público,
conforme Id nº (4327118), há que se assegurar a conversão em
pecúnia de licenças ou de quaisquer outros direitos de natureza
remuneratória, entre eles a licença-prêmio não gozadas e as
diferenças do percentual da progressão, em face da vedação ao
enriquecimento sem causa.
Concluindo, é de se reconhecer o direito da parte Autor de receber
o período de licença-prêmio e não indenizadas, isso porque não
poderá mais usufruir o seu direito in natura, tendo em vista que
esse direito foi extinto no âmbito federal.
DISPOSITIVO.
Frente ao exposto, com fundamento no artigo 269, I, do CPC, julgo
PROCEDENTE o pedido formulado por WILSON REIS em face do
ESTADO DE RONDÔNIA para:
a) condenar o requerido a pagar a diferença do percentual a menor
da progressão, em favor do Autor, diante do (reposicionamento
funcional), para Classe A, referencia “14”.
b) condenar o requerido a pagar em favor da parte Autor o período
de licença-prêmio não gozadas, referente ao 1º e 2º lastro,
sendo que o valor deverá ser apurado quando do cumprimento
da SENTENÇA por simples cálculos, devendo descontar valores
eventualmente pagos, cujo valor total deverá ser apurado mediante
simples cálculo aritmético, devendo ser atualizado pela TR até
antes de 25.03.2015 e a partir desta data pelo IPCA-E, acrescido
de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação,.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Sem custas processuais, por se tratar da Fazenda Pública e sem
condenação em honorários advocatícios, conforme art. 55 da Lei
9.099/95.
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Publicação e registro com o lançamento no PJe. Intimem-se PJe.
Agende-se decurso de prazo recursal.
Desde já a parte Autor está intimada para apresentar os documentos
necessários para expedição da RPV: SENTENÇA; certidão de
trânsito em Julgado; procuração/substabelecimento; acórdão (se
houver); planilha de cálculos; número do CPF; RG e da conta
corrente, banco e agência de titularidade da parte autora.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
PORTO VELHO, 15 de maio de 2018.
Juíza Marisa de Almeida, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7034936-81.2016.8.22.0001
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: CRISTOVAO CORDEIRO SOARES
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
O exequente opôs embargo de declaração contra DESPACHO que
determinou a expedição de RPV.
Entretanto, vejo que o referido DESPACHO está equivocado, logo
o revogo.
Com efeito, o recurso perdeu seu objeto.
Entretanto, vejo que a presente execução vem se arrastando há
muito tempo, logo, chamo o feito à ordem para:
1) a parte requerente deverá juntar aos autos a íntegra do Acórdão
que reformou parcialmente a SENTENÇA do juízo a quo, vez que
sua ausência tem causado o tumulto processual;
2) a parte requerente deverá apresentar planilha de cálculo, de
acordo com o decido no Acordão dos valores retroativos que
pretende receber. (“Vencimento de 1º para 2º grau de escolaridade”
e “SUS Plano de Gestão”).
3) Os cálculos deverão observar a correção monetária pelo índice
da poupança até 25/03/2015 e após esta data pelo IPCA-E e os
juros de 0,5% correrão da citação.
Em relação ao reenquadramento para cargo de nível médio, como
consignado no Acórdão, ao servidor público não é garantido direito
a regime jurídico, atualmente a LC 385/10 enquadra o cargo do
requerente como com ensino fundamental técnico - Classe “A”
e referência de acordo com a progressão, tal como o autor está
devidamente enquadrado.
Prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.
Intimem-se.
Agende-se decurso de prazo.
Porto Velho, 17 de maio de 2018
Marisa de Almeida
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7012046-17.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: WESLAINE LEMES DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: RAPHAEL PEREIRA SOTELI RO7013
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

308

SENTENÇA
Vistos etc,
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir. Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
adicional de insalubridade aos servidores públicos estadual. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
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A nova regulamentação recebeu comando legislativo para vigorar
a partir da publicação (art.7º). Portanto, inaugurou a incidência
das novas regras a partir do mês de novembro de 2009, já que a
publicação da lei aconteceu no final do mês de outubro daquele
ano.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de 10%,
20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90, conforme
redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
Denota-se dos autos que não fora juntado nenhum laudo pericial
do local de trabalho, porém na série de documentos apresentados,
restou claro que a parte requerente realmente trabalhava em locais
insalubres, pois é sabido que um agente de saúde que trabalha em
uma unidade hospitalar recebe diariamente pacientes portadores de
diversas patologias transmissíveis, mantendo contato direto com os
mesmos, ex. portadores de tuberculose, hepatite, HIV, dentre outras
exame dos autos, em que pese às alegações da parte requerida,
de que a ausência de laudo ensejaria a improcedência do pedido,
porém o conhecimento público da insalubridade constante nestes
locais é perfeitamente admissível para se chegar a CONCLUSÃO
de que a parte requerente laborava em local insalubre e em grau
máximo.
Este Juízo assevera que não fora juntado laudo, visto que o rito dos
juizados é um rito célere, assim o laudo deveria ter sido juntado à
petição inicial, o que a parte requerente não fez, ainda assim este
juízo concedeu o prazo de 10 dias e esse prazo fora extrapolado e
muito pela parte requerente.
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto ao pagamento do adicional de insalubridade
retroativo, com fundamento na Lei Estadual 1068/02, no percentual
de 40% sobre o salário mínimo, uma vez que os DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária, foram revogados expressamente com a edição da Lei
n° 2.165/09.
Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (30% sobre
o valor correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do
art. 2º da Lei 3.961/2016), as parcelas vencidas pelo período não
prescrito até a data da efetiva implantação, cujo valor deverá ser
apurado em simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente:
a) condeno a parte requerida a implantar imediatamente o
adicional de insalubridade em grau máximo (30% sobre o valor
correspondente a R$ 600,09 - redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016) devendo intimar o Gerente da folha de pagamento
da SEARH/RO, para imediato cumprimento;
b) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação,
respeitando o prazo prescricional de 05 anos, até a data da efetiva
implantação 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,09 redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016), cujo valor total
deverá ser apurado mediante simples cálculo aritmético, devendo
ser atualizado pela TR até antes de 25.03.2015 e a partir desta
data pelo IPCA-E, contados desde a data em que cada parcela
deveria ter sido paga, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento)
ao mês a partir da citação.
c) conforme redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016)
a insalubridade, periculosidade e penosidade terão como base de
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cálculo o valor correspondente à R4 600,90, tendo como indexador
o percentual correspondente ao aumento geral do servidor público
e/ou outro índice adotado pela Administração Pública.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7054668-48.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: JOSAFA DUTRA DO PRADO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA ELENA PEREIRA
MALHEIROS - RO0004310
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Decido.
Trata-se de ação de natureza condenatória.
Alega a parte requerente que é Policial Civil do Estado de Rondônia
e labora em regime de escala de plantão de revezamento de 12/36,
das 19h de um dia as 07h do dia seguinte.
Aduz que recebe o adicional noturno, mas que não é utilizado o
divisor correto no cálculo e que não vem sendo paga a prorrogação
da hora noturna até o término do plantão.
Ao final, postula a condenação do Estado de Rondônia a utilizar
o divisor 180 para determinar o valor da hora noturna e a sua
prorrogação até as 7h.
O Estado de Rondônia apresente defesa alegando ser indevido o
pagamento do adicional noturno, em razão da ausência de previsão
legal.
Ocorre que a discussão dos autos não se concentra no direito ao
pagamento do adicional em si, vez que este já vem sendo pago,
de acordo com as fichas financeiras anexas aos autos, mas sim
quanto a sua prorrogação até as 7h e quanto ao seu divisor.
Da prorrogação do horário noturno.
Inicialmente cumpre destacar que o fundamento para o pagamento
da prorrogação do horário noturno nos contratos regidos pela
CLT está no art. 73, §§4º e 5º, logo, não se trata de construção
jurisprudencial.
Em relação a parte requerente, a legislação aplicável aos servidores
estaduais não prevê a hipótese de pagamento da referida
prorrogação, logo, não é possível que se determine o pagamento
sem infringir o Princípio da Legalidade, o que, evidentemente, é
vedado.
Neste sentido:
Ementa:
JUIZADOS
ESPECIAIS
CÍVEIS.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL NOTURNO. PRORROGAÇÃO
EM HORÁRIO DIURNO. INAPLICABILIDADE DA CLT E DO
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ENUNCIADO 60 DO TST AOS SERVIDORES PÚBLICOS.
OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA.
SENTENÇA MANTIDA. 1.A LC nº 840/2011, que dispõe sobre o
regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal,
conforme seu parágrafo único do art. 59 e art. 85, considera como
noturno o serviço prestado entre vinte e duas horas de um dia e as
cinco horas do dia seguinte, sendo este serviço remunerado com
acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor da remuneração
ou subsídio da hora trabalhada. 2.Segundo o princípio da legalidade
estrita (art. 37 da CF ), a Administração está adstrita aos ditames
da lei, não podendo dar interpretação extensiva ou restrita se a
norma assim não dispuser. O pagamento de vantagem ao servidor
público só pode ser efetuado se houver expressa previsão legal
(Súmula 339 do STF). Inaplicabilidade da CLT e do Enunciado 60
do TST aos servidores públicos. Precedente: (Acórdão n.829340,
20140110615392ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3ª
Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data
de Julgamento: 28/10/2014, Publicado no DJE: 03/11/2014. Pág.:
230). 3.Como não há previsão legal de pagamento do referido
adicional em caso de prorrogação do horário noturno após às cinco
horas do dia seguinte aos servidores públicos do Distrito Federal,
em que pese o labor nessa situação seja mais desgastante,
a improcedência do pedido se impõe. 4.Recurso conhecido e
desprovido. SENTENÇA mantida pelos próprios fundamentos.
Custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 100,00, pelo
recorrente.
(TJ-DF – ACJ 20140110615448 DF 0061544-29.2014.8.07.0001,
Relator: Leandro Borges de Figueiredo, data do julgamento:
27/01/2015, Publicação: 03/02/2015, pág. 319).
Com efeito, tenho que a prorrogação não é devida.
Do divisor.
A parte requerente postula que para o cálculo da hora noturna seja
utilizado o divisor de 180 e não o de 200.
Todavia, o requerente, como dispõe o art. 55 da Lei Complementar
nº 68/92, está sujeito a 40 horas semanais:
Art. 55 - O ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a
40 (quarenta) horas semanais de trabalho, salvo quando disposto
diversamente em lei ou regulamento próprio.
Logo, o divisor aplicável é 200, neste sentido:
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
ADICIONAL
NOTURNO. FORMA DE CÁLCULO. FATOR DIVISOR 200.
1. A SENTENÇA condenou o IFPB a utilizar, para o cálculo do
adicional noturno do autor, o fator divisor 200, bem como a lhe
pagar as diferenças entre o valor mensal devido com base nesse
fator e o que vinha sendo pago com aplicação do divisor 240,
respeitada a prescrição quinquenal. Também condenou o apelado
em honorários de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
obtido pelo autor com a ação, a ser apurado em liquidação de
SENTENÇA, conforme arts. 86,caput, e 85, parágrafo 3º, I, do
CPC.
2. Afasta-se a prescrição bienal ou trienal do art. 206 do Código
Civil, tendo em vista a firme jurisprudência do STJ no sentido de
ser quinquenal o prazo prescricional para propositura de ação de
qualquer natureza contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º
do Decreto 20.910/1932.
3. Nos termos do art. 19 da Lei n.º 8.112/90, a jornada máxima
de trabalho dos servidores públicos federais corresponde a 40
(quarenta) horas semanais. Assim, o STJ vem entendendo que o
divisor adotado no cálculo do adicional do serviço extraordinário
é de 200 (duzentas) horas mensais (AgRg no REsp 1227587/
RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe 12/08/2016; REsp 1213399/RS, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, DJe 23/09/2011). De fato, dividindose 40 (máximo de horas semanais trabalhadas) por 6 dias úteis
e multiplicando-se o resultado por 30 (total de dias do mês),
teremos o total de 200 (duzentas) horas mensais, valor que deve
ser adotado como parâmetro para o cômputo de eventuais horas
extras trabalhadas. Precedente também da Quarta Turma deste
TRF5 (08008935820164058200, AC/PB, Desembargador Federal
André Carvalho Monteiro (Convocado), 4ª Turma, julgamento:
04/04/2017).
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4. O Supremo Tribunal Federal, em recente DECISÃO proferida
nos autos do RE nº 870.947, julgado em regime de repercussão
geral, firmou-se no sentido de que “quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada
pela Lei 11.960/2009.” Já quanto à correção monetária, entendeu
que “o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”, fixando o IPCA-E como índice
de correção monetária a todas as condenações impostas à Fazenda
Pública oriundas de relação jurídica não-tributária.
5. Quanto aos honorários, o IFPB não se insurge em relação ao
percentual fixado, mas à sua base de incidência, alegando que o
percentual de 10% deveria ter sido delimitado sobre a condenação
ao tempo do aforamento da ação, acrescido de uma anualidade de
prestações vincendas, nos termos do art. 260 do CPC/1973 e do
art. 292, parágrafo 2º, do CPC/2015.
6. Os referidos DISPOSITIVO s estabelecem que o valor das
prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a
obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1
(um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.
E o STJ já assentou que, nas causas em que a Fazenda Pública
é condenada ao pagamento de prestações de trato sucessivo e
por prazo indeterminado, a verba honorária deve ser fixada sobre
as parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das parcelas
vincendas, consoante também já decidiu a Primeira Turma deste
TRF5 (EDcl nos EDcl nos EDcl na AR 3.285/SC, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Terceira Seção -STJ, DJe 29/03/2017; AgRg no
REsp 1211898/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma - STJ, DJe 15/10/2015; 00029188220134058200,
AC592067/PB, Desembargador Federal Rodrigo Vasconcelos
Coelho de Araújo (Convocado), Primeira Turma - TRF5, Julgamento:
15/12/2016).
7. Apelação parcialmente provida, apenas para delimitar a base
de cálculo da verba honorária ao somatório das prestações
vencidas, acrescida de uma anualidade das prestações vincendas,
nos termos do art. 260 do CPC/1973. Honorários advocatícios,
fixados na SENTENÇA, majorados de 10% para 12% sobre o
valor da condenação,ex vido disposto no parágrafo 11 do art. 85
do CPC (honorários recursais), considerando que, no MÉRITO, a
SENTENÇA foi mantida.
(PROCESSO:
08006562420164058200,
AC/PB,
DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO MACHADO, 1º Turma,
JULGAMENTO: 25/10/2017) (destaquei)
Com efeito, considerando que o mesmo posicionamento foi tomado
nos autos nº 0080985-28.2004.8.22.0001, em que os Delegados
de Polícia Civil postularam o pagamento do Adicional Noturno, a
ação deve ser julgada improcedente.
DISPOSITIVO.
Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES o pedido formulado pela
parte requerente.
Declaro resolvido o MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do
CPC.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas e sem honorários.
Agende-se decusso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
Marisa de Almeida
Juíza de Direito, assinado digitalmente.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7020808-22.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: LUIZ CHAVES SALVATERRA
Advogado do(a) REQUERENTE: DENERVAL JOSE DE AGNELO
- RO7134
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição onde a parte requerente apresenta
Embargos de Declaração, sob a alegação de que fora disponibilizada
pelo PJE SENTENÇA, contraditória quanto ao valor do dano moral
aplicado.
Diante da constatação fica evidente que houve contradição a
justificar a correção.
Assim sendo assiste razão a parte requerente em seus embargos
de declaração.
Após este breve relato, tenho por bem alterar a SENTENÇA
previamente juntada aos autos, como me é permitido conforme
regência do art. 1.022, II, CPC.É o breve relatório.
Decido.
Explico!
Sendo tempestivo, conheço destes embargos, devendo a parte
dispositiva ser alterada da seguinte forma.
Posto isto, conheço dos embargos de declaração, dou-lhe
provimento e na SENTENÇA devendo constar o que segue:
Vistos.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de pagar o adicional de insalubridade, inclusive as parcelas
retroativas.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: “Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir.” Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
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enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 2.165/09, que passou a
dispor especialmente sobre o sistema para pagamento do adicional
de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos em
geral. Indiscutível que nesta lei também estão englobados os
policiais civis. A concessão dessa vantagem pecuniária a esses
servidores, por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos
na citada lei estadual (Lei n° 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
– adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais. Ao
intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades insalubres ou periculosas previstos em outra norma que
não aquela que regulamenta especialmente a matéria, sob pena
de violar princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar
princípio da isonomia – aquinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Destarte, uma vez provada a condição e grau de insalubridade,
é devido ao servidor o adicional a ser calculado a base de 10%,
20%, ou 30% sobre o valor correspondente a R$ 600,90, conforme
redação dada pelo § 3º do art. 2º da Lei 3.961/2016, nova redação
que disciplina o pagamento.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
A comprovação da existência de insalubridade, inclusive quanto
ao seu grau (mínimo médio ou máximo) é feita através de laudo de
inspeção no local de trabalho, realizada por pessoa especializada
na área.
O laudo juntado teve a seguinte CONCLUSÃO: ”...As atividades
desenvolvidas pelos servidores públicos nas dependências das
casas de detenção, presídios, albergues, colônia agrícola, central de
polícia, delegacias, escolta judiciária pertencentes à Secretaria de
Estado de Segurança Pública do Estado de Rondônia os credenciam
à percepção do adicional de insalubridade no percentual máximo,
de acordo com a legislação específica de cada categoria...”
O laudo apresentado pela parte requerente preenchem vários
dos requisitos básicos exigidos pelas NR’s do MTE - normas
orientadoras quando se trata da aferição da insalubridade. Embora
não esclareça sobre o quantitativo dos níveis de nocividade
alcançados pelo agentes físicos, químicos e biológicos encontrados
no ambiente de trabalho dos servidores, é certo que foi detectado
o ambiente insalubre.
A eliminação ou neutralização depende de medidas a serem
adotadas pelo ente público, sendo que este não desincumbiu-se de
demonstrar nos autos que alguma delas foram efetuadas naquele
local de trabalho.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto a base de cálculo, com fundamento na Lei Estadual
2.165/2009, §3º, visto que a redação dada pelo § 3º do art. 2º da
Lei 3.961/2016, nova redação que disciplina o pagamento, uma
vez que os DISPOSITIVO s de estatutos legais, foram revogados
expressamente com a edição da Lei n° 3.961/2016.
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Portanto, uma vez provada a condição de insalubridade, é devido
a(s) parte(s) requerente(s) o adicional em grau máximo (a ser pago
conforme previsto na legislação Lei n° 2.165/09 ou 3.961/2016
que alterou a base de cálculo a depender do período devido), as
parcelas vencidas pelo período não prescrito conforme período
pleiteado pela parte requerente, cujo valor deverá ser apurado em
simples cálculo aritmético.
DISPOSITIVO.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente e declaro
resolvido o MÉRITO, para:
a) condeno a parte requerida a proceder ao pagamento retroativo
do adicional de insalubridade em grau máximo desde conforme
pleito inicial, respeitando o prazo prescricional de 05 anos (caso
tenha pedido retroativo), até a data da efetiva implantação 30%
a ser pago conforme previsto na legislação Lei n° 2.165/09 ou
3.961/2016 que alterou a base de cálculo a depender do período
devido), cujo valor total deverá ser apurado mediante simples
cálculo aritmético, devendo ser atualizado pela TR até antes de
25.03.2015 e a partir desta data pelo IPCA-E, contados desde a
data em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescido de juros
de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação.
b) (a ser pago conforme previsto na legislação Lei n° 2.165/09 ou
3.961/2016 que alterou a base de cálculo a depender do período
devido).
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO (CPC, art. 487, I).
Quanto ao pedido da assistência judiciária gratuita, tenho por bem
deferir o pedido, considerando que ficou claramente demonstrado
a hipossuficiência da parte requerente.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Desde já, a parte requerente fica intimada à apresentar planilha
circunstanciada de cálculo e os documentos necessários
para expedição da RPV, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado, dê-se
vista dos cálculos à parte requerida para dele se manifestar. Não
sendo apresentados os cálculos, arquivem-se.
Intimação pelo sistema.
PORTO VELHO, data do movimento.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7013888-32.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ANA LUCIA BEZERRA, ALMIR DOS REIS
BORGES, ANNY VICENTE DA SILVA, ANTONIO AUGUSTO
VINHOTE CORREA, BRUNO RENATO SOMARIVA MANDUCA
DA SILVA, CARLOS CEZAR LOPES NUNES, CLAUDIO JOSE DE
CARVALHO FRANCA, DEBORA BORGES DA SILVA, SILVANA
RIBEIRO ERMITA POSTALLI
Advogado do(a) REQUERENTE: LENINE APOLINARIO DE
ALENCAR - RO0002219
REQUERIDO: IDARON - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA
AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Decido.
Trata-se de ação de natureza condenatória.
Alegam os autores que são servidores do IDARON, ocupantes de
cargos de natureza efetiva, e que ao implementar o novo Plano de
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Cargos e Salários (LC nº 665/12) a requerida deixou de pagar o
Adicional de Produtividade referente ao período de 21/05/2012 a
30/06/2012, perfazendo o total de 40 dias.
O IDARON apresentou resposta concordando com os pedidos dos
autores, entretanto, faz ressalva em relação a requerente DEBORA
BORGES DA SILVA, que diz já ter recebido, não fazendo jus ao
pleiteado.
Razão assiste ao IDARON, isso porque, o cargo ocupado pela
autora recebia até dezembro de 2011 a GAE (art. 34 da Lei
254/02), tendo sido transformada em Adicional de Produtividade,
nos termos da art. 34 da LC 254/02 através da Lei 2.681/12, com
efeitos retroativos a 1º da Janeiro de 2012.
A referida rubrica era paga, diferentemente dos demais, dentro do
mês trabalhado, logo, não há saldo a ser pago a referida autora, de
acordo com sua ficha financeira.
Em relação as planilhas de cálculos apresentadas pelos requerentes,
nota-se que não foi apresentado nos autos a tabela de índices
utilizados, logo, não é possível se determinar se efetivamente foi
aplicado o índice correto (poupança e IPCA-E), além do que, os
juros são devidos a partir da citação (art. 240, CPC).
DISPOSITIVO.
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos formulados pelos requerentes para condenar ao pagamento
da diferente do Adicional de Produtividades (40 dias) e seus
respectivos reflexos nos seguintes valores: ANA LUCIA BEZERRA
– R$438,24 + proporcionais de 1/3 de férias e 13º salário; ALMIR
DOS REIS BORGES - R$5.680,92 + proporcionais de 1/3 de
férias e 13º salário; ANNY VICENTE DA SILVA – R$2.434,68 +
proporcionais de 1/3 de férias e 13º salário; ANTÔNIO AUGUSTO
VINHOTE CORREA – R$2.840,45 + proporcionais de 1/3 de férias e
13º salário; BRUNO RENATO SOMARIVA MANDUCA DA SILVA –
R$2.434,68 + proporcionais de 1/3 de férias e 13º salário; CARLOS
CEZAR LOPES NUNES – R$2.975,72 + proporcionais de 1/3 de
férias e 13º salário; CLAUDIO JOSE DE CARVALHO FRANCA –
R$2.975,72 + proporcionais de 1/3 de férias e 13º salário; SILVANA
RIBEIRO ERMITA POSTALLI – R$4.869,36 + proporcionais de 1/3
de férias e 13º salário; e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
formulados pela requerente DEBORA BORGES DA SILVA.
Declaro resolvido o MÉRITO, nos termos do art. 487, I e VIII, a,
CPC.
Juros de 0,5% da citação e correção monetária pelo índice da
poupança até 25 de março de 2015 e pelo índice IPCA-E após
esta data.
Sem custas e honorários advocatícios.
Intimem-se as partes.
Agende-se decurso de prazo, com o trânsito em julgado e sem
requerimento de cumprimento de SENTENÇA, arquivem-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
Marisa de Almeida
Juíza de Direito

2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
2º Cartório de Fazenda Pública
Endereço: Av. Lauro Sodré, n. 1728, Bairro São João Bosco, Porto
Velho/RO - Fórum Cível, CEP: 76803-686
Telefone: (69) 3217-1330
Email: pvh2fazgab@tjro.jus.br
Email:pvh2faz@tjro.jus.br
Juiz de Direito: Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa
Diretor de Cartório: Francisco Alves de Mesquita Júnior
Proc.: 0020340-18.1996.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Estado de Rondônia
Advogado:Livia Renata de Oliveira (OAB 00000000), Lia Torres
Dias (OAB/RO 2999), Arthur Porto Reis Guimarães Proc do Estado
( ), Ítalo Lima de Paula Miranda (OAB/RO 5222), LUIS EDUARDO
MENDES SERRA (OAB/RO 6674)
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Executado:Ego - Empresa Geral de Obras S.a.
Advogado:Eduardo Abílio Kerber Diniz (OAB/RO 4389), Edson
Antônio Sousa Pinto (OAB/RO 4643), Guilherme da Costa Ferreira
Pignaneli (OAB/RO 5546)
INITIMAÇÃO: Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado(a),
intimada da audiência designada para o dia 05 de junho de 2018,
às 09:00 horas.
Proc.: 0005835-26.2013.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Sandro Henrique Barbosa
Advogado:João de Deus Quirino Filho ( 10520), Álisson de Souza
Bandeira Pereira ( 15166), Júnia Maísa Gontijo Cardoso (OAB/RO
7888).
Requerido:Estado de Rondônia
Advogado:Luciana Fonseca Azevedo (OAB/RO 5726), Lia Torres
Dias (OAB/RO 2999), Evanir Antônio Borba (OAB/RO 776)
INTIMAÇÃO: Fica a parte autora, intimada por seu advogado, do
inteiro teor do Ofício nº 344/2018/GERREG/SESAU, agendando
perícia para o dia 11/08/2018 às 08:00 horas, na Policlínica
Oswaldo Cruz, aos cuidados do médico ortopedista André Bressa.
A parte deve apresentar cópia do cartão do SUS e quasitos para
instrução da perícia.
Proc.: 0012057-10.2013.8.22.0001
Ação:Ação Civil de Improbidade Administrativa
Requerente:Ministério Público do Estado de Rondônia, Município
de Porto Velho
Advogado:Moacir de Souza Magalhães (OAB/RO 1129)
Requerido:Euclides dos Santos Brasil, Rodney Ribeiro de Paiva,
Wiston George Saita, Diemo Comércio de Alimentos Ltda Me
Advogado:Vanessa Rodrigues Alves Moita (OAB/RO 5120),
Raimundo Gonçalves de Araújo (OAB/RO 3300), Salete
Bergamaschi (OAB/RO 2230), Renan Correia Lima (OAB/RO
6400), Maguis Umberto Correia (OAB/RO 1214), Allan Pereira
Guimarães (OAB/RO 1046)
INTIMAÇÃO: Fica o advogado/procurador abaixo mencionado
intimado a devolver os autos processuais em epígrafe, no prazo
máximo de 03 (três) dias, uma vez que encontram-se em carga
além do prazo, sob pena de perder o direito de vista fora do cartório
e multa correspondente à metade do salário-mínimo, bem como,
comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento
disciplinar, nos termos do artigo 234, §§ 2º e 3º do CPC.
ADVOGADO: Allan Pereira Guimarães, OAB 1046.
Francisco Alves de Mesquita Júnior
Diretor de Cartório

2º JUIZado da INFÂNCIA E JUVENTUDE
Cartório do 2º Juizado da Infância e da Juventude
2º Juizado da Infância e Juventude de Porto Velho-RO
Juiza: Dra. Sandra Beatriz Merenda
e-mail: segundojij@tjro.jus.br
Diretora de Cartório: Elielma Pedrosa Ribeiro Toledo
Proc.: 0001932-17.2013.8.22.0701
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:M. de C. do J. R.
Requerido:L. C. M. V.
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO
DECISÃO: “ Defiro o pedido de inscrição em dívida ativa, devendo
a serventia proceder com os atos competentes. Considerando o
longo tempo de tramitação deste feito, sem que fossem localizados
bens passíveis de penhora ou adjudicação,tenho que ausentes
os pressupostos processuais necessários ao seu seguimento.
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Salienta-se, que já incidiam todas as possibilidades de execução,
inclusive com a suspensão do feito, abrindo-se o prazo prescricional
para a execução (art. 921, §1º do CPC).Por último, indico que não
há qualquer óbice para que a exequente possa renovar o pedido
de execução quanto tiver notícia de positividade financeira da
executada. Ante ao exposto, extingo o presente feito nos termos do
art. 485, IV do CPC.Após a expedição acima e as providências de
praxe, arquivem os autos. P.R.I.C.Porto Velho-RO, quarta-feira, 28
de fevereiro de 2018.Sandra Beatriz Merenda-Juíza de Direito.
Proc.: 0000495-67.2015.8.22.0701
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:M. P.
Denunciado:R. da S. do C.
Advogado:João Damasceno Bispo de Freitas (OAB/RO 979)
DECISÃO:
DECISÃO Chamo o feito à ordem.Às fls. 123, foi determinado o
encaminhamento dos autos para as alegações finais.Às fls. 128,
houve o comando judicial para a defesa apresentar as alegações
finais, o que ocorreu às fls. 130/146.Tentou-se regularizar-se às fls.
203, mas não se obteve êxito. Explico:O MP apresentou alegações
finais às fls. 205/206v.Às fls. 208, a defesa em vez de ratificar ou
complementar ou até mesmo explorar a prova no que lhe favorece,
limitou-se a apresentar requerimento demonstrando dúvida se
foi ou não apreciado seu pedido, do qual o MP foi instando e
manifestou-se contrário.Se tens dúvida, digo logo que indeferido!
As referidas pessoas foram ouvidas e os depoimentos constam
dos autos, inclusive alguns produzidos e admitidos como prova
emprestada proveniente do 1º JIP desta Capital.Refazer o ato, ainda
que a vítima seja maior de 18 anos, promoveria a revitimização,
tão condenada nestes casos.Eventual contradição, que não foi
discriminada e nem apontada ou, ao menos mencionado onde
e em que, não é causa de reinquirição ou, supostamente, causa
prejuízo ou nulidade processual.PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
Sem prejuízo devidamente alegado e comprovado, não há prejuízo.
Baseado, nisso indefiro o pedido e determino e encaminhamento
dos autos à defesa, com o fim exclusivo de ratificar os memoriais
de fls. 130/146 ou apresentar novas alegações finais, vez que o MP
e defesa tiverem a ordem processual de apresentação invertida.
Prazo legal. Fica a defesa ciente de que não apresentando ou
fazendo novo requerimento, ter-se-á por ratificada os memoriais
de fls. 130/146 e eventual nova manifestação como adendo
àquela.Porto Velho-RO, segunda-feira, 21 de maio de 2018.Flávio
Henrique de Melo Juiz de Direito
Proc.: 0000001-03.2018.8.22.0701
Ação:Cautelar Inominada (Infância e da Juventude)
Interessado (Parte A:M. P. do E. de R. A. C. de L.
Advogado:José Anastácio Sobrinho (OAB/RO 872)
Requerido:B. E. M. da S.
Advogado:FLÁVIO BRUNO AMÂNCIO VALE FONTENELE (OAB/
RO 2584), Marilia Lisboa Benincasa Moro (OAB/RO 2252)
DESPACHO:
DESPACHO Chamo o feito à ordem.Não consta dos autos, certidão
de intimação ou de decurso de prazo do relatório psissocial do
setor SAP deste Juízo à defesa, bemco não consta certidão ou
intimação à defesa para apresentação das alegações finais.Assim,
proceda-se, conjuntamente, para manifestar sobre o referido laudo
de fls. 156/167, bem como para ofertar alegações finais, na forma
de memoriais.Isso é ato ordinatório do cartório e foi determinado às
fls. 179 e deveria tê-lo feito.Porto Velho-RO, segunda-feira, 21 de
maio de 2018.Flávio Henrique de Melo Juiz de Direito
Proc.: 0000536-34.2015.8.22.0701
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: M. R.D. Q.
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 15 DIAS
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CITAÇÃO DE: M. R. de Q., brasileiro, solteiro, técnico de eletrônica,
nascido em Porto Velho/RO, no dia 24/11/1980, filho de J.R.C.Q. e
A.R.C., portador do RG nº669138 SESDESC/RO.
FINALIDADE: CITAR o réu acima qualificado, para que no prazo de
15 (quinze) dias, responda a acusação, por escrito, podendo arguir
preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas. Não apresentando resposta no prazo legal e
nem constituído procurador ser-lhe-á nomeador Defensor Público.
CAPITULAÇÃO: Art. 217-A, na forma do art. 71, ambos do Código
Penal.
DESPACHO: “Considerando o que o Réu se encontra em local
incerto e não sabido, defiro a citação por edital (art. 361), com
prazo de 15 (quize dias). Expeça-se conforme os requisitos do art.
365(...)”
OBSERVAÇÃO: O acusado, não tendo defensor, poderá
comparecer na sede do Juízo, dentro do prazo estabelecido,
munido dos seus documentos, justificações, provas pretendidas e
rol de testemunhas com suas qualificações, a fim de que o Defensor
Público da Vara conteste a ação.
LOCAL: Centro da Infância e da Adolescência, Av. Rogério Weber,
2396, Caiari, Juizado da Infância e Juventude-RO, 78900450 - Fax:
(69)3217-1266 - Fone: (69)3217-1251 - Ramal: 1251
Porto Velho, 4 de Maio de 2018.
Sandra Beatriz Merenda
Juiz(a) de Direito
Danilo Aragão da Silva
Diretor de Cartório
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara de Inf. e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, Caiari, Porto Velho - RO - CEP:
76801-160 - Fone:( )
Processo nº 7008012-96.2017.8.22.0001
REQUERENTE: L. L. D. S. T.
REQUERIDO: M. T. D. S., M. O. D. C.
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 (vinte) DIAS
CITAÇÃO DE: Mailena Oliveira da Costa, atualmente em lugar
incerto e não sabido.
FINALIDADE:CITAR a requerida acima qualificada para que
tome ciência da Ação de Guarda, em trâmite neste 2º Juizado
da Infância e Juventude, sob o nº 7008012-96.2017.8.22.0001,
podendo contestar a referida ação, no prazo de 15 (quinze) dias,
através de advogado devidamente habilitado nos autos ou da
Defensoria Pública, se for o caso, ficando advertida de que não
sendo contestada a ação no prazo acima assinalado, presumir-seão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial.
DESPACHO: “ Tendo em vista que Tendo em vista que houve
2 tentativas de citação da requerida (id 12844193 e 13688923),
porém restaram infrutíferas, indefiro o pedido ministerial quanto
a intimação da requerente para que informe o endereço atual da
genitora requerida (id 17961554). Proceda-se com a citação via
edital. (... )
ADVERTÊNCIA: Na ausência de resposta no prazo acima
assinalado, presumir-se-ão aceitos os fatos alegados na inicial.
LOCAL: Centro da Infância e da Adolescência, Av. Rogério Weber,
2396, Caiari, Porto Velho/RO, 2º Juizado da Infância e Juventude,
78900450 - Fax: (69)3217-1266 - Fone: (69)3217-1251 - Ramal:
1251.
Porto Velho/RO, 18 de Maio de 2018.
Sandra Beatriz Merenda
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara de Inf. e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, Caiari, Porto Velho - RO - CEP:
76801-160 - Fone:( )
Processo nº 7046563-82.2016.8.22.0001
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REQUERENTE: A. C. D. L.
ADVOGADO: FÁBIO VIANA OLIVEIRA - OAB/RO 2060
REQUERIDO: A. L. C. D. L., B. E. M. D. S.
ADVOGADO: SAMUEL MILET - OAB/RO 2117
ADVOGADA: RAFAELE OLIVEIRA DE ANDRADE - OAB/RO
6289
ADVOGADO: FLÁVIO BRUNO AMANCIO VALE FONTENELE OAB/RO 2584
ADVOGADA: MARÍLIA LISBOA BENINCASA MORO - OAB/RO
2252
ADVOGADA: ISABELLA CARVALHO MILHOMEM E SILVA
ARAÚJO - OAB/RO 2578
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO
DESPACHO: “ Intimem-se as partes, por meio de seus advogados,
para que essas, no prazo de cinco dias, se manifestem sobre o
relatório psicossocial juntado aos autos. Depois, venham-me
os autos conclusos.Porto Velho/RO, 9 de maio de 2018. Sandra
Beatriz Merenda - Juíza de Direito.
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara de Inf. e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, Caiari, Porto Velho - RO - CEP:
76801-160 - Fone:( )
Processo nº 7050762-50.2016.8.22.0001
REQUERENTE: F. C. V. D. S., N. G. N.
REQUERIDO: A. D. S. T., F. H. N. P.
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 (vinte) DIAS
CITAÇÃO DE: Aldenilson da Silva Tavares, Linha 35, Porteirão,
Candeias do Jamari-RO, atualmente em
lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR o requerido acima qualificado para que tome
ciência da Ação de Guarda, em trâmite
neste 2º Juizado da Infância e Juventude, sob o nº 705076250.2016.8.22.0001, podendo contestar a
referida ação, no prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado
devidamente habilitado nos autos ou da
Defensoria Pública, se for o caso, ficando advertida de que não
sendo contestada a ação no prazo acima
assinalado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
articulados na inicial.
DESPACHO: “ Considerando que o requerido não foi encontrado
para citação, conforme a certidão do oficial de justiça (id 17447496),
nos termos do art. 256, §3º, do CPC, proceda-se com a citação via
edital.”
ADVERTÊNCIA: Na ausência de resposta no prazo acima
assinalado, presumir-se-ão aceitos os fatos
alegados na inicial.
LOCAL: Centro da Infância e da Adolescência, Av. Rogério Weber,
2396, Caiari, Porto Velho/RO, 2º Juizado
da Infância e Juventude, 78900450 - Fax: (69)3217-1266 - Fone:
(69)3217-1251 - Ramal: 1251.
Porto Velho/RO, 03 de Maio de 2018.
Sandra Beatriz Merenda
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara de Inf. e Juventude
Avenida Rogério Weber, 2396, Caiari, Porto Velho - RO - CEP:
76801-160 - Fone:( )
Processo nº 7046563-82.2016.8.22.0001
REQUERENTE: A. C. D. L.
ADVOGADO: FÁBIO VIANA OLIVEIRA - OAB/RO 2060
REQUERIDO: A. L. C. D. L., B. E. M. D. S.
ADVOGADO: SAMUEL MILET - OAB/RO 2117
ADVOGADA: RAFAELE OLIVEIRA DE ANDRADE - OAB/RO
6289
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ADVOGADO: FLÁVIO BRUNO AMANCIO VALE FONTENELE OAB/RO 2584
ADVOGADA: MARÍLIA LISBOA BENINCASA MORO - OAB/RO
2252
ADVOGADA: ISABELLA CARVALHO MILHOMEM E SILVA
ARAÚJO - OAB/RO 2578
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO
DESPACHO: “ Intimem-se as partes, por meio de seus advogados,
para que essas, no prazo de cinco dias, se manifestem sobre o
relatório psicossocial juntado aos autos. Depois, venham-me
os autos conclusos.Porto Velho/RO, 9 de maio de 2018. Sandra
Beatriz Merenda - Juíza de Direito.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 2ª Vara de Inf. e Juventude
Processo: 7019853-54.2018.8.22.0001
Classe: INF JUV CIV - GUARDA (1420)
REQUERENTE: M. N. D. O.
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
- RO6602
REQUERIDO: D. T. D. S.
Advogado do(a) REQUERIDO:
ATO ORDINATÓRIO
FINALIDADE: Intimar o(a) requerente por seu advogado para que,
no prazo de 15 dias, emende a inicial, sob pena de arquivamento
do feito, para que nessa:
(a) conste o polo passivo da demanda, no qual devem constar os
dois genitores da criança;
(b) comprove a sua hipossuficiência financeira, uma vez que a
demandante é servidora pública e casada;
(c) informe se pretende obter a tutela ou a guarda da menor;
(d) informe se pretende fazer pedido de tutela de urgência;
(e) junte aos autos certidão negativa criminal e cível no âmbito da
justiça federal.
(assina digitalmente) MM. Juiz Flávio Henrique de Melo. Porto
Velho, 18 de maio de 2018
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 2ª Vara de Inf. e Juventude
Processo: 7016326-94.2018.8.22.0001
Classe: INF JUV CIV - BUSCA E APREENSÃO (1438)
REQUERENTE: R. N. M.L
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSANIA PRETTO - ES8279
REQUERIDO: I. R. C.
Advogado do(a) REQUERIDO:
ATO ORDINATÓRIO
Fica o autor intimado, por sua advogada, acerca do DESPACHO
proferido nos autos, cujo DISPOSITIVO segue transcrito: “...Acolho
a cota ministerial. Determino a remessa dos autos à coordenadora
do setor psicossocial para que haja a realização de estudo social
do caso pela equipe técnica do juízo, no prazo URGENTE de cinco
dias, tendo em vista a gravidade das acusações e a ausência de
informações por parte da genitora ao pai das crianças. Intime-se o
advogado do demandante. Cite-se a demandada, por meio de oficial
de justiça, para que essa apresente defesa no prazo legal, devendo
essa ser cientificada, desde logo, que caso não possua como arcar
com os custos de um advogado deve procurar a Defensoria Pública,
sob pena de revelia. Ciência ao Ministério Público. Serve a presente
como carta/MANDADO /ofício. Sobrevindo o estudo, tornem os
autos conclusos para deliberação. Porto Velho/RO, 21 de maio de
2018. Flávio Henrique de Melo Juiz de Direito Assinatura digital.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
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1ª VARA DE FAMÍLIA
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família e Sucessões
Sede do Juízo: Fórum Sandra Nascimento - Av. Rogério Weber,
1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-030 - Fone:(69)
3217-1312 - E-mail: pvh1famil@tjro.jus.br.
Órgão emitente: 1ª Vara de Família e Sucessões
Data: 7 de março de 2018.EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE
SENTENÇA DE INTERDIÇÃO E CURATELA
PRAZO: 30 (trinta) DIAS
INTERDIÇÃO DE: ANTONIO FÉLIX DOS SANTOS, brasileiro,
divorciado, portador(a) de doença mental/nervosa de acidente
vascular cerebral, natural do Carlos Chagas-MG, nascido em
06.09.1961, filho de Ildeu Felix dos Santos e Francelina Carlos dos
Santos, conforme RG nº. 172.818 SSP/RO e CPF nº.142. 906.18200, residente e domiciliado nesta cidade.
FINALIDADE: FAZ SABER a todos quantos o processado por
este Juízo e Cartório da 1ª Vara de Família e Sucessões, aos
termos da Ação de Interdição que MARIA PATRICIA DOS
SANTOS move, decretando a interdição de ANTONIO FELIX
DOS SANTOS, conforme se vê da SENTENÇA a seguir transcrita:
“(...) POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
formulado por MARIA PATRICIA DOS SANTOS e, por via de
consequência, NOMEIO-LHE curadora de seu genitor ANTONIO
FELIX DOS SANTOS, ambos já qualificados. DO ALCANCE DA
CURATELA. A curatela afetará tão somente os atos relacionados
aos direitos de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei
n. 13.146/2015), e excepcionalmente, dada a constatação de
evidente impossibilidade de comunicação minimamente inteligível,
restringirá o voto. Consigna-se que quaisquer eventuais bens do
curatelado não poderão ser vendidos pela curadora, a não ser
mediante autorização judicial (artigos 1.750 e 1.754, ambos do
Código Civil). Não poderá também a curadora contrair dívidas em
nome do curatelado, inclusive para abatimento direto em eventual
benefício previdenciário, a não ser por expressa e específica
autorização judicial (art. 1.748, I, do Código Civil). Na forma do artigo
755, § 3º do CPC/2015, publique-se esta DECISÃO por três vezes
apenas no Diário da Justiça, com intervalo de 10 (dez) dias. Ainda
em obediência ao artigo acima e art. 29, V, da Lei n. 6.015/1973,
inscreva-se no Registro Civil. Oficie-se ao TRE-RO para comunicar
a restrição ao voto decorrente desta curatela, remetendo cópia da
SENTENÇA e do laudo psiquiátrico,para que sejam tomadas as
providências administrativas cabíveis com referência ao exercício
do voto por parte do curatelado, o qual, conforme DECISÃO deste
Juízo competente para delimitar judicialmente a curatela, não tem o
discernimento necessário para esse fim. Por fim, JULGO EXTINTO
O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487,
III “b”, do CPC/2015.Transitada em julgado arquivem-se os autos.
Sem custas e/ou honorários. Publique-se. Registre-se. Intimese. Cumpra-se. Porto Velho, 23 de novembro de 2017. Angélica
Ferreira de Oliveira Freire, Juíza de Direito”.
Processo: 7057868-63.2016.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO (61)
Parte autora: MARIA PATRICIA DOS SANTOS
Interditado(a): ANTONIO FELIX DOS SANTOS
Sede do Juízo: Fórum Juíza Sandra Nascimento – Av. Rogério
Weber, nº 1872, Centro, Porto Velho-RO. CEP 76801-030 - Fone:
(69) 3217-1312 e fax: 3217-1247. E-mail: pvh1famil@tjro.jus.br.
Porto velho, 8 de março de 2018.
Rejane de Sousa Gonçalves Fracaro
Juíza de Direito
(assinado digitalmente)
\MLMB
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312
Processo nº: 7020488-40.2015.8.22.0001
Classe: AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE (123)
Parte autora: V. F. N.
Advogado do(a) REQUERENTE: CASSIO FABIANO REGO DIAS
- RO0001514
Parte requerida: C. G. F. e outros (2)
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO: SEBASTIAO UENDEL GALVAO
ROBERTO - RO0001730
Intimação VIA SISTEMA/DJE
Por Ordem da Exmª Drª Juíza de Direito de Porto Velho - 1ª Vara
de Família, ficam ambas as partes, por meio de seus advogados,
intimadas do DESPACHO proferido nos autos acima mencionado:
[...]
3.1. Determino a efetivação de prova pericial, consistente na
realização de exame de DNA, e na forma do e na forma do art.
465 do CPC/2015, designo o Laboratório Hermes Pardini e nomeio
perito judicial, o Dr. Ariovaldo Mendonça, CRMMG 33477, RQE
21876, Inscrição CRM-MG, sob o compromisso de seu grau.
Nomeio como perito auxiliar a Dra. Conceição de Maria Torres
Gedeon, CRF-RO 130, Laboratório São Luiz, Avenida Rio Madeira,
1200, Agenor de Carvalho, Porto Velho/RO, independentemente
de compromisso, a quem incumbirá, após a efetivação do depósito
da remuneração pericial, a coleta dos materiais das partes naquele
Laboratório, seu acondicionamento e envio para processamentos
laboratoriais, com as cautelas necessárias.
3.2. Para a coleta do material genético designo o dia 27/06/2018,
às 14h30.
[...]
3.3. Intimem-se os periciandos (o requerente via PJE - deverá
o patrono informá-lo acerca da data do DNA, independente da
diligência via Oficial de Justiça- e via MANDADO; o requerido C.
via PJE e via MANDADO ) para o fornecimento de material para
o exame, e a parte responsável pelo pagamento (GENITORA DO
MENOR - C.) também do valor do custo do exame (R$ 450,00), e,
ainda, para que apresente o referido montante na data da coleta.
[...]
Porto Velho/RO, 15 de maio de 2018.
LUCAS NIERO FLORES
Juiz de Direito
Porto Velho, 18 de maio de 2018

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312
Processo nº: 7003827-15.2017.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO (61)
Parte autora: B. A. J. e outros
Advogados do(a) REQUERENTE: LUPERCIO PEDROSA DA
SILVA JUNIOR - RO0001511, LUPERCIO PEDROSA DA SILVA
- RO0004233
Intimação VIA SISTEMA/DJE
Por Ordem da Exmª Drª Juíza de Direito de Porto Velho - 1ª Vara
de Família, fica a parte autora, por meio de seu advogado, intimada
para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a distribuição das
Cartas precatórias constantes nos IDs Num. 18143543 - Pág. 1 e
Num. 18143451 - Pág. 1.
Porto Velho, 21 de maio de 2018

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312
Processo nº: 7010784-95.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
Parte autora: I. C. C. L.
Advogado do(a) REQUERENTE: ALZERINA NOGUEIRA LEITE RO0003939
Intimação VIA SISTEMA/DJE
Por Ordem da Exmª Drª Juíza de Direito de Porto Velho - 1ª Vara
de Família, fica a parte autora, por meio de seu advogado, intimada
do DESPACHO proferido nos autos acima mencionado:
[...]
3. Designo, desde logo, audiência de tentativa de conciliação para
o dia 25/06/2018, às 11h30, a ser realizada no CEJUSC (Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Família e Criminal
– Av. Rogério Weber, 1.872, Centro, Fórum Sandra Nascimento,
Porto Velho/RO).
[...]
Porto Velho/RO, 7 de maio de 2018.
LUCAS NIERO FLORES
Juiz de Direito
Porto Velho, 21 de maio de 2018

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312
Processo nº: 7016460-24.2018.8.22.0001
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Parte autora: E. M. D. O.
Advogados do(a) AUTOR: ERICA APARECIDA DE SOUSA RO9514, PAULO FRANCISCO DE MATOS - RO0001688
INTIMAÇÃO VIA SISTEMA/DJE
Por Ordem da Exmª Drª Juíza de Direito de Porto Velho - 1ª Vara
de Família, fica a parte autora, por meio de seu advogado, intimada
do DESPACHO proferido nos autos acima mencionado:
[...]
3. Designo, desde logo, audiência de tentativa de conciliação,
instrução e julgamento, se não houver acordo, para o dia
25/06/2018, às 8h30, a ser realizada no CEJUSC (Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania de Família e Criminal – Av.
Rogério Weber, n. 1.872, Centro, Fórum Sandra Nascimento, Porto
Velho/RO).
[...]
Porto Velho/RO, 3 de maio de 2018.
LUCAS NIERO FLORES
Juiz de Direito
Porto Velho, 21 de maio de 2018

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1312
Processo nº: 7027189-80.2016.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Parte autora: A. C. S. da S.
Advogado do(a) EXEQUENTE: GLEYSON BELMONT DUARTE
DA COSTA - RO0005775
Intimação VIA SISTEMA/DJE
Por Ordem da Exmª Drª Juíza de Direito de Porto Velho - 1ª Vara
de Família, fica a parte autora, por meio de seu advogado, intimada
da SENTENÇA prolatada nos autos acima mencionado, cuja parte
dispositiva segue transcrita abaixo.
“SENTENÇA
Vistos e examinados.
(...)
POSTO ISSO, com fundamento no artigo 485, IV, do Novo
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ARQUIVEM-SE, independente de trânsito em julgado.
Porto Velho/RO, 9 de maio de 2018.
LUCAS NIERO FLORES
Juiz de Direito”
Porto Velho, 21 de maio de 2018

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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2ª VARA DE FAMÍLIA
Processo nº: 7046762-07.2016.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
REQUERENTE: M. L. S. D. S.
Advogado do(a) EXEQUENTE: CARLOS FREDERICO MEIRA
BORRE - RO0003010
REQUERIDO: R. J. A. V.
Advogado do(a) EXECUTADO: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora intimada, por meio de seu patrono, para
manifestar-se acerca da devolução da carta precatória, lançada no
id n. 18488194 dos autos susomencionados.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Família e Sucessões
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone:(69)3217-1314
Processo nº: 7019677-75.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: Nome: L. C. de S. N.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARY TEREZINHA DE SOUZA
DOS SANTOS - RO0001994
REQUERIDO: Nome: R. da C. S.
DESPACHO
Verifica-se, da análise da inicial, que o requerente pretende
assegurar o cumprimento do direito de visitas, que lhe foi
reconhecido por acordo realizado entre as partes, devidamente
homologado por este juízo (autos n.7026804.98.2017.8.22.0001),
sem prejuízo, ainda, da apuração de eventual alienação parental
praticada pela mãe do menor.
A lei de alienação parental, especificamente em seu art. 4º, prevê
expressamente a forma de como se deve impetrar o incidente de
alienação parental: “Declarado indício de ato de alienação parental,
a requerimento ou de ofício, em qualquer momento processual, em
ação autônoma ou incidentalmente, o processo terá tramitação
prioritária, e o juiz determinará, com urgência, ouvido o Ministério
Público, as medidas provisórias necessárias para preservação da
integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive
para assegurar sua convivência com genitor ou viabilizar a efetiva
reaproximação entre ambos, se for o caso”.
Mesmo envolvendo as mesmas partes, o cumprimento de
SENTENÇA e a decretação de alienação parental não ostentam
semelhança na causa de pedir.
Ademais, a demanda de alienação parental, além da tramitação
prioritária nos termos do art. 4ª da Lei 12.318/2010, exigirá
instrução diferenciada deste cumprimento de SENTENÇA, na
medida em que será necessário realizar perícias social, psicológica
e até psiquiátrica, a fim de verificar a ocorrência dos atos que a
caracterizam.
Dito isso, emende-se a inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de
indeferimento (art. 321, CPC), devendo o autor esclarecer se
pretende o cumprimento de SENTENÇA para exercer o direito de
visitação ao filho ou se pretende a apuração da prática de alienação
parental, cujo procedimento é totalmente incompatível com os atos
executivos tendentes à efetivação do direito de visitas.
Em igual prazo, promova o recolhimento das custas processuais.
Registre-se que o valor mínimo de custas processuais equivale a
R$ 100,00, conforme dispõe o § 1º do artigo 12 do Regimento de
Custas do TJRO (Lei 3.896/2016).
Int. C.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Família e Sucessões
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone:(69)3217-1314
Processo nº: 7019689-89.2018.8.22.0001
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
REQUERENTE: H. H. R. F.
Advogados do(a) AUTOR: KATIA AGUIAR MOITA - RO0006317,
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO ALVES BIANCHI - RO8150
REQUERIDO: G. H. F. D. H.
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Em consulta ao sistema SAP verificou-se que a SENTENÇA de
alimentos que se pretende exonerar foi proferida pelo Juízo da 1ª
Vara de Família e Sucessões desta Comarca (autos n. 001336827.1999.8.22.0001).
Assim, deixo de receber a inicial, para declinar a competência para
o referido Juízo.
Promova a escrivania a redistribuição.
C.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:( ) Processo nº: 7018276-41.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: J. L. L. S.
Advogado do(a) AUTOR: VIVIANE CAROLINA AUGUSTA
PEREIRA - RO7234
RÉU: V. V. D. O.
Advogado do(a) RÉU:
Nome: VALDENISE VENANCIO DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Vera Lúcia, 806, Floresta, Porto Velho - RO - CEP:
76806-570
DECISÃO A parte autora acionou o plantão judicial, requerendo a
apreciação de pedido de busca e apreensão de menor impúbere,
ao argumento de que como genitor está sendo impedido de exercer
o direito de visita.
A medida pleiteada somente deve ser deferida, especialmente
em regime plantão, em casos excepcionais e existir prova robusta
quanto ao risco à integridade do infante, o que não se verifica com
o conjunto probatório anexado.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intimem-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
Marisa de Almeida
Juíza de Substituta em regime de plantão
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Família e Sucessões
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone:(69)3217-1314
Processo nº: 7019652-62.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
REQUERENTE: M. E. D. O. L.
Advogado do(a) EXEQUENTE: REGINA EUGENIA DE SOUZA
BENSIMAN - RO0001505
REQUERIDO: T. X. M.
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Trata-se de ação de exoneração de alimentos.
Depreende-se através do documento juntado no id 18450654 - Pág.
1 que os alimentos foram fixados na 3ª Vara de Família e Sucessões
desta Comarca, sendo aquele juízo, portanto, o competente para o
conhecimento da presente ação, dada a prevenção.
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Assim, deixo de receber a inicial, para declinar a competência para
o Juízo da 3ª Vara de Família e Sucessões.
Promova a escrivania a redistribuição ao referido Juízo.
Int. C.
Porto Velho/RO, 17 de maio de 2018
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito

DECISÃO:Considerando que a a tutora apresentou a escritura
pública de compra e venda e a certidão de inteiro teor em nome do
menor L. de L. M. (fls. 413/421) e, ainda, que o Ministério Público não
se opôs a prestação de contas (fl 423), tenho como boas as contas
prestadas. Assim, homologo a prestação de contas com relação ao
Alvará nº 297/2017.Arquivem-se.Int.Porto Velho-RO, terça-feira, 15
de maio de 2018. Aldemir de Oliveira - Juiz de Direito

Processo nº: 7064341-65.2016.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: EDELUCIA FEITOSA DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ARTUR MOTTA DE
MORAIS - OAB-RO N. 5252
REQUERIDO: ITELVINA ALVES FEITOSA
ATO ORDINATÓRIO - INTIMAÇÃO VIA DJRO Fica a parte autora intimada acerca da Certidão do Oficial de Justiça
de ID. 18273539.

Proc.: 0017274-54.2001.8.22.0001
Ação:Inventário
Inventariante:Raimundo Nonato Barros
Advogado:João Bosco Vieira de Oliveira (OAB/RO 2213), Risolene
Eliane Gomes da Silva Pereira (OAB/RO 3963), Fernando Roberto
Galhardo (OAB/RO 4528), Emilson Péricles de A. BrasilOAB2377AC (AC 2377), Rochilmer Rocha Filho (OAB/RO 635), Marcelo
Lessa Pereira (OAB/RO 1501), Jaime Pedrosa dos Santos Neto
(OAB/RO 4315)
Inventariado:Eduardo Rubim de Barros, Nair Raposo de Barros
DESPACHO:PETIÇÃO DE FLS. 309/313: Ante a oposição de
embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos,
intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se em
05 dias, nos termos do art. 1.023, § 2º do CPC.Int.Porto VelhoRO, terça-feira, 15 de maio de 2018.Aldemir de Oliveira - Juiz de
Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara de Família e Sucessões
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone:(69)3217-1314
Processo nº 7013689-73.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: Nome: INGRIDE MEDEIROS DE SOUZA
ALBUQUERQUE
Advogado do(a): ENMANUELY SOUSA SOARES - RO 9198
REQUERIDO: Nome: ANTONIO CLAUDIONOR ALBUQUERQUE
CARLOS
Fica a advogada da parte requerente, intimada da audiência
redesignada para o dia 13.07.2018 - às 11:00horas, na sede deste
juízo, conforme se vê no id nº 18486132.

3ª VARA DE FAMÍLIA
3ª Vara de Família e Sucessões
Proc.: 0000454-88.2014.8.22.0102
Ação:Inventário
Requerente:S. J. da S. C. S. da S. O.
Advogado:Mauro dos Santos Cordeiro (OAB/RO 6108)
Espólio:E. de J. N. de C. F.
DESPACHO:1. PETIÇÃO DE FLS. 304/306: a) A inventariante
requereu o levantamento de valores de honorários advocatícios
contratuais de seu causídico referente aos autos 00187341.2014.5.14.0006, que tramitaram na Justiça do Trabalho.
Assim, manifestem-se os demais herdeiros, em 5 dias. b) Após,
considerando a existência de interesse de menor, manifeste-se o
Ministério Público.2. A inventariante deverá esclarecer a respeito
do depósito relativo à alienação do veículo GM S10, conforme
determinado no item 2 do DESPACHO de fl. 299, em 15 dias.3.
Int.Porto Velho-RO, terça-feira, 15 de maio de 2018.Aldemir de
Oliveira - Juiz de Direito
Proc.: 0008953-95.2013.8.22.0102
Ação:Inventário
Requerente:Lucas de Lima Magalhaes, Andrey de Lima Nascimento,
Eric de Lima Nascimento
Advogado:Itamar Jorge de Jesus Olavo (OAB/RO 2862), Felippe
Idak Amorim Santos (OAB/RO 4822), Wilson Raimundo José
(OAB/RO 4625)
Inventariado:Espólio Francelisa Coelho de Lima

Proc.: 0038790-62.2003.8.22.0001
Ação:Inventário
Requerente:Rute Lima dos Santos
Advogado:Pedro Alexandre Assis Moreira (OAB/RO 3675), Marcelo
Maldonado Rodrigues (RO 2080), Mirla Maria Souza da Silva Loura
(OAB/RO 2157)
Inventariado:Espólio de Gilson de Oliveira Chaves
Custas Judiciais: Fica a inventariante intimada, por via de seu(s)
procurador(es), para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento das custas processuais no valor de R$ 267,05, sob
pena de inscrição na Dívida Ativa.
Proc.: 0008363-21.2013.8.22.0102
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:S. M. P. G.
Advogado:Felipe Gurjão Silveira (OAB/RO 5320)
Requerido:J. C. e S. F. M. C. N. e S.
Advogado:Ricardo Maldonado Rodrigues (OAB/RO 2717), Juliana
Medeiros Pires (OAB/RO 3302), Maria Eugênia de Oliveira (OAB/
RO 494A)
DESPACHO:PETIÇÃO DE FL. 170: Ante a informação de que
houve a interposição de Agravo de Instrumento da DECISÃO que
indeferiu a gratuidade da justiça ao requerente, apesar de não ter
requerimento de efeito suspensivo, aguarde-se o julgamento do
agravo por 30 dias.Decorrido o prazo sem julgamento, intime-se
o requerente para comprovar o pagamento do exame de DNA, em
05 dias.Int.Porto Velho-RO, segunda-feira, 14 de maio de 2018.
Aldemir de Oliveira - Juiz de Direito
Proc.: 0101752-97.1998.8.22.0001
Ação:Inventário
Inventariante:M. R. C. D. A. da S. S.
Advogado:Roberto Albuquerque Junior (OAB/RO 5590)
Inventariado:O. G. da C.
SENTENÇA:(...) Em face do exposto, JULGO EXTINTO O
PROCESSO, o que faço com base nos inciso III do artigo 485 do
Código de Processo Civil.Fica revogada a DECISÃO que nomeou
o inventariante (fl. 83).Custas pelo espólio. Sem honorários.
Transitada em julgado, recolhidas as custas ou inscritas na
dívida ativa do Estado, observadas as formalidades necessárias,
arquivem-se. P. R. I. C.Porto Velho-RO, terça-feira, 15 de maio de
2018.Aldemir de Oliveira - Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone: (69) 3217-1316
PROCESSO Nº 7018110-09.2018.8.22.0001
CLASSE: FAMÍLIA- TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO
REQUERENTE: O. C. Q. R.
Advogados do(a) REQUERENTE: RUCILENE ARAUJO BOTELHO
CAMPOS - RO0005587, NEIDSONIA MARIA DE FATIMA
FERREIRA - RO5283
INTERESSADO: M. D. E. S. P. R.
INTIMAÇÃO
DECISÃO: 1. Processe-se em segredo e com gratuidade da
Justiça. 2. Trata-se de ação de curatela, nos moldes que a nova
legislação civil impõe (Lei n. 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa
com Deficiência) e que alterou diversos DISPOSITIVO s do Código
Civil Brasileiro. 3.Cite-se o requerido, na forma do art. 751 do
CPC/2015, com todas as advertências legais. 4. Designo entrevista
do requerido para o dia 19 de junho de 2018, às 11h. 5. Dentro
do prazo de 15 (quinze) dias contado da entrevista, o requerido
poderá impugnar o pedido (art. 752 do CPC), e, não havendo
manifestação e não constituindo advogado nos autos, será a ele
nomeado Curador Especial (art. 752, § 2º, do CPC). 6. Expeça-se
o necessário. 7. Intimem-se todos, o Ministério Público, inclusive.
8. Sirva-se de MANDADO. O Oficial de Justiça deverá informar
que, não tendo condições de constituir advogado, a parte deverá
procurar a Defensoria Pública da Comarca. Porto Velho, 18 de
maio de 2018. Aldemir de Oliveira - Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone: (69) 3217-1316
PROCESSO Nº 7006936-37.2017.8.22.0001
CLASSE: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
PROTOCOLADO EM: 22/02/2017 15:54:50
Advogado do(a) REQUERENTE: ERIAS TOFANI DAMASCENO
JUNIOR - RO0002845
REQUERENTE: ROGERIO BARROSO
INVENTARIADO: RAIMUNDA ARAUJO BARROSO
DECISÃO:
PETIÇÃO DE ID Nº18152330: Para o prosseguimento do presente
inventário, intime-se o inventariante para apresentar as guias de
ITCD e custas processuais com os valores atualizados, em 15 dias.
Com a apresentação das guias supramencionadas, expeça-se
alvará, com prazo de 15 dias, autorizando o inventariante Rogério
Barroso, a sacar os valores apresentados da conta judicial nº
2848 - 040 - 01653414-5, CEF (id nº 13288661), para ser utilizado
ao pagamento do ITCD e as custas relacionados ao inventario.
Ocorrendo atualização dos valores, poderá ser expedido alvará no
valor das guias apresentadas, sem nova CONCLUSÃO. A prestação
de contas deverá ocorrer em 10 dias a contar do levantamento dos
valores.
Int.
Porto Velho, 17 de maio de 2018.
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone: (69) 3217-1316
PROCESSO Nº 7047820-45.2016.8.22.0001
CLASSE: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
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PROTOCOLADO EM: 14/09/2016 13:16:06
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA PAULA LUCAS DE AMORIM
ALVES - RO0004480
Advogados do(a) REQUERENTE: JANIO SERGIO DA SILVA
MACIEL - RO0001950, NELSON SERGIO DA SILVA MACIEL RO000624A
REQUERENTE: ANA PAULA DOS REIS RODRIGUES, MARIA
LUCIE MACIEL, PEDRO HENRIQUE MACIEL E RODRIGUES,
RAIANNAH MORENA PACHECO RODRIGUES, CAIO MARCO
PACHECO RODRIGUES
INVENTARIADO: HENRY ANTONY RODRIGUES
DESPACHO:
PETIÇÃO DE ID Nº 18451556: Aguarde-se a audiência de
conciliação para a deliberação dos requerimentos.
Int.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone: (69) 3217-1316
PROCESSO Nº 7002474-03.2018.8.22.0001
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: B. R. S. M.
Advogado do(a) AUTOR:
HORTENCIA PAULA SEZARIO MONTEIRO - RO0005713
RÉU: F. M. M. P.
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
CERTIDÃO
Certifico e dou fé que, em cumprimento a determinação id 17239641
- Pág. 1, faço a intimação das partes para manifestação quanto ao
relatório de estudo psicológico id 18464015 - Pág. 1/5, no prazo
legal.
Porto Velho,18 de maio de 2018
Mara Lúcia Castro de Melo
Escrivã Judicial - 203198
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Processo: 7002272-26.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQUENTE: E. E. S. A. A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: VANESSA MICHELE ESBER
SERRATE - RO0003875, RENATO JULIANO SERRATE DE
ARAUJO - RO0004705
EXECUTADO: S. J. F.
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre a
Certidão do Sr. Oficial de Justiça ID 18458204
Porto Velho, 21 de maio de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone: (69) 3217-1316
PROCESSO Nº 7018966-70.2018.8.22.0001
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQUENTE: D. P. C.
Advogados do(a) EXEQUENTE: DAVID PINTO CASTIEL RO0001363, HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL RO0004235
INTIMAÇÃO
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DESPACHO:
Intime-se a parte autora para emendar a inicial, estabelecendo o
valor da causa,
nos termos do art. 291 do CPC, em 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento (art. 321, parágrafo
único, CPC).
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone: (69) 3217-1316
PROCESSO Nº 7014746-29.2018.8.22.0001
CLASSE: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
AUTOR: J. S. M.
Advogado do(a) AUTOR: MAYLLA GRACIOSA COUTINHO
CIARINI MORAIS - RO7878
INTIMAÇÃO
DESPACHO:
1. Observe-se o segredo de Justiça.
2. Considerando a cumulação de ações de alimentos, guarda e
partilha de bens,
que têm procedimentos próprios e ritos distintos, o feito seguira
pelo procedimento comum. Assim,
proceda-se à adequação da classe no PJE para procedimento
ordinário.
3. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, manifestando-se
e tomando as
providências necessárias sobre os seguintes pontos:
a)considerando que não há pedido expresso para declaração da
união estável
alegada, esclarecer a respeito, principalmente indicando se já
existe DECISÃO judicial ou acordo
extrajudicial a respeito, juntando-o se for o caso;
b)esclarecer a respeito da residência do requerido, vez que a autora
indica que ele
reside nesta Capital, porém, o endereço profissional é em Cáceres/
MT;
c)esclarecer a pertinência das fotografias de id. nº 17656353 p. 1-2
e 17656433 p.
1-3.
Em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo
único, CPC).
Porto Velho, 16 de maio de 2018.
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone: (69) 3217-1316
PROCESSO Nº 7018734-58.2018.8.22.0001
CLASSE: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: RITA CARTILHO MAGNO
Advogados do(a) REQUERENTE:
JUSSIER COSTA FIRMINO - RO0003557
ELIENE DE SOUZA PEREIRA - RO8725
INVENTARIADO: PEDRO SANTOS GONCALVES
INTIMAÇÃO
Faço a intimação da inventariante, por meio de seus advogados,
para que compareçam em juízo e cumpram a primeira parte do item
3 da DECISÃO de ID.18311948.
CLEITON AP. DA COSTA
CAD. 206794
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(...)
3. Nomeio inventariante a requerente RITA CARTILHO MAGNO, a
qual deverá ser intimada a prestar o compromisso legal, em 05 dias
(art. 617, parágrafo único, CPC). Expeça-se termo de compromisso
com prazo de um ano, que tenho como tempo suficiente para o
término do inventário.
(...)
Porto Velho, 14 de maio de 2018.
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone: (69) 3217-1316
PROCESSO Nº 7037003-82.2017.8.22.0001
CLASSE: ALVARÁ JUDICIAL (1295)
REQUERENTE: ROSIANE DE AZEVEDO OLIVEIRA, VILMAR
LIRA DE AZEVEDO, RUI LIRA DE AZEVEDO, ROSANGELA LIRA
DE SOUZA, JULIANA LIRA DE SOUZA AGUIAR
Advogado do(a) REQUERENTE: EDNILCE DANTAS DA SILVA
LIMA - RO0000569
INTERESSADO: ROZIMAR LIRA DE AZEVEDO
Advogado do(a) INTERESSADO:
Intimação
Faço a intimação da parte autora, por meio de sua advogada, para
que compareça em juízo e retire o alvará n°135/2018.
CLEITON AP. DA COSTA
CAD. 206794
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Processo: 7023124-08.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: D. C. R. L. F. e outros (4)
Advogados do(a) AUTOR: FRANCISCO ALVES PINHEIRO FILHO
- RO0000568, CESARO MACEDO DE SOUZA - RO0006358
RÉU: D. P. F. e outros (2)
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO:
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre a
Certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 18486113
Porto Velho, 21 de maio de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone: (69) 3217-1316
PROCESSO Nº 7041354-98.2017.8.22.0001
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: A. M. R. F.
Advogado do(a) EXEQUENTE:
MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DE SOUZA SOBRINHO
- RO0001026
EXECUTADO: R. J. C. N.
INTIMAÇÃO
Faço a intimação da autora, por meio de seu advogado, para que
compareça em juízo e retire o Alvará n°137/2018.
Porto Velho, 21 de Maio de 2018.
Cleiton Ap. da Costa
Cad. 206794-3
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone: (69) 3217-1316
PROCESSO Nº 7026564-12.2017.8.22.0001
CLASSE: FAMÍLIA- ARROLAMENTO COMUM (30)
REQUERENTE: RICHARD AYRES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE:
SUELEN DAIANE LIMA DA SILVA - RO8606
REQUERIDO: MARIA DE LOURDES AYRES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação
DISPOSITIVO
Em face do exposto, com fundamento no art. 659, §1º do CPC,
DEFIRO a expedição de alvará dos valores referentes aos créditos
trabalhistas deixados pelo falecimento de Maria de Lourdes Ayres
de Oliveira, em favor do herdeiro Richard Ayres de Oliveira,
ordenando a expedição do alvará em seu favor, ressalvados erros,
omissões, direitos de terceiros e da Fazenda Pública.
Indefiro a gratuidade, pois o requerente poderá suportar o ônus
de pagar a custas processuais sem prejuízo de seu sustento com
o valor a ser levantado, máxime quando não trouxe qualquer
elemento para afastar essa possibilidade. Assim, deverá ele pagar
as custas iniciais no equivalente a 1% sobre o valor a ser levantado,
totalizando a quantia de R$ 367,63 (trezentos e sessenta e sete
reais e sessenta e três centavos). Sem custas finais.
O requerente poderá requerer alvará para o pagamento das custas
iniciais. Havendo requerimento, expeça-se o alvará, com prazo
15 dias, para o fim específico de pagamento das custas, sendo
que prestação de contas deverá ocorrer em 10 dias, contados do
levantamento do valor.
Com relação aos honorários advocatícios, considerando que a
obrigação está devidamente comprovada por meio do contrato (id
nº 12057523 – pp. 1/3), AUTORIZO a advogada Suelen Daiane
Lima da Silva - OAB/RO 8606, a levantar o valor equivalente a
15% (quinze por cento) do saldo existente da conta judicial nº 2848
- 040 - 1653945-7, Caixa Econômica Federal (id nº 18375836).
Expeça-se alvará, com prazo de 30 dias, em favor da advogada
supramencionada.
Condiciono a expedição dos alvarás ao pagamento das custas
iniciais.
Cumpridas as determinações supra, expeçam-se alvarás, com
prazo de 30 dias, em favor dos contemplados.
Após a preclusão, observadas as formalidades necessárias,
arquivem-se.
P. R. I.C.
Porto Velho, 17 de maio de 2018.
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone: (69) 3217-1316
PROCESSO Nº 7013208-13.2018.8.22.0001
CLASSE: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: A. S. D.
Advogado do(a) REQUERENTE: SANDRA MARIA FELICIANO DA
SILVA - OAB/RO 0597
REQUERIDO: D. C. D. O.
DESPACHO SERVINDO COMO MANDADO:
1. Acolho a emenda à inicial (id nº 18426334). Processe-se em
segredo de Justiça.
2. Designo audiência de conciliação para o dia 03 de julho de 2018,
às 11 horas.
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3. CITE-SE a parte requerida, consignando-se que o prazo
para contestar é de 15 dias úteis e fluirá da data da audiência
de conciliação, ficando ciente que, não sendo apresentada a
contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados pela parte requerente.
4. INTIMEM-SE requerente e requerido para a audiência designada,
devendo comparecer acompanhados de seus advogados.
5. Ciência ao Ministério Público.
6. Sirva-se de MANDADO. O Oficial de Justiça deverá informar
que, não tendo condições de constituir advogado, a parte requerida
deverá procurar a Defensoria Pública da Comarca.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone: (69) 3217-1316
PROCESSO Nº 7010738-09.2018.8.22.0001
CLASSE: FAMÍLIA- SEPARAÇÃO LITIGIOSA
AUTOR: M. F. S.
Advogados do(a) AUTOR: ORLANDO LEAL FREIRE - OAB/RO
5117, CARLOS FREDERICO MEIRA BORRE - OAB/RO 3010
RÉU: L. D. J. S.
DECISÃO SERVINDO COMO MANDADO:
1. Observe-se o segredo de Justiça.
2. Acolho a emenda à inicial (id. nº 18384714). Assim, o processo
seguirá somente com relação aos pedidos de declaração de união
estável e partilha dos bens, ante à homologação do acordo a respeito
da guarda, exercício do direito de convivência e alimentos aos
filhos comuns, realizado nos autos nº 7009770-76.2018.8.22.0001,
conforme DECISÃO anexada (id. nº 18384716 pp. 2-3).
3. Indefiro o pedido de gratuidade da Justiça, pois o requerente é
policial militar e o salário que recebe (id. nº 17051461 p. 1) mostrase suficiente para suportar o ônus de pagar as custas processuais
sem prejuízo do próprio sustento. Defiro o pedido de recolhimento
das custas ao final.
4. Designo audiência de conciliação para o dia 26 de junho de
2018, às 11h45min.
5. CITE-SE a parte requerida, consignando-se que o prazo
para contestar é de 15 dias úteis e fluirá da data da audiência
de conciliação, ficando ciente que, não sendo apresentada a
contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados pela parte requerente.
6. INTIMEM-SE requerente e requerido para a audiência designada,
devendo comparecer acompanhados de seus advogados.
7. Sirva-se de MANDADO. O Oficial de Justiça deverá informar
que, não tendo condições de constituir advogado, a parte requerida
deverá procurar a Defensoria Pública da Comarca.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone: (69) 3217-1316
PROCESSO Nº 7034140-90.2016.8.22.0001
CLASSE: FAMÍLIA- SOBREPARTILHA (48)
PROTOCOLADO EM: 04/07/2016 14:23:09
Advogado do(a) REQUERENTE: RENNER PAULO CARVALHO RO0003740
REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS DE LIMA, CLEBSON
MOLINO DA SILVA
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DESPACHO:
PETIÇÃO DE ID Nº 17851201: Intime-se a inventariante para
manifestar-se sobre a petição da Fazenda Pública Estadual,
cumprindo as determinações, em 15 dias.
Cumprida a determinação, dê-se nova vista à Fazenda Pública
Estadual.
Após, deliberarei sobre a petição de id nº 18359940.
Int.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone: (69) 3217-1316
PROCESSO Nº 7019440-41.2018.8.22.0001
CLASSE: FAMÍLIA- DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)
PROTOCOLADO EM: 16/05/2018 16:25:56
Advogado do(a) REQUERENTE: KATIANE BREITENBACH RIZZI
- RO7678
REQUERENTE: T. F. B., B. I. F.
DESPACHO:
Apesar da emenda de id nº 18491591, os requerentes não
assinaram a petição inicial. Assim, intime-se a parte autora para
emendar a inicial, assinando-a, em 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC).
Int.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1728, Centro, PORTO VELHO - RO CEP: 76801-030 - Fone: (69) 3217-1316
PROCESSO Nº 7044566-64.2016.8.22.0001
CLASSE: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
PROTOCOLADO EM: 29/08/2016 17:33:17
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDREY CAVALCANTE
DE CARVALHO - RO000303B, PAULO BARROSO SERPA RO0004923, FELIPE AUGUSTO RIBEIRO MATEUS - RO0001641,
BRUNO PAIVA OLIVEIRA - RO8056, JEANDERSON LUIZ
VALERIO ALMEIDA - RO6863
REQUERENTE: RAFAELA JANAINA MONTEIRO DA CUNHA,
MANOEL DA SILVA VALE NETO
INVENTARIADO: ELCIAS DOS SANTOS VALE
DESPACHO:
1. Ante as informações de id nº 18476855, junte o cartório o extrato
da conta judicial, em 05 dias.
2. Após, intime-se a inventariante para tomar as seguintes
providências, em 30 dias:
a) apresentar as últimas declarações e o esboço de partilha de
forma mercantil, identificando claramente os créditos partilháveis,
estabelecendo os valores individualizados e a parte cabível à
meeira e ao hedeiro, conforme estabelece o art. 653 do CPC. É
de se observar que a companheira sobrevivente, com referência
aos bens comuns, somente participa como meeira, nos termos das
disposições expressas na parte final do art. 1.829, inc. I do CPC.
b) comprovar o pagamento das custas processuais, podendo
requerer alvará para o pagamento;
c) proceder ao cálculo e ao pagamento do ITCD e a juntada da
DIEF, observando a sistemática adotada pela Fazenda Pública do
Estado de Rondônia, que poderá ser verificada no site www.sefin.
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ro.gov.br, podendo requerer alvará para o pagamento.
3. Cumpridas as determinações supra, dê-se vista ao Ministério
Público e à Fazenda Pública Estadual para manifestação.
4. Int.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Assinado eletronicamente
Aldemir de Oliveira
Juiz de Direito

4ª VARA DE FAMÍLIA
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: pvh4famil@tjro.jus.br
Processo: 0001774-42.2015.8.22.0102
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: ELISANGELA LOPES DO NASCIMENTO e outros
(4)
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO
SOUZA VERA - RO0000573, MAURO PEREIRA MAGALHAES
- RO0006712, MARCO CESAR KOBAYASHI - SP0267910,
RODRIGO MARI SALVI - RO0004428, MATHEUS EVARISTO
SANTANA - RO0003230,
INVENTARIADO: Espolio de José Roberto Vasques de Freitas
INTIMAÇÃO DO DESPACHO
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria intimada do DESPACHO de
ID18437662.
Porto Velho (RO), 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: pvh4famil@tjro.jus.br
Processo: 7014631-42.2017.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: W. O. D. E. S.
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: J. D. E. S.
Advogados do(a) EXECUTADO: ENEMARA DE OLIVEIRA
ASSUNCAO - RO2951, ANA OLSEN MATOS PEREIRA RO0005110
Intimação DA SENTENÇA
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria intimada da SENTENÇA de
ID18454660. ‘’...Assim, dou por quitada a obrigação de pagar
alimentos referente aos meses de Janeiro de 2017 a Maio de
2018 e EXTINGO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com base
no inciso II, do artigo 924 do Código de Processo Civil. Custas e
honorários pelo executado, os últimos fixo em 10% do valor da
causa, ambos com
exigibilidade suspensa diante da gratuidade que ora estendo
ao executado. Cobre-se a devolução do MANDADO de prisão
remetido à Polinter. P.R.I.C. Porto Velho, 17 de maio de 2018.
Danilo Augusto Kanthack Paccini Juiz de Direito...”.
Porto Velho (RO), 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: pvh4famil@tjro.jus.br
Processo: 7034847-24.2017.8.22.0001
Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
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REQUERENTE: NAIANE BARBOSA DE SIQUEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: MILENA ALVES RAPOSO RO0008456
Intimação AO AUTOR
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora, através da sua advogada,
para se manifestar acerca do oficio juntado, no prazo de 05 (cinco)
dias.
Porto Velho (RO), 18 de maio de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: pvh4famil@tjro.jus.br
Processo nº: 0005703-54.2013.8.22.0102
REQUERENTE: CAMILA FARIAS DOS SANTOS, FERNANDA
GABRIELE OLIVEIRA SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSÉ BRUNO CECONELLO RO0001855, CRISTIANO ALBERTO FERREIRA - RO0001971
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDIO RAMALHAES
FEITOSA - RO0003821
INVENTARIADO: ESPOLIO DE BENTO JOSE DOS SANTOS
Intimação
FINALIDADE: Fica Vossa Senhoria INTIMADA a se manifestar
acerca do DESPACHO de ID num. 17344634 e documentos
seguintes.
Porto Velho (RO), 18 de maio de 2018.
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: pvh4famil@tjro.jus.br
Processo: 7011851-95.2018.8.22.0001
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: M. E. S. D. S. e outros
Advogados do(a) AUTOR: RENAN THIAGO PASQUALOTTO
SILVA - RO0006017, ITALO FERNANDO SILVA PRESTES RO7667, JESSICA PEIXOTO CANTANHEDE - RO0002275,
HELON MENDES DE SANTANA - RO6888
Advogados do(a) AUTOR: RENAN THIAGO PASQUALOTTO
SILVA - RO0006017, ITALO FERNANDO SILVA PRESTES RO7667, JESSICA PEIXOTO CANTANHEDE - RO0002275,
HELON MENDES DE SANTANA - RO6888
RÉU: D. C. D. S.
Advogados do(a) RÉU: CARLOS HENRIQUE DE MELO WRONSKI
- RO9361, MAYRE NUBIA NEVES DE MELO - RO0001162
Intimação AO AUTOR
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca
da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 18 de maio de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: pvh4famil@tjro.jus.br
Processo: 0001551-89.2015.8.22.0102
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: S. M. T.
RÉU:Robson Santos Santana
INTIMAÇÃO DO REVEL - SENTENÇA
FINALIDADE: considerando a revelia do requerido, e de acordo com
Art, 346, caput do CPC, providencio a sua intimação dos termos da
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SENTENÇA, via Diário da Justiça.”Aos 15 de Maio de 2018, às
12hs, na sala de audiências da 4ª Vara de Família e Sucessões
da Comarca Porto Velho, à Av. Rogério Weber, nº 1872, Centro,
onde estavam presentes o MM Juiz de Direito Dr. Danilo Augusto
Kanthack Paccini, o Promotor de Justiça Dr. Marcelo Lincoln Guidio,
o Defensor Público pela autora, Dr. Vitor Carvalho Miranda e a
parte autora. Aberta a audiência. As testemunhas do autor (N. D.
M. e R. B. B.) foram ouvidas e seus depoimentos gravados através
do Sistema de audiências DRS. Pela parte autora foi dito: MM Juiz,
reitero os termos da inicial. Pelo Ministério Público foi dito: MM Juiz,
as testemunhas ouvidas nesta oportunidade, somadas à revelia do
requerido que foi pessoalmente citado, são provas suficientes ao ver
do Ministério Público para a procedência do pedido de Investigação
de Paternidade, especialmente considerando-se o documento de
ID nº Num. 10045205 - Pág. 62, no qual o requerido admite por
meio de mensagem eletrônico a posição de pai do autor. No tocante
aos alimentos, a míngua de provas referentes a atual ocupação
do requerido e dos seus rendimentos, o parquet manifesta-se pela
fixação no percentual de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo,
uma vez que, apesar da revelia, nenhuma prova, sequer indiciaria,
foi apresentada pelo autor, sendo temerário a fixação de valor que
na prática poderia não vir a ser pago por longo tempo, gerando
uma dívida possivelmente “impagável”. Pelo Juiz foi prolatada a
seguinte SENTENÇA: S. M. T. representado por C. M. T., propôs
ação de reconhecimento de paternidade c/c alimentos em face
de Robson Santos Santana. Alega sua genitora manteve um
relacionamento com o requerido por aproximadamente 05 (cinco)
meses de janeiro de 2014 a maio de 2014, que o relacionamento
não prosperou e que deste adveio o nascimento do requerente.
Alega que teve contato com o Requerido assim que o Requerente
nasceu, no entanto o mesmo se recusou a registrá-lo, mesmo tendo
ciência do menor ser seu legítimo filho. Pede o reconhecimento
da paternidade e a fixação da obrigação alimentar. Devidamente
citado, conforme Id 10045205 - Pág. 17, o requerido não contestou o
pedido. Na instrução do processo foram ouvidos três testemunhas,
em memoriais o autor manifesta-se pela procedência do pedido.
O Ministério Público em seu parecer opinou pela procedência dos
pedidos.É o relatório. Trata-se de reconhecimento de paternidade
c/c alimentos proposta por S. M. T. representado por C. M. T. . No
MÉRITO, o pedido de reconhecimento de paternidade c/c alimentos
é procedente. Mesmo sendo o réu revel, o feito foi instruído e a prova
produzida demonstrou que ele é o pai do autor, que comprovou
suas alegações iniciais. Os autos demonstram que a mãe do
requerido e o requerente mantiveram um relacionamento amoroso
coincidente com a concepção do autor, conforme depoimentos
das testemunhas ouvidas nesta oportunidade (N. D. M. e R. B. B.).
Afirmam que o relacionamento por parte de C. era exclusivo e que
ela não possui outros parceiros quando da concepção de S.. Assim,
não obstante a falta do exame de D.N.A, os depoimentos colhidos
em audiência são suficientes para concluir que o requerido é pai do
infante S. M. T. Quanto aos alimentos, a autora pede a condenação
do requerido no pagamento de 01 (um) salário mínimo. Malgrado os
efeitos da revelkia, não á nos autos qualquer indício da capacidade
financeira do requerido, de forma que a fixação em valor desta
monta pode tornar inviável de fato o pagamento da pensão.
Assim, considerando a ausência de parâmetros, entendo como
conveniente que os alimentos em favor do infante sejm fixados
no patamar de 30% do salário mínimo vigente. Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido inicial. Declaro que Robson
Santos Santana é pai do autor, o qual passará a se chamar, S. M.
T. S. , devendo ser incluído em seu assento de nascimento o nome
dos avós paternos, quando identificados através de pesquisa a ser
realizada nos cadastros oficiais por este gabinete. Condeno ainda
o requerido a pagar mensalmente ao autor o valor correspondente
a 30% (trinta por cento) do salário mínimo a título de alimentos.
Resolvo o MÉRITO, conforme art. 487, I do CPC. Condeno o
requerido em custas e honorários, estes em 10% (dez por cento)
do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade
judiciária que ora estendo a este. P.R.I e Cumpra-se. Nada mais.
Eu Aline Barbosa dos Santos, digitei e subscrevi.”
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
Técnico judiciário
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:( )
Processo nº 0002298-39.2015.8.22.0102
Polo Ativo: MARIA LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA DE ALENCAR
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Polo Passivo: CARLOS RODRIGUES
Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4º Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO - CEP:
76801-030 - Fone:( ) Processo nº:7027699-59.2017.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: ELIZANDRA CAVALCANTE
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS GOMES
- RO000317A
INVENTARIADO: MARIA JOSÉ DOS SANTOS BARBOSA
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Vistos,
Elizandra Cavalcante propôs abertura do inventário dos bens
deixados pelo falecimento de Maria José dos Santos Barbosa.
O herdeiro e companheira sobrevivente estão representados pelo
mesmo advogado.
Consta nos autos certidões de óbito e documentos pessoais das
partes.
Fazenda Pública do Estado foi citada.
Manifestação da Fazenda Pública de Rondônia ID 16998151.
Retificação dos bens no ID 17794827 incluído novos bens com
proposta de partilha.
Em razão disso José Lira Barbosa apresenta renúncia o legado
deixado.
É o relatório. Decido.
A aceitação da herança pode ser expressa, tácita ou presumida,
nos termos do art. 1.805 do CC.
Cristiano Chaves de Farias esclarece que “a aceitação tácita
é comportamental, decorrendo da prática de atos positivos ou
negativos do sucessor, demonstrada a sua vontade de receber o
patrimônio transmitido automaticamente. […] Ilustrativamente, é
possível falar em aceitação tácita quando o herdeiro exteriorizase como possuidor e proprietário dos bens transmitidos, ou ainda,
quando constitui um advogado para se habilitar do inventário e
participar da partilha, bem como ao cobrar dívida, bem como ao
cobrar dívida do espólio [...]” (Curso de Direito Civil, V. 7 3ª ed. p.
221).
O herdeiro constituiu advogado, desse modo ocorreu aceitação
tácita da herança o que a impede de realizar renúncia, razão pela
qual o documento de ID 17694955 não tem valor jurídico.
Isso se deve ao fato de que uma vez aceita a herança não é mais
possível renunciá-la conforme art. 1804 e 1805 do CC.
O Superior Tribunal de Justiça já tem decidido que a contratação
de advogados para adoção de medidas judiciais é ato de aceitação
tácita da herança:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. HERANÇA.
ACEITAÇÃO TÁCITA. ART. 1.804 DO CÓDIGO CIVIL. ABERTURA
DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. RENÚNCIA
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POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.809 E 1.812 DO
CÓDIGO CIVIL. ATO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL.
1. A aceitação da herança, expressa ou tácita, torna definitiva a
qualidade de herdeiro, constituindo ato irrevogável e irretratável.
2. Não há falar em renúncia à herança pelos herdeiros quando o
falecido, titular do direito, a aceita em vida, especialmente quando
se tratar de ato praticado depois da morte do autor da herança. 3.
O pedido de abertura de inventário e o arrolamento de bens, com
a regularização processual por meio de nomeação de advogado,
implicam a aceitação tácita da herança. 4. Recurso especial não
provido.
(REsp 1622331/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016)
Portanto tragam as partes últimas declarações em uma só peça
que conste qualificação do espólio, herdeiros, bens e proposta de
partilha que respeite as disposições legais no prazo de 15 dias.
Retifique-se o valor da causa com a inclusão do novo bem.
Em relação aos valores oriundos do precatório nº 000130697.1996.4.01.4100 e do precatório nº 0002999-53.1995.4.01.4100,
estes deveriam ser levantados em processo de alvará, porém
primando pela economia processual, será levantado nestes autos
observando-se os procedimentos da lei nº 6.858/80. Assim revogo
a segunda parte do DESPACHO de ID 15659393.
Traga a inventariante aos autos certidão de dependentes habilitados
junto ao órgão previdenciário da de cujus, bem como certidões
negativas de tributos estaduais e federais, visto que consta apenas
certidão municipal.
Deixo de determinar o recolhimento dos tributos, pois ainda não foi
homologado o plano de partilha.
Oficie-se a 1ª e 2ª Vara Federal para que transfira os valores em
nome da de cujus, para uma conta judicial vinculada a este Juízo.
Porto Velho, 17 de maio de 2018
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4º Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO - CEP:
76801-030 - Fone:( ) Processo nº:7054003-32.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: E. V. C.
Advogados do(a) AUTOR: PAULO TIMOTEO BATISTA RO0002437, MARA REGINA HENTGES LEITE - RO7840
RÉU: A. D. S. F., D. D. S. F., E. R. D. F., T. D. S. F.
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos,
Indefiro a citação por edital, pois não se esgotaram os meios de
localização do requerido Everton.
Foi realizada pesquisa de endereço da parte requerida nos
sistemas Bacenjud, e Infojud, conforme anexo. Custas do art. 17
da lei estadual 3896/2016 com exigibilidade suspensa em razão da
gratuidade judiciária.
Oficie-se para Eletrobrás e CAERD para que informem se a parte
requerida possui cadastro e em caso positivo o seu endereço.
Sendo localizados novos endereços, expeça-se MANDADO de
citação para contestar em 15 dias.
Considerando a instabilidade no sistema SIEL não foi possível
realizar a pesquisa, desta forma, desde já autorizo a consulta,
devendo em data oportuna ser juntado aos autos.
Porto Velho, 3 de maio de 2018.
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4º Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO - CEP:
76801-030 - Fone:( ) Processo nº:7017525-25.2016.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
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EXEQUENTE: F. D. L. J. C. J.
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA
MOREIRA - RO0001433
EXECUTADO: F. D. L. J. C.
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos,
Trata-se de execução de alimentos.
Defiro o requerimento da petição de ID 17586817. Foi realizada
tentativa de bloqueio de valores através dos sistemas Bacenjud
a qual restou infrutífera, conforme anexo. Custas do art. 17 da
Lei 3896/16 com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade
judiciária.
Dê a exequente andamento ao feito, sob pena de extinção e
arquivamento.
Porto Velho, 17 de maio de 2018
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:( ) Processo nº: 7013944-31.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- ARROLAMENTO COMUM (30)
Protocolado em: 11/04/2018 14:21:10
REQUERENTE: BERNICE SMITH CAMPELLO
REQUERIDO: DALMANUTA SMITH CAMPELLO
DESPACHO
Cumpra corretamente a requerente, a primeira parte do DESPACHO
de ID 17875157, sob pena de indeferimento da inicial.
Prazo: 15 (quinze) dias.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
DANILO AUGUSTO KANTHACK PACCINI
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4º Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO - CEP:
76801-030 - Fone:( ) Processo nº:7022210-41.2017.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: I. F. G. B.
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERGIO HOLANDA DA COSTA
MORAIS - RO0005966
EXECUTADO: A. B. C.
Advogado do(a) EXECUTADO: MARIA ALMEIDA DE JESUS RO0000663
Vistos,
Intimado a efetuar o pagamento da dívida o executado informa
que fez pagamento da escola e fez pagamento da diferença que
entende devido.
A exequente afirma que a obrigação alimentar é em valor fixo.
Sustenta que não houve qualquer acordo para exoneração dos
alimentos fixados judicialmente. Pede o prosseguimento do feito.
É o relatório. Decido.
A controvérsia reside na possibilidade do executado pagar os
alimentos na forma diversa da SENTENÇA e efetuar a compensação
de gastos com o menor nos alimentos judicialmente fixados.
Há duas formas de prestar alimentos: em espécie e in natura. A
SENTENÇA que estipulou alimentos para a exequente (ID Num.
10557649) estabeleceu os alimentos em espécie.
Desse modo, o executado deve pagar a SENTENÇA nos exatos
termos da SENTENÇA. Se pretendia modificar a prestação alimentar
para in natura, deveria ter proposto ação com tal FINALIDADE.
Isso se deve ao fato de que com a fixação de alimentos em quantia,
a genitora faz a programação para manutenção do filho com ais
verbas. Permitir que o executado pague tais quantias na forma como
lhe aprouver põe em risco a própria subsistência do alimentado.
Verifica-se ainda que a prestação alimentar está fixada em 40% do
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valor do salário mínimo. Desse modo, há evidente necessidade de
que a representante do alimentado receba o valor em espécie para
que possa comprar alimentos, propriamente ditos, para os filhos
das partes.
Registre-se que a obrigação alimentar não é possível de
compensação em alimentos nos termos do que dispõe o art. 1.707
do CC. Nesse sentido é o posicionamento do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544, CPC) AGRAVO DE INSTRUMENTO NA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
- DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO
RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.
1. “A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de
que fixada a prestação alimentícia, incumbe ao devedor cumprir
a obrigação na forma determinada pela SENTENÇA, não sendo
possível compensar os alimentos arbitrados em pecúnia com
parcelas pagas in natura.” (cf. AgRg no REsp 1257779/MG, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 04/11/2014, DJe 12/11/2014).
[...]
(AgRg no AREsp 586.516/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016)
No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de
Rondônia:
Apelação cível. Execução de alimentos. Obrigação alimentar devida
em espécie. Pretensão à compensação dos alimentos. Ausente
Prova. Manutenção da SENTENÇA.
Não é autorizado ao devedor, de forma unilateral e por mera
liberalidade, descontar da pensão alimentícia outros gastos que
porventura venha a ter com o alimentando, sem que haja acordo
nesse sentido.
Apelação, Processo nº 0100197-93.2008.822.0001, Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a)
do Acórdão: Juiz Rinaldo Forti da Silva, Data de julgamento:
07/03/2018
Portanto, rejeito a justificativa do executado e determino o bloqueio
de valores e bens através dos sistemas Bacenjud e Renajud.
Custas do art. 17 da Lei 3896/16 com exigibilidade suspensa em
razão da gratuidade judiciária.
O bloqueio no Bacenjud retornou com valores irrisórios os quais já
foram liberados.
Foram encontrados dois veículos através do Renajud que já
constam com alienação fiduciária. Desta foram traga a exequente
a avaliação de mercado dos bens, diga se pretende a adjudicação
ou venda judicial e indique onde o bem se encontra. Deve a parte
demonstrar ainda a viabilidade da penhora tendo em vista a
alienação fiduciária registrada. Em 5 dias, sob pena de liberação
dos bens penhorados.
Porto Velho, 7 de maio de 2018.
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4º Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO - CEP:
76801-030 - Fone:( ) Processo nº:7031248-14.2016.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: VINICIUS DA SILVA, ELIANE DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: SILVANA FELIX DA SILVA SENA
- RO0004169
INVENTARIADO: LUCIANE REGINA DA SILVA
Advogado do(a) INVENTARIADO:
DESPACHO
Vistos,
Traga nova certidão negativa de tributos estaduais, além disso,
esclareça o inventariante se trata de posse ou propriedade do
imóvel, devendo juntar se houver, a certidão do cartório de registro
de imóveis.
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Esclareça se foi dado baixa na restrição da motocicleta de ID
16487255, bem como apresente a guia da DIE/ITCMD.
Prazo: 15 (quinze) dias.
Porto Velho, 17 de maio de 2018.
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito

DESPACHO
Defiro a dilação de prazo por mais 30 dias.
Retornem ao setor psicossocial.
Porto Velho, 17 de maio de 2018.
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:( ) Processo nº: 7016234-19.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- INTERDIÇÃO (58)
Protocolado em: 24/04/2018 22:04:55
REQUERENTE: SANDRA CRISTINA LOPES DA SILVA
REQUERIDO: MARIA ALBERTINA LOPES
DESPACHO
Cumpra corretamente o DESPACHO de ID 17886291, devendo vir
aos autos as certidões dos cartórios de registro de imóveis, tendo
em vista que fora juntada apenas uma referente ao 1º oficio, sob
pena de indeferimento da inicial.
Prazo: 15(quinze) dias.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
DANILO AUGUSTO KANTHACK PACCINI
Juiz(a) de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4º Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO - CEP:
76801-030 - Fone:( ) Processo nº:7019323-50.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: TALITA FERNANDA SOUZA RAMOS
Advogado do(a) AUTOR: LEANDRO MODESTO DE CAMARGO
- RO7338
RÉU: HÉLIO JOSÉ DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Emende a autora a inicial para incluir seus genitores registrais no
polo passivo, qualificando-os corretamente para fins de citação.
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4º Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO - CEP:
76801-030 - Fone:( ) Processo nº:7018027-90.2018.8.22.0001
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: E. B. C.
Advogado do(a) AUTOR: AILTON FURTADO - RO7591
RÉU: W. D. S.
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos,
Pretende o autor o desarquivamento dos autos físicos nº 011927369.2009.8.22.0001. Considerando o princípio da instrumentalidade
das formas, não obstante que o procedimento correto fosse
peticionar no processo físico para que proceda o desarquivamento
e providências cabíveis. Determino que a secretária do Juízo
imprima a petição e protocole no cartório distribuidor para que
seja providenciado o desarquivamento com a isenção de taxa de
desarquivamento, ante a gratuidade judiciária concedida a parte.
Evidenciada a manifesta falta de interesse de agir, decorrente da
indequação da via eleita, indefiro a inicial, nos termos do art. 330,III,
do CPC, julgando extinto o feito, com fulcro no art. 485, I, do CPC.
Sem custas. Transitada em julgado, arquive-se.
Após o desarquivamento dos autos físicos, venham aqueles
conclusos.
P.R.I.C.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4º Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO - CEP:
76801-030 - Fone:( ) Processo nº:7032306-18.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: A. C. F.
Advogados do(a) AUTOR: LUCIANE GIMAX HENRIQUE RO0005300, DENERVAL JOSE DE AGNELO - RO7134
RÉU: S. C. R.
Advogado do(a) RÉU: DENER DUARTE OLIVEIRA - RO0006698

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4º Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO - CEP:
76801-030 - Fone:( ) Processo nº:7017176-51.2018.8.22.0001
Classe: ARROLAMENTO DE BENS (179)
REQUERENTE: F. D. S. P., M. V. P. D. S., A. P. D. S. J., T. F. D.
S.
Advogado do(a) REQUERENTE: DAGUIMAR LUSTOSA
NOGUEIRA CAVALCANTE - RO0004120
REQUERIDO: A. P. D. S.
Advogado do(a) REQUERIDO:
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado
na petição inicial, nos termos do §2º do art. 99 do CPC, é insuficiente
para o deferimento do pedido a simples alegação de pobreza, pois
o art. 5º, Inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos, nesse sentido:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
JUSTIÇA
GRATUITA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. A simples
declaração de pobreza, conforme as circunstâncias dos autos é o
que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém,
por não se tratar de direito absoluto, uma vez que a afirmação de
hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado
exigir prova da situação, mediante fundadas razões de que a
parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
(TJRO Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 001169829.2014.8.22.0000. Relator: Des. Raduan Miguel Filho. Data de
Julgamento: 05/12/2014. Publicado em 17/12/2014.)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. […] GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO
DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.[...]
2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à
pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade
de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, sendo
necessário, no entanto, o recolhimento das custas processuais
enquanto não apreciado e deferido o pedido, sob pena de ser
considerado deserto o recurso no caso de não recolhimento.[...]
(STJ -EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
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TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).
Ressalta-se que a mera declaração nesse sentido não tem o
condão de suprir a exigência constitucional e não há nos autos
comprovantes de rendimentos e despesas mensais aptas à tal
comprovação.
É importante ressaltar que e o valor dado à causa na inicial é baixo.
A parte é patrocinada por advogado particular, evidenciando que
dificilmente o pagamento das custas importará em prejuízo para o
seu sustento.
De qualquer sorte, a fim de afastar a aparente capacidade financeira
da parte requerente, autorizo a emenda à inicial, a fim de que ela
demonstre, documentalmente a impossibilidade de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e/
ou da sua família. Poderá, ainda, no prazo concedido, proceder ao
recolhimento das custas processuais.
Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4º Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO - CEP:
76801-030 - Fone:( ) Processo nº:7018332-74.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)
REQUERENTE: L. S. C. B.
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE NEY MARTINS JUNIOR RO0002280
REQUERENTE: A. B. D. R.
Advogado do(a) REQUERENTE:
Vistos,
Emende a inicial para:
a) Qualificar corretamente o cônjuge varão;
b) Juntar cópia dos documentos pessoais dos requerentes;
c) Juntar cópia da inicial com a assinatura dos requerentes, nos
termos do art. 731 do CPC;
d) Descrever o imóvel que se pretende partilhar;
e) Em relação ao valor dos alimentos, deve ser esclarecido qual
a escola e qual plano de saúde ou o seu valor aproximado. As
obrigações estipuladas no acordo devem ser específicas de forma a
tornar certa a obrigação entre as partes e constituir título executivo
judicial.
f) Definirem a guarda compartilhada de forma correta. A guarda
compartilhada necessita de um estabelecimento de residência
base, onde será o referencial do infante.
g) Atribuir valor ao bem que pretende partilhar, bem com retificar o
valor da causa, que deverá ser a soma dos bens acrescida de doze
vezes o valor pretendido à título de alimentos.
h) Quanto ao pedido de concessão da gratuidade judiciária
formulado na petição inicial, nos termos do §2º do art. 99 do CPC,
é insuficiente para o deferimento do pedido a simples alegação
de pobreza, pois o art. 5º, Inciso LXXIV, da Constituição Federal
estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, nesse
sentido:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
JUSTIÇA
GRATUITA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. A simples
declaração de pobreza, conforme as circunstâncias dos autos é o
que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém,
por não se tratar de direito absoluto, uma vez que a afirmação de
hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado
exigir prova da situação, mediante fundadas razões de que a
parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
(TJRO Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 001169829.2014.8.22.0000. Relator: Des. Raduan Miguel Filho. Data de
Julgamento: 05/12/2014. Publicado em 17/12/2014.)
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PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. […] GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO
DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.[...]
2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à
pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade
de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, sendo
necessário, no entanto, o recolhimento das custas processuais
enquanto não apreciado e deferido o pedido, sob pena de ser
considerado deserto o recurso no caso de não recolhimento.[...]
(STJ -EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).
Ressalta-se que a mera declaração nesse sentido não tem o
condão de suprir a exigência constitucional e não há nos autos
comprovantes de rendimentos e despesas mensais aptas à tal
comprovação.
De qualquer sorte, a fim de afastar a aparente capacidade financeira
da parte requerente, autorizo a emenda à inicial, a fim de que ela
demonstre, documentalmente a impossibilidade de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e/
ou da sua família. Poderá, ainda, no prazo concedido, proceder ao
recolhimento das custas processuais.
Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4º Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO - CEP:
76801-030 - Fone:( ) Processo nº:7019154-63.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)
REQUERENTE: A. M. D. S., M. L. P. D. S.
Advogado do(a) REQUERENTE: RICHARDSON CRUZ DA SILVA
- RO0002767
DESPACHO
Emende a inicial nos termos do art. 731, incisos II e IV do CPC.
Mesmo desempregada, a genitora deve comprovar a impossibilidade
de arcar com a pensão alimentícia.
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:( ) Processo nº: 7019316-58.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)
Protocolado em: 16/05/2018 09:59:53
REQUERENTE: C. R. F. F.
REQUERENTE: K. F.
DESPACHO
Recolha-se as custas, sob pena de indeferimento da inicial.
Prazo: 15 (quinze) dias.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
DANILO AUGUSTO KANTHACK PACCINI
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: pvh4famil@tjro.jus.br
Processo nº 7019578-08.2018.8.22.0001
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AUTOR: H. D. S. M., F. C. D. S.
Advogado do(a) AUTOR: DOUGLAS CAVALCANTE DOS SANTOS
OLIVEIRA - RO9258
Advogado do(a) AUTOR: DOUGLAS CAVALCANTE DOS SANTOS
OLIVEIRA - RO9258
RÉU: A. F. D. M.
INTIMAÇÃO DO REQUERENTE
FICA A PARTE AUTORA INTIMADA, por intermédio de seu
advogado(a), a comparecer a AUDIÊNCIA deste processo a ser
realizada na Sala de audiência da 4ª Vara de Família, localizada na
Rua. Rogério Weber, nº 1872, Centro, em frente ao Bingol Clube,
Porto Velho, Rondônia, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: Sala 01 4Familia Data: 16/07/2018 Hora:
08:00.
OBSERVAÇÃO: Em se tratando de Audiência de Instrução
e Julgamento, as partes poderão trazer para a audiência até
três testemunhas – independentemente de intimação – e a
documentação que julgarem necessárias para instruir do feito.
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
Técnico judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4º Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO - CEP:
76801-030 - Fone:( ) Processo nº:7019028-13.2018.8.22.0001
Classe: ALVARÁ JUDICIAL (1295)
REQUERENTE: ROSA MARCIA BARROSO GUIMARAES
CALIXTO, FRANCISCA NEILA BARROSO GUIMARAES, DORINEY
LEITE GUIMARAES, ROBERTO CARLOS LEITE GUIMARAES
Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO SANTANA MOURA RO000531A
Traga aos autos cópia dos documentos pessoais da falecida, bem
como cópia das certidões negativas junto aos Cartório de Registro
de Imóveis da capital.
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado
na petição inicial, nos termos do §2º do art. 99 do CPC, é insuficiente
para o deferimento do pedido a simples alegação de pobreza, pois
o art. 5º, Inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos, nesse sentido:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
JUSTIÇA
GRATUITA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. A simples
declaração de pobreza, conforme as circunstâncias dos autos é o
que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém,
por não se tratar de direito absoluto, uma vez que a afirmação de
hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado
exigir prova da situação, mediante fundadas razões de que a
parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
(TJRO Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 001169829.2014.8.22.0000. Relator: Des. Raduan Miguel Filho. Data de
Julgamento: 05/12/2014. Publicado em 17/12/2014.)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. […] GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO
DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.[...]
2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à
pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade
de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, sendo
necessário, no entanto, o recolhimento das custas processuais
enquanto não apreciado e deferido o pedido, sob pena de ser
considerado deserto o recurso no caso de não recolhimento.[...]
(STJ -EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).
Ressalta-se que a mera declaração nesse sentido não tem o
condão de suprir a exigência constitucional e não há nos autos
comprovantes de rendimentos e despesas mensais aptas à tal
comprovação.
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De qualquer sorte, a fim de afastar a aparente capacidade financeira
da parte requerente, autorizo a emenda à inicial, a fim de que ela
demonstre, documentalmente a impossibilidade de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e/
ou da sua família. Poderá, ainda, no prazo concedido, proceder ao
recolhimento das custas processuais.
Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4º Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO - CEP:
76801-030 - Fone:( ) Processo nº:7004064-20.2015.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: FERNANDA SILVELANE NORONHA DE
OLIVEIRA, VERONICA DOS SANTOS PIRES, ANDRESSA
FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS RODRIGO BENTES
BEZERRA - RO0000644
Advogados do(a) REQUERENTE: PEDRO VITOR LOPES VIEIRA
- RO0006767, JOAO BOSCO VIEIRA DE OLIVEIRA - RO0002213,
FRANCISCO RICARDO VIEIRA OLIVEIRA - RO0001959
Advogados do(a) REQUERENTE: JULIO CESAR MAGALHAES RO6007, FRANCISCO CARLOS DO PRADO - RO0002701
INVENTARIADO: ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Vistos,
FERNANDA SILVELANE NORONHA DE OLIVEIRA opôs embargos
de declaração ante a SENTENÇA que homologou a partilha nos
autos de inventário dos bens deixados em razão do falecimento de
ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA.
Sustenta que as determinações finais da SENTENÇA não se
coadunam com o acordo entabulado. Afirma que os valores
existentes em conta judicial foram utilizados para pagar o ITCMD
devido pelas herdeiras e que tais quantias devem ser abatidos
apenas da cota parte destas.
Intimadas as herdeiras concordaram com os embargos.
É o relatório. Decido.
A SENTENÇA homologou o acordo formulado pelas partes.
Todavia nas determinações finais, há determinação para liberação
de valores de forma diversa do constante no acordo.
Isso se deve ao fato de que atualmente há mais dinheiro na conta
judicial do que quando o acordo foi celebrado em virtude dos
rendimentos da conta judicial.
Desse modo as determinações finais devem ser adequadas ao
acordo entabulado, devendo o saldo remanescente ser certificado
e as partes intimadas a se manifestar sobre sua divisão.
Ante o exposto conheço dos embargos de declaração opostos e no
MÉRITO os acolho para que após o trânsito em julgado a gestão da
CPE adote as seguintes diligências:
Expeça-se alvará da quantia depositada na conta 2848 / 040 /
01635992-0, na seguinte ordem e valores, não devendo constar
expressão “e atualizações legais” para evitar erros no cumprimento
da ordem por parte da CEF:
1) Quantia de R$ 3.285,53 em favor de Marcos Rodrigo Bentes
Bezerra OAB/RO 644.
2) Quantia de R$ 33.320,96 em favor de Verônica S Pires;
3) Quantia de R$ 10.699,06, em favor de Andressa F S Oliveira, e
4) Quantia de R$ 10.699,28, em favor de Fernanda S N Oliveira.
Expeça-se formal de partilha para os bens que existam a
comprovação de propriedade juntada aos autos, certificando a
ausência de documentos se necessário.
Após o levantamento de todos os alvarás, certifique-se o saldo
remanescente e intime-se as partes a se manifestarem em 5 dias,
sob pena de liberação da quantia remanescente na proporção de
50% para Verônica e 25% para as herdeiras Andressa e Fernanda,
cada uma.
Intimem-se.
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4º Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO - CEP:
76801-030 - Fone:( ) Processo nº:7019834-48.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)
REQUERENTE: C. A. C. F. J., J. N. A. D. S. C. F.
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA CAROLINA GOMES DE
SOUZA ABREU - RO0004574
Recolha-se as custas.
Caso seja requerida a concessão da gratuidade judiciária, nos
termos do §2º do art. 99 do CPC, é insuficiente para o deferimento
do pedido a simples alegação de pobreza, pois o art. 5º, Inciso
LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos, nesse sentido:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
JUSTIÇA
GRATUITA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. A simples
declaração de pobreza, conforme as circunstâncias dos autos é o
que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém,
por não se tratar de direito absoluto, uma vez que a afirmação de
hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado
exigir prova da situação, mediante fundadas razões de que a
parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
(TJRO Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 001169829.2014.8.22.0000. Relator: Des. Raduan Miguel Filho. Data de
Julgamento: 05/12/2014. Publicado em 17/12/2014.)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. […] GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO
DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.[...]
2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à
pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade
de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, sendo
necessário, no entanto, o recolhimento das custas processuais
enquanto não apreciado e deferido o pedido, sob pena de ser
considerado deserto o recurso no caso de não recolhimento.[...]
(STJ -EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).
Assim, demonstre documentalmente a impossibilidade de arcar
com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento
próprio e/ou da sua família. Poderá, ainda, no prazo concedido,
proceder ao recolhimento das custas processuais.
Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4º Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO - CEP:
76801-030 - Fone:( ) Processo nº:7019142-49.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: OLEGARIO DE OLIVEIRA REIS
Advogados do(a) REQUERENTE: AMANDA AZEVEDO REIS RO7096, IGOR AZEVEDO REIS - RO9275
INVENTARIADO: FRANCISCO REIS
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Recolha-se as custas.
Caso seja requerida a concessão da gratuidade judiciária, nos
termos do §2º do art. 99 do CPC, é insuficiente para o deferimento
do pedido a simples alegação de pobreza, pois o art. 5º, Inciso
LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos, nesse sentido:
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INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
JUSTIÇA
GRATUITA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. A simples
declaração de pobreza, conforme as circunstâncias dos autos é o
que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita, porém,
por não se tratar de direito absoluto, uma vez que a afirmação de
hipossuficiência implica presunção juris tantum, pode o magistrado
exigir prova da situação, mediante fundadas razões de que a
parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
(TJRO Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 001169829.2014.8.22.0000. Relator: Des. Raduan Miguel Filho. Data de
Julgamento: 05/12/2014. Publicado em 17/12/2014.)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. […] GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO
DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.[...]
2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à
pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade
de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, sendo
necessário, no entanto, o recolhimento das custas processuais
enquanto não apreciado e deferido o pedido, sob pena de ser
considerado deserto o recurso no caso de não recolhimento.[...]
(STJ -EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).
Ressalta-se que a mera declaração nesse sentido não tem o
condão de suprir a exigência constitucional e não há nos autos
comprovantes de rendimentos e despesas mensais aptas à tal
comprovação.
Assim, demonstre documentalmente a impossibilidade de arcar
com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento
próprio e/ou da sua família.
Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4º Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, PORTO VELHO - RO - CEP:
76801-030 - Fone:( ) Processo nº:7019408-36.2018.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: A. J. R. L., A. R. M.
Advogado do(a) EXEQUENTE: HONORIO MORAES ROCHA
NETO - RO0003736
EXECUTADO: A. L. D. O.
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos,
Emende a inicial para juntar aos autos cópia da SENTENÇA que
fixou os alimentos devidamente assinada por quem de direito.
Além disso, esclareça a pertinência da inserção do documento de
ID 18407840.
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Danilo Augusto Kanthack Paccini
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: pvh4famil@tjro.jus.br
Processo nº 0000634-07.2014.8.22.0102
REQUERENTE: A. V. V. D., M. V. V. A., A. V. V., A. V. V., A. V. V.
Advogado do(a) REQUERENTE: CASSIO ESTEVES JAQUES
VIDAL - RO0005649
INVENTARIADO: D. V. V., F. B. V.
INTIMAÇÃO AUTOR -ÚLTIMAS DECLAÇÕES

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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FNALIDADE: Fica o Autor por via de seu Advogado, intimado a
apresentar as últimas declarações, conforme determinação de ID
16239576.
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: pvh4famil@tjro.jus.br
Processo: 7057370-64.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: C. B. V.
Advogado do(a) AUTOR: HIRAN SALDANHA DE MACEDO
CASTIEL - RO0004235
RÉU: M. L., T. Q. L., T. Q. L., T. S. L., K. P. Q.
Intimação AO AUTOR - SENTENÇA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Parte Autora, através de seu
advogado,acerca da SENTENÇA de Id.18366110:”Vistos,C.B.V.
propôs ação de reconhecimento de união estável post mortem em
face de M. L., T. Q. L., T. Q. L. e T. S. L., representada por D. A.
d. S., todos devidamente qualificados.Alega a autora que conviveu
com F. L. S., falecido em 04/11/2016 desde 03/02/2007. Afirma
que conviveram por 09 anos com o intuito de constituir família,
sendo que a união era reconhecida por todos, inclusive seus filhos.
Pede a procedência do pedido para reconhecimento da união
estável.As requeridas M. L. e T. S. L. apresentaram manifestação
concordando com os termos da inicial ( Id nº 9626714).Devidamente
citados, os demais requeridos não apresentaram contestação.
Foi ouvida uma testemunha em audiência de instrução. A parte
autora reiterou os termos da inicial.O Ministério Público opinou
pela procedência do pedido ( Id nº 18176190)É o relatório.Tratase de ação de reconhecimento de união estável post mortem.
Os requeridos não contestaram os fatos da inicial.A parte autora
trouxe comprovação de que efetivamente conviveu com o falecido
pelo período informado na inicial, a testemunha ouvida em juízo
afirmou que a autora conviveu com o de cujus desde 2007 até a
data do seu falecimento, união pública e com vistas a constituir
família. As fotografias e documentos que acompanham a inicial
corroboram o que fora afirmado na inicial.Ademais, também
resta comprovado que apesar do falecido ser ainda casado com
K., estes já se encontravam separados de fato quando do início
do relacionamento com a autora. Isto posto, julgo procedente o
pedido inicial para reconhecer que C. B.V. conviveu com F. L.S.
no período de 03/02/2007 até o seu falecimento em 04/11/2016
e resolvo o MÉRITO nos termos do art. 487, I do CPC.Custas e
honorários pelos requeridos, os últimos arbitro em 10% do valor
da causa.P.R.I.C.Porto Velho, 15 de maio de 2018.Danilo Augusto
Kanthack Paccini.Juiz de Direito”
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
Técnico Judiciário
(Assinado Digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: pvh4famil@tjro.jus.br
Processo: 7057370-64.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: C. B. V.
RÉU: M. L., T. Q. L., T. Q. L., T. S. L., K. P. Q
Advogado do(a) RÉU: Monique Landi OAB/RO n° 6686
Intimação DA PARTE REQUERIDA - SENTENÇA
FINALIDADE: intimação da Parte Requerida,através do seu
advogado, acerca da SENTENÇA de Id.18366110:”Vistos,C.B.V.
propôs ação de reconhecimento de união estável post mortem em
face de M. L., T. Q. L., T. Q. L. e T. S. L., representada por D. A.
d. S., todos devidamente qualificados.Alega a autora que conviveu
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com F. L. S., falecido em 04/11/2016 desde 03/02/2007. Afirma
que conviveram por 09 anos com o intuito de constituir família,
sendo que a união era reconhecida por todos, inclusive seus filhos.
Pede a procedência do pedido para reconhecimento da união
estável.As requeridas M. L. e T. S. L. apresentaram manifestação
concordando com os termos da inicial ( Id nº 9626714).Devidamente
citados, os demais requeridos não apresentaram contestação.
Foi ouvida uma testemunha em audiência de instrução. A parte
autora reiterou os termos da inicial.O Ministério Público opinou
pela procedência do pedido ( Id nº 18176190)É o relatório.Tratase de ação de reconhecimento de união estável post mortem.
Os requeridos não contestaram os fatos da inicial.A parte autora
trouxe comprovação de que efetivamente conviveu com o falecido
pelo período informado na inicial, a testemunha ouvida em juízo
afirmou que a autora conviveu com o de cujus desde 2007 até a
data do seu falecimento, união pública e com vistas a constituir
família. As fotografias e documentos que acompanham a inicial
corroboram o que fora afirmado na inicial.Ademais, também
resta comprovado que apesar do falecido ser ainda casado com
K., estes já se encontravam separados de fato quando do início
do relacionamento com a autora. Isto posto, julgo procedente o
pedido inicial para reconhecer que C. B.V. conviveu com F. L.S.
no período de 03/02/2007 até o seu falecimento em 04/11/2016
e resolvo o MÉRITO nos termos do art. 487, I do CPC.Custas e
honorários pelos requeridos, os últimos arbitro em 10% do valor
da causa.P.R.I.C.Porto Velho, 15 de maio de 2018.Danilo Augusto
Kanthack Paccini.Juiz de Direito”
Bem como, providencio a intimação, para no prazo de 15
(quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais, conforme
SENTENÇA acima. O não pagamento integral ensejará a expedição
de certidão de débito judicial para fins de protesto extrajudicial e
inscrição na Dívida Ativa Estadual.
A guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOH7Y7i
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara de Família
Avenida Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76801-030 - Fone:(69) 3217-1342 e-mail: pvh4famil@tjro.jus.br
Processo: 7051050-95.2016.8.22.0001
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: H. R. D. S.
Advogados do(a) REQUERENTE: ERIVALDO MONTE DA SILVA RO0001247, CARLENE TEODORO DA ROCHA - RO0006922
REQUERIDO: V. C. D. S. N.
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação AO AUTOR
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca
da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
Porto Velho (RO), 21 de maio de 2018.
Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

1ª VARA CÍVEL
1º Cartório Cível
Endereço: Av. Lauro Sodré, 1728 - Jardim América - Porto Velho Rondônia. CEP. 76803-686.
E- mail: pvh1civel@tj.ro.gov.br (pvh1civel@tjro.jus.br)
Juiz: Dr. Jorge Luiz dos Santos Leal
Escrivã: Clêuda S. M. de Carvalho
Telefone: (69) 3217-1318

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Proc.: 0000598-74.2014.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Japurá Pneus Ltda
Advogado:Karina Rocha Prado (OAB/RO 1776)
Executado:Casa da Limpeza Ltda
Fica intimada a parte autora para informar os valores abaixo
discriminados para emissão da Certidão de Dívida Judicial
Decorrente de SENTENÇA, conforme provimento nº 0013/2014/
CG, no prazo de 05 (cinco) dias:
VALOR PRINCIPAL: R$ 0.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: R$ 0.000,00
VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: R$ 0.000,00
VALOR COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: R$ 0.000,00
VALOR SEM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: R$ 0.000,00
Proc.: 0020285-42.2011.8.22.0001
Ação:Prestação de Contas - Exigidas
Requerente:Francisco Simplício da Mota
Advogado:Marcos Antônio Metchko (OAB/RO 1482)
Requerido:Elio Francisco de Carvalho
Advogado:Silvana Castro Muniz (OAB/RO 3328), Welys Araújo de
Assis (OAB/RO 3804)
Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado, no prazo de 15
dias, intimada para efetuar o pagamento das custas finais no valor
de R$ 835,41, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Proc.: 0003887-83.2012.8.22.0001
Ação:Usucapião
Requerente:M. A. P. S.
Advogado:Marcus Edson de Lima ( )
Requerido:E. E. G. de O. S.
Advogado:Eduardo Abílio Kerber Diniz (OAB/RO 4389), Edson
Antônio Sousa Pinto (OAB/RO 4643), Guilherme da Costa Ferreira
Pignaneli (OAB/RO 5546)
Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado, no prazo de 15
dias, intimada para efetuar o pagamento das custas finais no valor
de R$ 342,44, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Proc.: 0107989-35.2007.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Sociedade Mantenedora de Pesquisa Excluir Cadastro
Educação Assistência Comunicação e Cultura Maria Coelho
Aguiar..excluir Duplicidade
Advogado:( ), Vitor Martins Noé (OAB/RO 3035), Izabel Celina
Pessoa Bezerra Cardoso (OAB/RO 796), Marcos Rodrigo Bentes
Bezerra (OAB/RO 644)
Executado:Rondoterra Construções e Terraplenagem Ltda
Advogado:Paulo Cesar Rodrigues de Araújo (OAB/RO 3182)
DESPACHO:
Fica intimada a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, informar se sua pretensão encontra-se satisfeita, permitindo
assim a liberação do restante dos valores pagos pelo bem imóvel
ao executado.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 4 de abril de 2018.
José Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Proc.: 0006748-37.2015.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Jose Gillhiard de Souza
Advogado:Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1073), Carlos
Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Requerido:LOSANGO PROMOÇOES DE VENDAS LTDA
Advogado:Eduardo Abílio Kerber Diniz (OAB/RO 4389), Edson
Antônio Sousa Pinto (OAB/RO 4643), Guilherme da Costa Ferreira
Pignaneli (OAB/RO 5546)
Ficam as partes intimadas, por via de seus Advogados, da data da
perícia que realizar-se-á no dia 18/06/2018, às 15h:30min; local:
Rua Joaquim Nabuco, n. 3200, sala 202, Bairro São Cristóvão
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(Prédio do Medical Center), com o perito Urbano de Paula Filho,
devendo a parte requerente comparecer portando os originais de
seus documentos pessoais (RG, CPF, CTPS, Título de Eleitor e
outros que contenha sua assinatura).
Clêuda S. M. de Carvalho
ESCRIVÃ JUDICIAL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7003235-68.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 31/01/2017 15:21:56
EXEQUENTE: MAGNOLIA PINHEIRO MOREIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: WALTER GUSTAVO DA SILVA
LEMOS - RO000655A
EXECUTADO: BANCO ORIGINAL S/A
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCIO LOUZADA CARPENA RS0046582
DESPACHO
Certifique-se a Escrivania se há valores pendentes de levantamento
neste feito, retornando os autos conclusos oportunamente.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7038500-34.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 29/08/2017 11:31:34
AUTOR: MOYSES SOARES NOGUEIRA
Advogado do(a) AUTOR: GENIVAL FERNANDES DE LIMA RO0002366
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO RO0005017
DESPACHO
Intime-se a parte autora para se manifestar quanto ao depósito, no
prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.
Decorrido o prazo, sem manifestação, expeça-se alvará de
levantamento e arquive-se o processo.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7036596-76.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 17/08/2017 10:14:37
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO RO0000704
EXECUTADO: SOLANGE MICHILE DE SOUZA RAMALHO
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Expeça-se carta precatória para citação do executado, conforme
pleiteado na petição de ID. 18463993.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7035405-93.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 09/08/2017 15:23:47
AUTOR: ADRIANO MICHAEL VIDEIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: EVERTON MELO DA ROSA RO0006544
RÉU: INCORPORADORA IMOBILIARIA PORTO VELHO LTDA,
CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
Advogados do(a) RÉU: ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO AC0003501, PAULO BARROSO SERPA - RO0004923
Advogados do(a) RÉU: ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO AC0003501, PAULO BARROSO SERPA - RO0004923
DESPACHO
Vistos.
Apresentado o recurso de apelação, concedo o prazo de 15 (quinze)
dias para apresentação de contrarrazões.
Sobrevindo, ou não, as manifestações da parte, encaminhe-se os
autos e. Tribunal de Justiça para recebimento e processamento
do recurso independentemente de nova CONCLUSÃO, com as
nossas homenagens de estilo.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7027502-41.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 25/05/2016 17:32:47
EXEQUENTE: RENASCER REPRESENTACOES COMERCIAIS
LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: GIULIANO CAIO SANT ANA RO0004842
EXECUTADO: ARTEPLAS ARTEFATOS DE PLASTICOS S.A.
Advogados do(a) EXECUTADO: CHARLES PAMPLONA
ZIMMERMANN - SC8685, EVELISE HADLICH - SC9280
DESPACHO
Indefiro o pedido do credor, considerando que o processo encontrase suspenso.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 7048443-75.2017.8.22.0001
AUTOR: DAMIANA MARIA DA SILVA
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho 1ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada a se manifestar sobre a petição
juntada pelo devedor. Prazo de 5 dias.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
Nome: DAMIANA MARIA DA SILVA
Endereço: Rua José Fona, Igarapé, Porto Velho - RO - CEP:
76824-258
Nome: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 Andar, Centro, Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - F:( )
Processo nº 7007389-95.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: CELIA BRASSOROTO FENALI, ILGO FIORI
EXECUTADO: SEBASTIAO CONTI NETO, CLAIRE CAMPITELLI
CONTI
Certidão
Não havendo manifestação da parte executada nos prazos acima
assinalados, o exequente deverá, no prazo de 10 (dez) dias, se
manifestar quanto ao prosseguimento da execução, apresentando
planilha atualizada do débito e meio alternativo para execução, sob
pena de extinção e arquivamento.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:3217-1318 - pvh1civel@tjro.jus.br
Processo nº 7023733-59.2015.8.22.0001
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831
EXECUTADO: GUNTTER PLESLEY PEREIRA PIRES
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho
- 1ª Vara Cível, fica a parte requerente, intimada a se manifestar
sobre a certidão do Oficial de Justiça, e requerendo nova diligência
intimada desde já, a efetuar o pagamento das custas para renovação
ou repetição de diligência, salvo justiça gratuita, conforme nova Lei
de Custas nº 3896/2016, artigo 19, no prazo de 5 (cinco) dias úteis
Art. 19. O requerimento de renovação ou repetição de ato na forma
do § 2º do artigo 2º, deverá ser instruído com comprovante do
pagamento do valor de R$15,00 (quinze reais), salvo se a diligência
ou serviço for mensurado por regulamento próprio.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Clêuda do Socorro Monteiro de Carvalho
Diretor(a) de Cartório
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:3217-1318 - pvh1civel@tjro.jus.br
Processo nº 7051992-93.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDSON ROSAS JUNIOR AM0001910
EXECUTADO: J.R.DE BARROS LTDA - ME, JULIANA RIBEIRO
DE BARROS, HELENA LUCIA RIBEIRO DE BARROS, GILVAN
CORDEIRO FERRO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho
- 1ª Vara Cível, fica a parte requerente, intimada a se manifestar
sobre a certidão do Oficial de Justiça, e requerendo nova diligência
intimada desde já, a efetuar o pagamento das custas para renovação
ou repetição de diligência, salvo justiça gratuita, conforme nova Lei
de Custas nº 3896/2016, artigo 19, no prazo de 5 (cinco) dias úteis
Art. 19. O requerimento de renovação ou repetição de ato na forma
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do § 2º do artigo 2º, deverá ser instruído com comprovante do
pagamento do valor de R$15,00 (quinze reais), salvo se a diligência
ou serviço for mensurado por regulamento próprio.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Clêuda do Socorro Monteiro de Carvalho
Diretor(a) de Cartório
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:3217-1318 - pvh1civel@tjro.jus.br
Processo nº 7012133-36.2018.8.22.0001
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA RO0006557
RÉU: PEDRELINA GOMES DA COSTA
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho
- 1ª Vara Cível, fica a parte requerente, intimada a se manifestar
sobre a certidão do Oficial de Justiça, e requerendo nova diligência
intimada desde já, a efetuar o pagamento das custas para renovação
ou repetição de diligência, salvo justiça gratuita, conforme nova Lei
de Custas nº 3896/2016, artigo 19, no prazo de 5 (cinco) dias úteis
Art. 19. O requerimento de renovação ou repetição de ato na forma
do § 2º do artigo 2º, deverá ser instruído com comprovante do
pagamento do valor de R$15,00 (quinze reais), salvo se a diligência
ou serviço for mensurado por regulamento próprio.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Clêuda do Socorro Monteiro de Carvalho
Diretor(a) de Cartório
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:3217-1318 - pvh1civel@tjro.jus.br
Processo nº 7052313-31.2017.8.22.0001
AUTOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA-ELETROBRÁS
DISTRIBUIÇÃO RONDONIA S/A.
Advogado do(a) AUTOR: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
RÉU: JOICINEIDE DE SOUZA ORTIZ
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho
- 1ª Vara Cível, fica a parte requerente, intimada a se manifestar
sobre a certidão do Oficial de Justiça, e requerendo nova diligência
intimada desde já, a efetuar o pagamento das custas para renovação
ou repetição de diligência, salvo justiça gratuita, conforme nova Lei
de Custas nº 3896/2016, artigo 19, no prazo de 5 (cinco) dias úteis
Art. 19. O requerimento de renovação ou repetição de ato na forma
do § 2º do artigo 2º, deverá ser instruído com comprovante do
pagamento do valor de R$15,00 (quinze reais), salvo se a diligência
ou serviço for mensurado por regulamento próprio.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Clêuda do Socorro Monteiro de Carvalho
Diretor(a) de Cartório
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:3217-1318 - pvh1civel@tjro.jus.br
Processo nº 7008630-41.2017.8.22.0001
AUTOR: JOAO MARCOS VIEIRA
Advogado do(a) AUTOR: DAVI AVELAR CANDIDO DE LIMA PE30269
RÉU: LEUDO RIBAMAR SOUZA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
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Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho
- 1ª Vara Cível, fica a parte requerente, intimada a se manifestar
sobre a certidão do Oficial de Justiça, e requerendo nova diligência
intimada desde já, a efetuar o pagamento das custas para renovação
ou repetição de diligência, salvo justiça gratuita, conforme nova Lei
de Custas nº 3896/2016, artigo 19, no prazo de 5 (cinco) dias úteis
Art. 19. O requerimento de renovação ou repetição de ato na forma
do § 2º do artigo 2º, deverá ser instruído com comprovante do
pagamento do valor de R$15,00 (quinze reais), salvo se a diligência
ou serviço for mensurado por regulamento próprio.
.Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Clêuda do Socorro Monteiro de Carvalho
Diretor(a) de Cartório
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:3217-1318 - pvh1civel@tjro.jus.br
Processo nº 7012147-20.2018.8.22.0001
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA RO0006557
RÉU: JOSE LENILSON SILVA
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho
- 1ª Vara Cível, fica a parte requerente, intimada a se manifestar
sobre a certidão do Oficial de Justiça, e requerendo nova diligência
intimada desde já, a efetuar o pagamento das custas para renovação
ou repetição de diligência, salvo justiça gratuita, conforme nova Lei
de Custas nº 3896/2016, artigo 19, no prazo de 5 (cinco) dias úteis
Art. 19. O requerimento de renovação ou repetição de ato na forma
do § 2º do artigo 2º, deverá ser instruído com comprovante do
pagamento do valor de R$15,00 (quinze reais), salvo se a diligência
ou serviço for mensurado por regulamento próprio.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Clêuda do Socorro Monteiro de Carvalho
Diretor(a) de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7052632-96.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 08/12/2017 15:13:58
EXEQUENTE: ALEX MOTA CORDEIRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: JEFERSON DE SOUZA
RODRIGUES - RO7544
EXECUTADO: SILVIO LUIZ RODRIGUES RAMALHO, JEAN
CESAR ALVES PAIVA
Advogado do(a) EXECUTADO: IACIRA GONCALVES BRAGA DE
AMORIM - RO0003162
Advogado do(a) EXECUTADO: IACIRA GONCALVES BRAGA DE
AMORIM - RO0003162
DESPACHO
A parte exequente deverá se manifestar quanto ao prosseguimento
da execução no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, indicando na
oportunidade meio efetivo para satisfação da obrigação, sob pena
de imediata extinção e arquivamento do feito.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7045885-33.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 20/10/2017 11:02:01
AUTOR: VALERIA NUNES RAMOS
Advogado do(a) AUTOR: FLAVIO HENRIQUE TEIXEIRA
ORLANDO - RO0002003
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Intimem-se as partes para tomarem ciência da data designada para
a realização da perícia, conforme petição de ID. 18466667.
No mais, aguarde-se a entrega do laudo pericial.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7003178-16.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 30/01/2018 09:33:50
EXEQUENTE: ELAINE RANGEL COSTA
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAIMUNDO GONCALVES DE
ARAUJO - RO0003300
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: JONATHAS COELHO BAPTISTA
DE MELLO - RO0003011
DESPACHO
Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, comprovar o recolhimento das custas referentes à diligência
pleiteada.
Pagas as custas, defiro, desde já, a consulta pleiteada (B)
Em caso de inércia, retornem os autos conclusos.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7041571-44.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 20/09/2017 11:16:33
EXEQUENTE: EINSTEIN INSTITUIÇÃO DE ENSINO LTDA. EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ
- RO0004389
EXECUTADO: SAMUEL CRUZ BARROS
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
A parte exequente deverá se manifestar quanto ao prosseguimento
do feito no prazo impreterível de 5 dias, objetivando viabilizar a
citação da parte executada, sob pena de extinção e arquivamento
do feito.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7059526-25.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 22/11/2016 12:06:42
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: CELSO MARCON - RO0003700
EXECUTADO: CALC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Excepcionalmente, concedo o prazo impreterível de 05 dias para
que a parte autora se manifeste quanto ao prosseguimento do feito,
sob pena de imediata extinção e arquivamento.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7019814-57.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 18/05/2018 11:33:48
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: IZABEL CELINA PESSOA
BEZERRA CARDOSO - RO0000796, CAMILA BEZERRA BATISTA
- RO0007212
EXECUTADO: ANDRESSA CAROLINE ARAUJO GALEAZZI,
ANDRE FRANC ARAUJO GALEAZZI
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Na forma dos artigos 319, 320 e 321 do CPC/2015, determino a
intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
emendar a petição inicial a fim de recolher as custas processais
iniciais, sob pena de indeferimento.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora,
retornem-me os autos conclusos.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7033060-57.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 27/07/2017 09:03:22
AUTOR: JOAO CARLOS SANTOS ESTEVES, MARIA LUCIRENE
DE SOUZA, JAQUELINE SOUZA ESTEVES, JAQUIELE
APARECIDA DE SOUZA ESTEVES, JONAS CLEDEON DE
SOUZA ESTEVES, JOAO CLEBER BARROS ESTEVES
Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA
- RO0002479, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA RO0001996
Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA
- RO0002479, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA RO0001996
Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA
- RO0002479, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA RO0001996
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Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA
- RO0002479, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA RO0001996
Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA
- RO0002479, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA RO0001996
Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA
- RO0002479, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA RO0001996
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
DESPACHO
O alvará já foi expedido.
No mais, intime-se a requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, juntar aos autos a ata notarial realizada no momento da
vistoria.
Por fim, aguarde-se a entrega do laudo.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7019530-49.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 17/05/2018 10:00:50
AUTOR: FRANCISCA DE OLIVEIRA
Advogado(s) do reclamante: FLAVIO BRUNO AMANCIO VALE
FONTENELE
RÉU: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Trata-se de tutela provisória de urgência com pedido de suspensão
de saques mensais na conta corrente da autora, bem como o
impedimento de restrição creditícia.
Narra a autora que teria contratado um empréstimo junto a instituição
financeira requerida e que na negociação foi-lhe ofertado um cartão
de crédito consignado. Aduz que tal procedimento configura venda
casada. Sustenta a cobrança de juros abusivos.
Pois bem.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo. Havendo perigo de irreversibilidade dos
efeitos da tutela de urgência de natureza antecipada, esta não será
concedida, o que não é o caso dos autos (art. 300, § 3º, CPC).
Verifica-se, no caso em tela, que a autora não nega ter contratado
o cartão de crédito consignado e, não obstante a contratação, o
utilizou mesmo sabendo ou devendo saber das taxas que seriam
cobradas. Nesse sentido, não vislumbro, em um juízo de cognição
sumária, a existência de probabilidade do direito apta a jusitifcar a
pretensão antecipatória de tutela.
Diante disso, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Recebo a petição inicial;
A serventia deverá designar Audiência de Conciliação e Mediação,
junto a CEJUSC.
O autor e o réu deverão comparecer à audiência a ser designada,
pessoalmente ou por representante, que não seus advogados, com
poderes especiais para transigir. No caso de não comparecimento
injustificado, seja do autor ou do réu, restará sujeito à multa prevista
no art. 334, § 8º, CPC/2015:
Art. 334, § 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do
réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por
cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa,
revertida em favor da União ou do Estado.
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O prazo para oferecimento de contestação será de 15 (quinze) dias
úteis, a iniciar-se da data da audiência de tentativa de conciliação,
caso frustrada, ressalvadas as hipóteses dos incisos II e III do art.
335, CPC/2015:
Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo
de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:
I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última
sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou,
comparecendo, não houver autocomposição;
II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de
conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer
a hipótese do art. 334, § 4º, inciso I;
III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a
citação, nos demais casos.
Em caso de a parte requerida não possuir interesse na realização
da audiência de conciliação (art. 335, CPC/2015), deverá informá-lo
nos autos por petição, com antecedência mínima de 10 (dez) dias
úteis antes da solenidade, ocasião em que o prazo para defesa se
iniciará no primeiro dia útil subsequente ao protocolo da petição.
Frisa-se que as partes têm livre acesso a íntegra do processo
diretamente pelo website do Tribunal de Justiça de Rondônia, no
seguinte endereço eletrônico: http://www.tjro.jus.br/inicio-pje.
ADVERTÊNCIA: Não havendo apresentação de defesa no prazo
de 15 dias, presumir-se-ão aceitos como sendo verdadeiros os
fatos articulados pela parte autora na inicial.
OBSERVAÇÃO: O prazo para responder a ação será de 15 (quinze)
dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte à data de
realização da audiência de conciliação.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIA:
Nome: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 1069, - de 969 a 1223 - lado
ímpar, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-123
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7019905-50.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 18/05/2018 16:12:12
EXEQUENTE: AKLINS RIBEIRO VIGA
Advogado(s) do reclamante: CRISTIANA ALVES GOMES
EXECUTADO: SOCIEDADE FOGAS LIMITADA, MAPFRE
SEGUROS GERAIS S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Na forma dos artigos 513 e 523, CPC/2015, intime-se a parte
devedora para, querendo, efetuar e comprovar o pagamento
voluntário da condenação, sob pena de incorrer em multa de 10%
(dez por cento) e, ainda, honorários advocatícios de cumprimento
de SENTENÇA também fixados em 10%, salvo oposição de
embargos. Deve ser frisado que em caso de não comprovação nos
autos do pagamento eventualmente efetivado a parte executada
estará sujeita a cobrança da multa e dos honorários de cumprimento
de SENTENÇA.
A intimação se dará por meio do Diário da Justiça nos termos do
§ 2º do artigo 513 do CPC/2015, ou por meio eletrônico caso haja
advogado cadastrado no sistema do PJE.
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis sem que haja o pagamento
voluntário, haverá início imediato do prazo para apresentação de
impugnação, independentemente de nova intimação ou penhora,
nos termos do art. 525 do CPC/2015.
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Não havendo manifestação da parte executada nos prazos acima
assinalados, o exequente deverá, no prazo de 10 (dez) dias, se
manifestar quanto ao prosseguimento da execução, apresentando
planilha atualizada do débito e meio alternativo para execução, sob
pena de extinção e arquivamento.
SIRVA CÓPIA DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIA:
Nome: SOCIEDADE FOGAS LIMITADA
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 101, - até 465 - lado ímpar, São
Sebastião, Porto Velho - RO - CEP: 76801-799
Nome: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 11711, 21 andar, Brooklin
Paulista, São Paulo - SP - CEP: 04578-000
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7035941-07.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 14/08/2017 11:57:03
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JETER BARBOSA MAMANI RO0005793
EXECUTADO: KATIA MARIA DE OLIVEIRA DIAS
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Excepcionalmente, concedo o prazo impreterível de 05 (cinco) dias
para que a parte exequente se manifeste quanto ao prosseguimento
da execução, sob pena de imediata extinção e arquivamento do
feito.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7049852-23.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 21/10/2016 16:20:30
EXEQUENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
Advogados do(a) EXEQUENTE: GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA
- SP344990, MARCELO MAMMANA MADUREIRA - SP333834
EXECUTADO: MARIA CILENE SOARES DE ARAUJO
Advogados do(a) EXECUTADO: VINICIUS SILVA LEMOS
- RO0002281, WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS RO000655A
DESPACHO
Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, comprovar o recolhimento das custas referentes à diligência
pleiteada.
Pagas as custas, defiro, desde já, a consulta pleiteada (I)
Em caso de inércia, retornem os autos conclusos.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7034806-57.2017.8.22.0001
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Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 07/08/2017 08:36:17
AUTOR: EFISIA CORREIA DA SILVA, ALINE KETHELE CORREIA
UCHOA, BOSCO CORREIA DE ARAUJO
Advogados do(a) AUTOR: DEBORA PANTOJA BASTOS - RO7217,
VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO0002479, DENISE
GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO0001996
Advogados do(a) AUTOR: DEBORA PANTOJA BASTOS - RO7217,
VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO0002479, DENISE
GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO0001996
Advogados do(a) AUTOR: DEBORA PANTOJA BASTOS - RO7217,
VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO0002479, DENISE
GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO0001996
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
DESPACHO
Defiro o pedido da requerida e, consequentemente, concedo o
prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento dos honorários periciais,
sob pena de não realização da prova.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7049571-33.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Protocolado em: 17/11/2017 15:22:38
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE PAIVA CALIL RO0002894
RÉU: OZELIA CARLOS DE MELO
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Trata-se de ação monitória na qual a parte requerida, apesar
de devidamente citada, não apresentou defesa e tampouco
comprovou o adimplemento da obrigação estipulada no MANDADO
de citação.
Dessa forma, considerando a revelia configurada nos autos, a
comprovação documental dos elementos da ação monitória e
da obrigação a ser adimplida, aliado a inércia parte requerida,
julgo procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito a
obrigação em título executivo judicial.
Converto o MANDADO inicial em MANDADO executivo, que poderá
ser executado na forma do art. 523, do CPC/2015.
Transitada em julgada a SENTENÇA e não havendo requerimento
do credor para prosseguimento do feito, arquivem-se os autos.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7000550-54.2018.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Protocolado em: 09/01/2018 15:44:22
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) AUTOR: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
RÉU: IGOR ALEKO JEANMONOD
Advogado do(a) RÉU:
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DESPACHO
Vistos.
Considerando a inexistência de comprovação do recolhimento
das custas processuais referentes à diligência pleiteada, indefiro o
pedido da parte autora.
A parte autora deverá se manifestar quanto ao prosseguimento do
feito no prazo impreterível de 5 dias, objetivando viabilizar a citação
da parte requerida, sob pena de extinção e arquivamento do feito.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito

DESPACHO
Vistos.
Apresentado o recurso adesivo, concedo o prazo de 15 (quinze)
dias para apresentação de contrarrazões.
Sobrevindo, ou não, as manifestações da parte, encaminhe-se os
autos e. Tribunal de Justiça para recebimento e processamento
do recurso independentemente de nova CONCLUSÃO, com as
nossas homenagens de estilo.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7046328-81.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Protocolado em: 06/11/2017 17:24:22
AUTOR: DARIO ADIELSO HAUT
Advogado do(a) AUTOR: FRANCISCO RIBEIRO NETO RO0000875
RÉU: ALCINDO CARDOSO
Advogado do(a) RÉU: OZEIAS DIAS DE AMORIM - RO0004194
DESPACHO
Nada a reconsiderar.
Cumpra-se o DESPACHO anterior.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7011797-32.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 27/03/2018 15:14:10
AUTOR: WILLIAM DA SILVA TEIXEIRA
Advogados do(a) AUTOR: DIEGO JOSE NASCIMENTO BARBOSA
- RO0005184, CASIMIRO ANCILON DE ALENCAR NETO RO0004569, BRENDA RODRIGUES DOS SANTOS - RO8648
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
A parte autora deverá apresentar impugnação à contestação no
prazo de 15 (quinze) dias.
Esgotado o prazo acima assinalado, digam as partes no prazo
de 5 (cinco) dias se pretendem a produção de outras provas
nestes autos, indicando a necessidade e pertinência, sob pena de
indeferimento.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7053923-68.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 18/10/2016 15:01:39
EXEQUENTE: CHAVES E SOLETTI ADVOGADOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: ESTEVAN SOLETTI - MT0010063
EXECUTADO: PILAR ENGENHARIA LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO: PEDRO ALEXANDRE ASSIS
MOREIRA - RO0003675
DESPACHO
Expeça-se MANDADO de penhora, conforme pleiteado na petição
anterior.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7060708-46.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 29/11/2016 15:07:04
AUTOR: SARA BRASELINO DE MELO
Advogado do(a) AUTOR: SERGIO HOLANDA DA COSTA MORAIS
- RO0005966
RÉU: TENCEL ENGENHARIA LTDA, CENTRAIS ELETRICAS DE
RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU: LAERCIO BATISTA DE LIMA - RO0000843
Advogado do(a) RÉU: BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO
SARMENTO - RO0005462

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7005939-54.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 16/02/2017 12:08:04
AUTOR: PRIME SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
Advogados do(a) AUTOR: GILLIARD NOBRE ROCHA RO0004864, TUANY BERNARDES PEREIRA - RO0007136,
MIRELE REBOUCAS DE QUEIROZ JUCA - RO0003193
RÉU: GLENE DE SOUZA JOHNSON, PEDRO ALEXANDRE
ASSIS MOREIRA
Advogado do(a) RÉU: PEDRO ALEXANDRE ASSIS MOREIRA RO0003675
Advogado do(a) RÉU: PEDRO ALEXANDRE ASSIS MOREIRA RO0003675
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração no qual a parte embargante
aponta a existência de omissão na SENTENÇA vergastada.
Pois bem.
Analisando os argumentos e fundamentos apresentados nos
embargos, nota-se que a parte embargante pretende, em verdade,
a rediscussão de diversas questões fáticas da lide, notadamente
para conferir efeitos infringentes ao julgado no ponto em que lhe é
desfavorável.
Deve ser frisado que não merece prosperar a tese de omissão,
tampouco obscuridade porque a SENTENÇA vergastada construiu
toda uma linha de fundamentação, obedecendo o disposto no artigo
93, IX, da Constituição Federal.
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Ora, o fato de o Juiz julgar contrário ao que alega uma das partes não
pode ser considerado como omissão, contradição ou obscuridade.
Com isso, as questões suscitadas pela parte embargante não
constituem causa para acolhimento dos embargos.
Destarte, deverá a parte insatisfeita interpor o recurso cabível com
o fim de obter eventual reforma da DECISÃO no segundo grau de
Jurisdição.
Em sendo assim, conheço dos embargos eis que próprios e
tempestivos, contudo, nego-lhes provimento.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7014505-89.2017.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Protocolado em: 11/04/2017 13:07:17
REQUERENTE: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCO ANTONIO CRESPO
BARBOSA - SP0115665
REQUERIDO: ANTONIO JORGE RIBEIRO
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Determinada a regularização do processo a fim de que fosse
viabilizada a citação da parte contrária, a parte requerente, apesar
de devidamente intimada, quedou-se inerte, não cumprindo com a
determinação.
O princípio da instrumentalidade do processo consiste no melhor
aproveitamento dos atos processuais praticados em vista da sua
FINALIDADE, objetivando-se resolver uma relação jurídica de
direito material pendente. Há procedimentos para que entre os
vários meios possa se chegar ao fim proposto, mas nunca deixar de
se chegar ao resultado prático que se pretende com a demanda.
Nesse particular, a citação é um procedimento que visa o
aperfeiçoamento da relação processual e, portanto, necessita ser
regularizado e intentado com veemência pela parte autora de uma
demanda judicial.
No caso concreto, constata-se que apesar de devidamente intimada
para tanto, a parte autora deixou de apresentar os meios necessários
para que houvesse a regular citação da parte requerida.
De fato, a citação é pressuposto processual de existência e a sua
ausência enseja a extinção do processo. Inclusive, tal discussão já
fora objeto de decisões no Egrégio Tribunal de Justiça, que chegou
a idêntica CONCLUSÃO. Colaciono a seguir alguns processos em
que foram elaborados acórdãos e decisões monocráticas a este
respeito:
Apelação Cível nº. 0000267-32.2013.8.22.0000 - Rel. Des.
Alexandre Miguel - J. 12/06/2013;
Apelação Cível nº. 0099008-80.2008.8.22.0001 - Rel. Des. Raduan
Miguel Filho - J05/03/2013;
Apelação Cível nº 0256663-86.2006.8.22.0001 - Rel. Des. Kiyochi
Mori - J. 17/04/2013.
Apelação nº 0000128-48.2011.8.22.0001. Relator Isaias Fonseca
Moraes. 03/06/2014.
TJ/RO - Apelação Cível - nº 0010540-72.2010.8.22.0001. Relator
Marcos Alaor Diniz Grangeia.
Ressalte-se que a extinção desses autos não se confunde com
a extinção pelo abandono da causa. Não se discute que a parte
autora simplesmente abandonou o processo, mas sim, que devido
a falta de indicativo dos meios necessários para a regular citação
da parte requerida devido à insuficiência de diligências da parte
autora, bem como sua própria inércia em promover a regularização
do feito após a regular intimação para tanto, resta demonstrado o
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desinteresse no processo, já que deixou de prover os instrumentos
necessários à regular tramitação do feito, sua sustentação e
validade.
Antes de se definir o MÉRITO da causa é necessário visualizar tais
pontos. A condição da ação e os pressupostos processuais são
questões de ordem pública que não podem ser ultrapassados nem
ignorados, sendo dever do magistrado a análise de tais pontos.
Desta feita, em consonância com os fundamentos acima delineados
e o posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça a respeito
do tema, entendo por prejudicada a presente demanda diante da
inércia da parte autora, carecendo esta demanda de elementos/
fundamentos essenciais para sua continuidade.
Isto posto, julgo extinto o processo, sem apreciação do MÉRITO,
conforme dispõe o art. 485, IV, do Novo Código de Processo Civil.
Isento de custas processuais finais.
Após as anotações e baixas de estilo, arquivem-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7045838-59.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 20/10/2017 09:34:41
EXEQUENTE: LEONARDO OLIVEIRA VIANA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
EXECUTADO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL
Advogados do(a) EXECUTADO: RAFAEL GONCALVES ROCHA
- RS0041486, ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA
- RO0002913
DESPACHO
Remetam-se os autos novamente à Contadoria para se
manifestarem acerca da impugnação de ID. 18446051 e, caso
necessário, refazendo os cálculos pertinentes.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7019742-70.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Protocolado em: 18/05/2018 09:12:42
AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) AUTOR: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
RÉU: ESTRUTENGE COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ME,
ARTUR CANDIDO QUEIROZ, ANA FLAVIA DE QUEIROZ
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Na forma dos artigos 319, 320 e 321 do CPC/2015, determino a
intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
emendar a petição inicial a fim de recolher as custas processais
iniciais, sob pena de indeferimento.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora,
retornem-me os autos conclusos.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7048789-26.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 10/11/2017 17:18:25
EXEQUENTE: JOAO ALBERICO RIBEIRO VILELA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE TEIXEIRA VILELA NETO RO0004990
EXECUTADO: ASPRA
Advogados do(a) EXECUTADO: ARLY DOS ANJOS SILVA RO0003616, NILSON APARECIDO DE SOUZA - RO0003883
DESPACHO
Expeça-se MANDADO de penhora, conforme pleiteado na petição
de ID. 18448573.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7019741-85.2018.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Protocolado em: 18/05/2018 09:10:42
AUTOR:
AYMORE
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INSVESTIMENTO S.A
Advogado(s) do reclamante: THATIANE TUPINAMBA DE
CARVALHO
RÉU: JOSE BENTO DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Emende-se a inicial no prazo de 15 dias, devendo a parte autora
apresentar o comprovante de recolhimento das custas iniciais e das
custas iniciais adiadas, tendo em vista que o presente procedimento
dispensa a audiência de conciliação, sob pena de indeferimento da
inicial.
Devidamente recolhidas as custas, prossiga o feito no que segue.
Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia
em contrato de concessão de crédito com cláusula de alienação
fiduciária, na qual a instituição financeira requer a medida liminar
objetivando a apreensão do veículo em face do inadimplemento
das prestações mensais do contrato, nos termos do art. 3º do
Decreto Lei nº 911/69.
Constata-se que a petição inicial se encontra instruída com cópia
do contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária e com a
notificação do devedor, devidamente constituído em mora.
Dessa forma, verifica-se dos documentos juntados que a parte
requerida se encontra inadimplente com suas obrigações, e mesmo
notificado a purgar a mora, quedou-se inerte.
O art.3º do Decreto Lei nº 911/1969 traz:
Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que
comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou
o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e
apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida
liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
Ante o exposto, defiro liminarmente a busca e apreensão do veículo,
posto que provado o contrato, o inadimplemento e a constituição
em mora do devedor.
Proceda o Oficial de Justiça a avaliação do bem apreendido.
Cumprida a liminar, cite-se a parte requerida para, em 15 (quinze)
dias úteis, apresentar contestação, sob pena de revelia. Poderá a
parte requerida, ainda, caso queira, pagar a integralidade da dívida
pendente no prazo de 5 (cinco) a partir da data do cumprimento
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da liminar, evitando-se a consolidação da propriedade e a posse
plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após
esse prazo, conforme parágrafos 1º a 4º do art. 3º do Decreto-lei
nº 911/1969, com redação alterada pelo art. 56 da Lei 10.931, de
02.08.2004.
SIRVA CÓPIA DESTA COMO MANDADO LIMINAR DE BUSCA E
APREENSÃO E CITAÇÃO.
ADVERTÊNCIA: Não sendo apresentada a defesa no prazo de 15
dias úteis após a juntada do MANDADO de citação, presumir-seão aceitos como sendo verdadeiros os fatos articulados pela parte
autora.
OBSERVAÇÃO: O prazo para responder a ação é de 15 (quinze)
dias contados da juntada do MANDADO de busca e apreensão
e citação e de 5 (cinco) dias úteis do cumprimento da liminar
pagamento total da dívida, caso a parte pretenda receber o veículo
de volta.
DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER APREENDIDO: 1) Um
AUTOMÓVEL de Marca FIAT, Modelo PALIO SPORTING 1.6 F,
Fab/Mod. 2013; Cor VERMELHA, Movido à GASOLINA, Chassi:
9BD196263E2185480 de Placa: NCN0577.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIA:
Nome: JOSE BENTO DA SILVA
Endereço: Rua Hugo Ferreira, 3957, - até 3585/3586, Cidade do
Lobo, Porto Velho - RO - CEP: 76810-476
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7016086-08.2018.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Protocolado em: 17/05/2018 16:45:12
REQUERENTE:
BRADESCO
ADMINISTRADORA
DE
CONSORCIOS LTDA.
Advogado(s) do reclamante: AMANDIO FERREIRA TERESO
JUNIOR
REQUERIDO: NATHALIA BRAGANCA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia
em contrato de concessão de crédito com cláusula de alienação
fiduciária, na qual a instituição financeira requer a medida liminar
objetivando a apreensão do veículo em face do inadimplemento
das prestações mensais do contrato, nos termos do art. 3º do
Decreto Lei nº 911/69.
Constata-se que a petição inicial se encontra instruída com cópia
do contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária e com a
notificação do devedor, devidamente constituído em mora.
Dessa forma, verifica-se dos documentos juntados que a parte
requerida se encontra inadimplente com suas obrigações, e mesmo
notificado a purgar a mora, quedou-se inerte.
O art.3º do Decreto Lei nº 911/1969 traz:
Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que
comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou
o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e
apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida
liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
Ante o exposto, defiro liminarmente a busca e apreensão do veículo,
posto que provado o contrato, o inadimplemento e a constituição
em mora do devedor.
Proceda o Oficial de Justiça a avaliação do bem apreendido.
Cumprida a liminar, cite-se a parte requerida para, em 15 (quinze)
dias úteis, apresentar contestação, sob pena de revelia. Poderá a
parte requerida, ainda, caso queira, pagar a integralidade da dívida
pendente no prazo de 5 (cinco) a partir da data do cumprimento
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da liminar, evitando-se a consolidação da propriedade e a posse
plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após
esse prazo, conforme parágrafos 1º a 4º do art. 3º do Decreto-lei
nº 911/1969, com redação alterada pelo art. 56 da Lei 10.931, de
02.08.2004.
SIRVA CÓPIA DESTA COMO MANDADO LIMINAR DE BUSCA E
APREENSÃO E CITAÇÃO.
ADVERTÊNCIA: Não sendo apresentada a defesa no prazo de 15
dias úteis após a juntada do MANDADO de citação, presumir-seão aceitos como sendo verdadeiros os fatos articulados pela parte
autora.
OBSERVAÇÃO: O prazo para responder a ação é de 15 (quinze)
dias contados da juntada do MANDADO de busca e apreensão
e citação e de 5 (cinco) dias úteis do cumprimento da liminar
pagamento total da dívida, caso a parte pretenda receber o veículo
de volta.
DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER APREENDIDO: 1) MARCA:
VOLKSWAGEN, TIPO: Carro, MODELO: FOX 1.0 GII, CHASSI:
9BWAA45Z7D4144956, COR: PRATA, ANO: 2012, PLACA:
NBR9651, RENAVAN: 506788229.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIA:
Nome: NATHALIA BRAGANCA DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Galiléia, 181, (Vila Eletronorte), Eletronorte, Porto
Velho - RO - CEP: 76808-646
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7000718-90.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 13/01/2017 17:09:00
AUTOR: IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Advogados do(a) AUTOR: JESSICA LUISA XAVIER - RO0005141,
BRENNO PAIONE LOUZADA - SP303400, MARCELO JORDAO
DE CHIACHIO - SP287576
RÉU: GUILHERME HENRIQUE ZANGRANDO - ME
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, se
manifestar acerca da petição de ID. 18462350.
Caso haja necessidade, as partes podem pleitear a realização de
audiência de tentativa de conciliação, visto que, aparentemente,
estão inclinadas a transigirem.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7005031-94.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 10/02/2017 13:44:52
EXEQUENTE: CESAR PAULO JACOB SANTIAGO DA ROSA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELI - RO0005546
EXECUTADO: FELIPE PEDROZA MAIA
Advogado do(a) EXECUTADO: KAIO CESAR PEDROSO SP297286
DESPACHO
Dê-se baixa e arquivem-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7033848-71.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 31/07/2017 23:28:27
AUTOR: JOSE GOMES FILHO
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES RO0006985
RÉU: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES
DE CREDITO LTDA
Advogados do(a) RÉU: EDSON ANTONIO SOUSA PINTO RO0004643, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI RO0005546
DESPACHO
O perito aferiu a possibilidade de realização da perícia grafotécnica
da cópia reprográfica anexada aos autos.
Dessa forma, apenas intime-se o requerido para, no prazo de 10
(dez) dias, comprovar o depósito dos honorários periciais.
Autorizo, desde já, quando da realização do depósito dos honorários,
a liberação em favor do perito de 50% da quantia depositada.
No mais, intime-se o perito para designar a data e local para a
realização do exame grafotécnico.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7036361-46.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 14/07/2016 21:08:13
AUTOR: FRANC SINATRA MEDEIROS DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: ANA LIDIA DA SILVA - RO0004153,
FABIO FEITOSA BERNARDO - RO0003264
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
DESPACHO
Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, se
manifestarem acerca do laudo pericial juntado aos autos.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7021782-59.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 23/05/2017 16:09:31
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CAMILA BEZERRA BATISTA RO0007212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO RO0000796
EXECUTADO: VANESSA LEITE DE BRITO, BENEDITO DA SILVA
DE BRITO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
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DESPACHO
A parte exequente deverá se manifestar quanto ao prosseguimento
da execução no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, sob pena de
imediata extinção e arquivamento, para: a) indicar bens passíveis
de penhora; b) postular a realização das consultas pelos sistemas
informatizados BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD; c) apresentar
cálculo atualizado da dívida.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7015677-37.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 09/10/2015 16:14:37
EXEQUENTE: JOSE TORRES CAMELO PEREIRA MACHADO
01648439144
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROZINEI TEIXEIRA LOPES RO0005195
EXECUTADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: LUCIANO DA SILVA BURATTO SP0179235
DESPACHO
Não há o que se falar em saldo remanescente, sendo que o último
demonstrativo do débito do executado foi utilizado como parâmetro
para realização do bacenjud.
Assim, tendo sido bloqueado na íntegra o valor executado, o feito
foi devidamente extinto.
Dessa forma, apenas arquivem-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7052078-64.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 23/01/2018 09:25:38
EXEQUENTE: Z & M PARTICIPACOES LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDRE PERUZZOLO - SP143567
EXECUTADO: EUFRASIA GADELHA DA SILVA
Advogados do(a) EXECUTADO: GUSTAVO SERPA PINHEIRO RO0006329, MARIA INES SPULDARO - RO0003306, GRACILIANO
ORTEGA SANCHEZ - RO0005194
DESPACHO
Suspendo o andamento do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
Em caso de não manifestação do exequente no prazo de suspensão,
os autos serão arquivados.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7019194-45.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 18/05/2018 10:37:37
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AUTOR: LUCIO AFONSO DA FONSECA SALOMAO
Advogado do(a) AUTOR: LUCIO AFONSO DA FONSECA
SALOMAO - RO0001063
RÉU: ARCON CONSTRUÇÕES LTDA. EPP
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Em análise do presente feito, constatei que estes autos são
originários da 8ª Vara Cível, o qual, em DESPACHO inicial,
verificou que a presente demanda era uma reiteração de processo
idêntico que havia tramitado na 1ª Vara Cível, sob o n. 700691357.2018.8.22.0001, o qual foi extinto sem resolução de MÉRITO, em
razão do indeferimento da petição inicial. Com esta fundamentação,
aquele Juízo entendeu ser incompetente para o julgamento da
ação, motivo pelo qual declinou a competência.
Não obstante o brilhantismo da DECISÃO proferida por aquele
Juízo, não verifico a ocorrência da prevenção, posto que, embora
sejam idênticas as partes, não há como se aferir a causa de pedir
e o pedido feito naqueles autos.
A demanda que tramitou perante este Juízo foi extinta exatamente
por não constar a petição inicial nos documentos apresentados.
Ora, se não houve a juntada da inicial, não há como se verificar que
a causa de pedir é idêntica a desta demanda.
Ademais, aqueles autos foram registrados no PJE como “ação
cautelar”, situação distinta a desta demanda que trata de ação
ordinária. Nessa senda, verifica-se haver impossibilidade de
aferir que este Juízo é prevento para análise do feito, em razão
da prejudicialidade trazida pela ausência de juntada da petição
inicial, não preenchendo assim os requisitos do art. 286, inciso II,
do Código de Processo Civil.
Esclareço que o art. 286, inciso II impõe como condição para o
reconhecimento da prevenção a reiteração do pedido do processo
que foi extinto sem resolução do MÉRITO. Diante da impossibilidade
de se verificar qual pedido foi feito naqueles autos, em razão da
ausência de petição inicial, resta claro que não há o que se falar em
incidência da norma apontada como fundamento para a declinação
de competência.
Sendo assim, por entender que não ocorreu nenhuma das hipóteses
de prevenção, com base no art. 66, inciso II, suscito conflito de
competência negativo entre a 1ª e a 8ª Vara Cível da Comarca de
Porto Velho.
Remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de Rondônia, com as
nossas homenagens de estilo, para dirimir o conflito existente.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7006862-80.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 22/02/2017 11:01:23
EXEQUENTE: ANNI FADOUL COSTA, ODRI DE ALMEIDA
COSTA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: EMPRESA BRASNORTE DE LOTEAMENTOS
LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Oficie-se conforme solicitado na petição de ID. 18470708.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7012444-95.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 09/03/2016 16:45:09
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: IZABEL CELINA PESSOA
BEZERRA CARDOSO - RO0000796
EXECUTADO: ROSARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA. - ME
Advogado do(a) EXECUTADO: VALDENIRA FREITAS NEVES DE
SOUZA - RO0001983
DECISÃO
Trata-se de pedido de adjudicação do bem penhorado nos presentes
autos, com fulcro no art. 876 do NCPC, onde permite que o credor
requeira a adjudicação do bem, antes mesmo de praça pública ou
leilão. Não houve apresentação de embargos.
ISTO POSTO, julgo por SENTENÇA a adjudicação constante do
auto da presente execução, para que produza seus efeitos jurídico
e legais.
Observadas as formalidades locais, passe-se em favor do
adjudicatário a carta respectiva.
Após, diga o credor se ainda há débito, juntando o respectivo
demonstrativo.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7013467-08.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 09/04/2018 12:10:38
EXEQUENTE: EDUARDO REINHEIMER JUNIOR
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA ROCHA PRADO RO0001776
EXECUTADO: EMPRESA CINEMATOGRAFICA ARACATUBA
LTDA
Advogados do(a) EXECUTADO: PAULO HENRIQUE DE SOUZA
FREITAS - SP102546, DANIELE MEIRA COUTO - RO0002400,
MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - RO0003208
DESPACHO
Indefiro, por ora, o pedido credor.
Cumpra-se o DESPACHO anterior, aguardando-se a realização da
audiência de tentativa de conciliação.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7029937-51.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Protocolado em: 07/07/2017 15:12:15
AUTOR: UNIMED DE RONDONIA - COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
Advogados do(a) AUTOR: RODRIGO OTAVIO VEIGA DE VARGAS
- RO0002829, ADEVALDO ANDRADE REIS - RO0000628, EDSON
BERNARDO ANDRADE REIS NETO - RO0001207, EURICO
SOARES MONTENEGRO NETO - RO0001742
RÉU: JACKSON ALEXANDRE DE MACEDO
Advogado do(a) RÉU:
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SENTENÇA
Vistos.
Determinada a regularização do processo a fim de que fosse
viabilizada a citação da parte contrária, a parte requerente, apesar
de devidamente intimada, quedou-se inerte, não cumprindo com a
determinação.
O princípio da instrumentalidade do processo consiste no melhor
aproveitamento dos atos processuais praticados em vista da sua
FINALIDADE, objetivando-se resolver uma relação jurídica de
direito material pendente. Há procedimentos para que entre os
vários meios possa se chegar ao fim proposto, mas nunca deixar de
se chegar ao resultado prático que se pretende com a demanda.
Nesse particular, a citação é um procedimento que visa o
aperfeiçoamento da relação processual e, portanto, necessita ser
regularizado e intentado com veemência pela parte autora de uma
demanda judicial.
No caso concreto, constata-se que apesar de devidamente intimada
para tanto, a parte autora deixou de apresentar os meios necessários
para que houvesse a regular citação da parte requerida.
De fato, a citação é pressuposto processual de existência e a sua
ausência enseja a extinção do processo. Inclusive, tal discussão já
fora objeto de decisões no Egrégio Tribunal de Justiça, que chegou
a idêntica CONCLUSÃO. Colaciono a seguir alguns processos em
que foram elaborados acórdãos e decisões monocráticas a este
respeito:
Apelação Cível nº. 0000267-32.2013.8.22.0000 - Rel. Des.
Alexandre Miguel - J. 12/06/2013;
Apelação Cível nº. 0099008-80.2008.8.22.0001 - Rel. Des. Raduan
Miguel Filho - J05/03/2013;
Apelação Cível nº 0256663-86.2006.8.22.0001 - Rel. Des. Kiyochi
Mori - J. 17/04/2013.
Apelação nº 0000128-48.2011.8.22.0001. Relator Isaias Fonseca
Moraes. 03/06/2014.
TJ/RO - Apelação Cível - nº 0010540-72.2010.8.22.0001. Relator
Marcos Alaor Diniz Grangeia.
Ressalte-se que a extinção desses autos não se confunde com
a extinção pelo abandono da causa. Não se discute que a parte
autora simplesmente abandonou o processo, mas sim, que devido
a falta de indicativo dos meios necessários para a regular citação
da parte requerida devido à insuficiência de diligências da parte
autora, bem como sua própria inércia em promover a regularização
do feito após a regular intimação para tanto, resta demonstrado o
desinteresse no processo, já que deixou de prover os instrumentos
necessários à regular tramitação do feito, sua sustentação e
validade.
Antes de se definir o MÉRITO da causa é necessário visualizar tais
pontos. A condição da ação e os pressupostos processuais são
questões de ordem pública que não podem ser ultrapassados nem
ignorados, sendo dever do magistrado a análise de tais pontos.
Desta feita, em consonância com os fundamentos acima delineados
e o posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça a respeito
do tema, entendo por prejudicada a presente demanda diante da
inércia da parte autora, carecendo esta demanda de elementos/
fundamentos essenciais para sua continuidade.
Isto posto, julgo extinto o processo, sem apreciação do MÉRITO,
conforme dispõe o art. 485, IV, do Novo Código de Processo Civil.
Isento de custas processuais finais.
Após as anotações e baixas de estilo, arquivem-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7001076-21.2018.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
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Protocolado em: 15/01/2018 11:33:39
AUTOR: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Advogados do(a) AUTOR: THIAGO DE SOUZA GOMES FERREIRA
- RO0004412, EDEMILSON KOJI MOTODA - SP0231747
RÉU: FRANCISCO APARECIDO SOUZA DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Após as providências de praxe, dê-se baixa e arquivem-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7006372-92.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 10/02/2016 16:58:49
AUTOR: EDILANE DE SOUZA MELO, ADALBERTO LEITE DO
NASCIMENTO, VERA LUCIA DOS SANTOS COSTA, FRANCISCO
PEREIRA DOS SANTOS, AUSORINA DIAS DE OLIVEIRA,
MATILDE MAIA NEGREIROS, CLAUDEMAR PEREIRA DOS
SANTOS, IZA DOS SANTOS ALVES, MAGALI FERREIRA SALVA
TERRA, ALESSANDRA ALVES CABRAL
Advogados do(a) AUTOR: FRANCISCO CARLOS DO PRADO
- RO0002701, IVONE MENDES DE OLIVEIRA - RO0004858,
GERALDO PERES GUERREIRO NETO - RO0000577
Advogados do(a) AUTOR: FRANCISCO CARLOS DO PRADO
- RO0002701, IVONE MENDES DE OLIVEIRA - RO0004858,
GERALDO PERES GUERREIRO NETO - RO0000577
Advogados do(a) AUTOR: FRANCISCO CARLOS DO PRADO
- RO0002701, IVONE MENDES DE OLIVEIRA - RO0004858,
GERALDO PERES GUERREIRO NETO - RO0000577
Advogados do(a) AUTOR: FRANCISCO CARLOS DO PRADO
- RO0002701, IVONE MENDES DE OLIVEIRA - RO0004858,
GERALDO PERES GUERREIRO NETO - RO0000577
Advogados do(a) AUTOR: FRANCISCO CARLOS DO PRADO
- RO0002701, IVONE MENDES DE OLIVEIRA - RO0004858,
GERALDO PERES GUERREIRO NETO - RO0000577
Advogados do(a) AUTOR: FRANCISCO CARLOS DO PRADO
- RO0002701, IVONE MENDES DE OLIVEIRA - RO0004858,
GERALDO PERES GUERREIRO NETO - RO0000577
Advogados do(a) AUTOR: FRANCISCO CARLOS DO PRADO
- RO0002701, IVONE MENDES DE OLIVEIRA - RO0004858,
GERALDO PERES GUERREIRO NETO - RO0000577
Advogados do(a) AUTOR: FRANCISCO CARLOS DO PRADO
- RO0002701, IVONE MENDES DE OLIVEIRA - RO0004858,
GERALDO PERES GUERREIRO NETO - RO0000577
Advogados do(a) AUTOR: FRANCISCO CARLOS DO PRADO
- RO0002701, IVONE MENDES DE OLIVEIRA - RO0004858,
GERALDO PERES GUERREIRO NETO - RO0000577
Advogados do(a) AUTOR: FRANCISCO CARLOS DO PRADO
- RO0002701, IVONE MENDES DE OLIVEIRA - RO0004858,
GERALDO PERES GUERREIRO NETO - RO0000577
RÉU: ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A. - ESBR
Advogados do(a) RÉU: RODRIGO AIACHE CORDEIRO AC0002780, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH
- RO0005536, FELIPE NOBREGA ROCHA - RO0005849, ALEX
JESUS AUGUSTO FILHO - SP0314946
DESPACHO
Vistos.
Melhor analisando o processo, verifico a desnecessidade de
realização de audiência de instrução e julgamento, sobretudo
porque as provas constantes dos autos se mostram suficientes
para convencimento do Juízo a respeito dos fatos articulados na
exordial.
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Decorrido o prazo de eventual recurso e, considerando que já houve
manifestação quanto ao laudo pericial, determino a intimação das
partes para apresentação de alegações finais, no prazo comum de
15 (quinze) dias.
Intimem-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7046148-65.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 23/10/2017 11:47:04
EXEQUENTE: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE
RONDÔNIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FERNANDO AUGUSTO TORRES
DOS SANTOS - RO0004725
EXECUTADO: JOZILENE RODRIGUES DOS PASSOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
A parte exequente deverá se manifestar quanto ao prosseguimento
da execução no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, indicando na
oportunidade meio efetivo para satisfação da obrigação, sob pena
de imediata extinção e arquivamento do feito.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito

2ª VARA CÍVEL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - Fórum Cível - 2ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, 1728, Bairro Jardim América, CEP 76803-686
Fone: (69) 3217-1320 Fax: (69) 3217-1303
Processo nº 7036046-18.2016.8.22.0001
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: CELCOLINA COLARES PIMENTA
Endereço: Rua Brasil, 6.393, - de 6493/6494 a 6752/6753,
Castanheira, Porto Velho - RO - CEP: 76811-540
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES RO0006985
Nome: TELEFONICA BRASIL S.A.
Endereço: Berrini Trade Center, 1.376, Av. Engenheiro Luiz Carlos
Berrini CEP 04.571-936, Cidade Monções, São Paulo - SP - CEP:
04571-935
Advogados do(a) RÉU: VITOR PENHA DE OLIVEIRA GUEDES RO8985, PRISCILA SAGRADO UCHIDA - RO0005255, MICHELE
MARQUES ROSATO - RO0003645, GABRIELA DE LIMA
TORRES - RO0005714, CARLOS ALBERTO CANTANHEDE DE
LIMA JUNIOR - RO0008100, WILKER BAUHER VIEIRA LOPES GO0029320, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - RO0004389
Intimação DE DESPACHO: “Vistos. Tendo em vista a inércia da
empresa requerida, declaro preclusa a produção de prova pericial.
Assim, tendo em vista a conexão aos demais autos, determino
a suspensão da presente ação para julgamento em conjunto às
demais”.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7035743-67.2017.8.22.0001
[Pagamento, Espécies de Contratos]
MONITÓRIA (40)
Nome: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES E
EMPREGADOS PUBLICOS
Endereço: Avenida Calama, 2715, Sala C, Liberdade, Porto Velho
- RO - CEP: 76803-883
Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS SOARES SOUZA RO0004926
Nome: JOAO BATISTA DE LIMA
Endereço: Rua Senador Álvaro Maia, 1299, Olaria, Porto Velho RO - CEP: 76801-270
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES E
EMPREGADOS PUBLICOS propôs a presente ação monitória em
desfavor de JOAO BATISTA DE LIMA, ambos com qualificação
nos autos, alegando ser credor do valor indicado na exordial.
Citado, ID n. 17415524, a parte requerida deixou transcorrer o
prazo legal para a apresentação de sua defesa, caracterizando a
sua revelia. Assim, merece aplicação o disposto no art. 701, § 2º,
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do código de
processo civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na INICIAL
e CONSTITUO DE PLENO DIREITO o título executivo judicial e
determino a conversão da ação em execução, prosseguindo-se
esta na forma prevista em lei.
Condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o
valor da causa, conforme DESPACHO ID n. 12348081.
Não havendo o pagamento espontâneo e nem requerimento
do credor para a execução da SENTENÇA dentro do prazo de
quinze dias do trânsito em julgado, apure-se o valor das custas
finais intimando-se, em seguida, para pagamento. Se não pagas,
inscreva-se em dívida ativa e arquivem os autos.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Juiza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7002672-40.2018.8.22.0001
[Capitalização / Anatocismo, DIREITO DO CONSUMIDOR,
Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo
consignado, Cartão de Crédito]
PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Nome: MARIA SEVERINA DO NASCIMENTO MASCARENHAS
Endereço: Rua Florianópolis, 320, CASA, Nova Esperança, Porto
Velho - RO - CEP: 76822-050
Advogado do(a) AUTOR: JONAS MIGUEL BERSCH - RO0008125
Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/2235, de 953 ao fim - lado ímpar, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP
- CEP: 04543-011
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Embora a parte tenha juntado aos autos planilha com os valores
que entende corretos, não adequou o valor da parcela ao limite
invocado no item “h” do pedido inicial.
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Nos termos do artigo 10 do CPC, deve a parte autora emendar
a inicial, esclarecendo o pedido ante a Súmula 541 do STJ e
observando ainda o artigo 332 do CPC.
Deve ainda emendar a inicial quanto ao valor dado à causa e
comprovar a alegação de incapacidade financeira mediante a
apresentação de comprovante de renda mensal hábil para atestar
suas alegações. Isso porque, não obstante o novo CPC, em seu
art. 99, §3º, presumir verdadeira a alegação de hipossuficiência
quando deduzida por pessoa física, pode o magistrado exigir que
o pretendente junte documentos que permitam a avaliação de
sua incapacidade financeira, nos termos do art. 99, §2º do CPC,
notadamente nos presentes autos, em que a parte autora afirma
ser funcionário público federal.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1320 - e-mail: pvh2civel@tjro.
jus.br
Processo nº 7009942-52.2017.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: JOUBERT JOSE MARQUES
Endereço: Rua Laércio, 60, Satélite, Candeias do Jamari - RO CEP: 76860-000
Nome: BANCO DO BRASIL S.A.
Endereço: Banco do Brasil (Sede III), s/n, SBS Quadra 1 Bloco G
Lote 32, Asa Sul, Brasília - DF - CEP: 70073-901
Advogado do(a) EXECUTADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO0004872
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado, no prazo de 15
dias, intimada para efetuar o pagamento das custas finais, sob pena
de protesto e posteriormente inscrição na dívida ativa. Obs.: https://
www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO - CUSTAS JUDICIAIS
- EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO VINCULADA AO
PROCESSO - CÓD. 1004.1 - Custa final.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7003611-54.2017.8.22.0001
[Erro Médico, Indenização por Dano Material]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: CECILIA CAVALCANTI PERAZZO
Endereço: Avenida Rio Madeira, 1973, - de 1633 a 2301 - lado
ímpar, Nova Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-161
Advogado do(a) AUTOR: SHELDON ROMAIN SILVA DA CRUZ RO0004432
Nome: MARCELO WILSON ROCHA ALMEIDA
Endereço: Rua Manoel Laurentino de Souza, 2743, - de 2295/2296
ao fim, Embratel, Porto Velho - RO - CEP: 76820-776
Nome: CLINICA M. W. R. ALMEIDA & ALMEIDA LTDA - ME
Endereço: Rua Manoel Laurentino de Souza, 2743, - de 2295/2296
ao fim, Embratel, Porto Velho - RO - CEP: 76820-776
Advogados do(a) RÉU: CANDIDO OCAMPO FERNANDES RO0000780, IGOR AMARAL GIBALDI - RO0006521
Advogados do(a) RÉU: CANDIDO OCAMPO FERNANDES RO0000780, IGOR AMARAL GIBALDI - RO0006521
DESPACHO
Vistos.
Considerando as alegações da inicial e da contestação e o pedido
genérico de provas, especifiquem circunstanciadamente as provas
que pretendem produzir, indicando sua relevância e pertinência.
Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.
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Saliento que caso proteste pela produção de prova pericial, logo no
seu requerimento deve a parte indicar o tipo de perícia pretendida,
a sua FINALIDADE, indicar o assistente técnico e apresentar os
quesitos, sob pena de indeferimento da prova pretendida.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1320 - e-mail: pvh2civel@tjro.
jus.br
Processo nº 7014923-27.2017.8.22.0001
[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
(81)
Nome: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO RCI BRASIL
Endereço: Rua Pasteur, n 463, 2 andar, - até 339/340 conjunto 203,
Batel, Batel, Curitiba - PR - CEP: 80250-080
Advogados do(a) AUTOR: DARLEN SANTIAGO - RO0008044,
ROSEANY ARAUJO VIANA ALVES - CE0010952, MARIA
SOCORRO ARAUJO SANTIAGO - CE0001870, ALLAN
RODRIGUES FERREIRA - MA7248
Nome: ELIAS RODRIGUES DA SILVA
Endereço: Rua Nove de Outubro, 3591, Socialista, Porto Velho RO - CEP: 76829-114
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 15 dias,
intimada para efetuar o pagamento das custas finais, sob pena de
protesto e posteriormente inscrição na dívida ativa. Obs.: https://
www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO - CUSTAS JUDICIAIS
- EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO VINCULADA AO
PROCESSO - CÓDIGO 1004.1 - Custa final - Satisfação da
prestação jurisdicional.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - Fórum Cível - 2ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, 1728, Bairro Jardim América, CEP 76803-686
Fone: (69) 3217-1320 Fax: (69) 3217-1303
Processo nº 7036049-70.2016.8.22.0001
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: CELCOLINA COLARES PIMENTA
Endereço: Rua Brasil, 6.393, - de 6493/6494 a 6752/6753,
Castanheira, Porto Velho - RO - CEP: 76811-540
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES RO0006985
Nome: TELEFONICA BRASIL S.A.
Endereço: Berrini Trade Center, 1.376, Av. Engenheiro Luiz Carlos
Berrini CEP 04.571-936, Cidade Monções, São Paulo - SP - CEP:
04571-935
Advogados do(a) RÉU: VITOR PENHA DE OLIVEIRA GUEDES
- RO8985, PRISCILA SAGRADO UCHIDA - RO0005255,
GABRIELA DE LIMA TORRES - RO0005714, CARLOS ALBERTO
CANTANHEDE DE LIMA JUNIOR - RO0008100, WILKER BAUHER
VIEIRA LOPES - GO0029320, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ
- RO0004389
Intimação DE DESPACHO: “Vistos.Tendo em vista a inércia da
empresa requerida (ID nº 14469031), declaro preclusa a produção
de prova pericial.Assim, tendo em vista a conexão aos autos
nº 7036044-48.2016.8.22.0001, 7036046-18.2016.8.22.0001,
7036047-03.2016.8.22.0001
e
7036052-25.2016.8.22.0001,
determino a suspensão da presente ação para julgamento em
conjunto aos demais”.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7036455-57.2017.8.22.0001
[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DALIA
Endereço: Rua Jardins, Bairro Novo, Porto Velho - RO - CEP:
76817-001
Advogados do(a) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO MARQUES
DE ANDRADE JUNIOR - RO0005803, ROBERVAL DA SILVA
PEREIRA - RO0002677
Nome: TANIA PONTES DA COSTA MIRANDA
Endereço: Rua Jardins, Casa 003, Condomínio Dália, Bairro Novo,
Porto Velho - RO - CEP: 76817-001
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição de ID nº 16509374, onde as partes
noticiam o acordo formulado e as condições de seu cumprimento,
requerendo a extinção do feito, homologo por SENTENÇA o acordo
e em consequência JULGO EXTINTO o processo supra referido,
onde figuram como partes CONDOMINIO RESIDENCIAL DALIA e
TANIA PONTES DA COSTA MIRANDA, com análise do MÉRITO,
nos termos do art. 487, III, do CPC. Sem custas.
P.R.I. Arquive-se oportunamente.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7031241-85.2017.8.22.0001
[Despesas Condominiais]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: RESERVA DO BOSQUE CONDOMINIO RESORT
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 2300, Olaria, Porto Velho - RO CEP: 76801-284
Advogados do(a) EXEQUENTE: ROBERVAL DA SILVA PEREIRA
- RO0002677, CARLOS ALBERTO MARQUES DE ANDRADE
JUNIOR - RO0005803
Nome: ADRIANO AMARAL DA SILVA
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 2300, Cond Reserva do Bosque,
Apto 401 Nature, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-284
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição onde as partes noticiam o acordo formulado
e as condições de seu cumprimento, requerendo a extinção do feito,
homologo por SENTENÇA o acordo e em consequência JULGO
EXTINTO o processo supra referido, onde figuram como partes
RESERVA DO BOSQUE CONDOMINIO RESORT e ADRIANO
AMARAL DA SILVA, com análise do MÉRITO, nos termos do art.
487, III, do CPC.
Sem custas finais, nos termos do artigo 8º, inciso III da Lei n.
3.896/2016.
P.R.I. Arquive-se.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7010108-50.2018.8.22.0001
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
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PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: ANDERSON WILLIAM BARBOSA DE OLIVEIRA
Endereço: Pacu, 2200, Lagoa, Porto Velho - RO - CEP: 76900000
Advogado do(a) AUTOR: EDGAR FERREIRA DE SOUZA MT17664/O
Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Rua Dom Pedro II, 607, - de 607 a 825 - lado ímpar,
Caiari, Porto Velho - RO - CEP: 76801-151
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de obrigação de fazer em que AUTOR: ANDERSON
WILLIAM BARBOSA DE OLIVEIRA promove em desfavor de RÉU:
BANCO DO BRASIL SA. Determinada a emenda a inicial a parte
autora manteve-se silente.
Assim, por deixar de cumprir a determinação judicial, deixou,
o autor, de preencher os pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual
JULGO EXTINTA a presente ação, sem julgamento do MÉRITO,
nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
Custas pela autora, nos termos do artigo 486, § 2º do CPC.
Proceda o cartório a atualização do valor da causa e apuração
das custas finais. Após intime-se, para pagamento. Se não pagas,
inscreva-se em dívida ativa e arquivem os autos.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7011501-10.2018.8.22.0001
[Alienação Fiduciária]
BUSCA E APREENSÃO (181)
Nome: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, AV. CIDADE DE DEUS
PREDIO PRATA 2 ANDAR, Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029900
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO
JUNIOR - RO0004943-A
Nome: ALLAN KLEIN FERREIRA DE OLIVEIRA
Endereço: Rua do Cobre, 3683, Flodoaldo Pontes Pinto, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-672
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição de ID nº. 17700603, onde a parte autora
requer a desistência da ação, DECLARO EXTINTO o processo
supra referido, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de
Processo Civil.
Sem custas, conforme o disposto no art. 8º, III da Lei Estadual nº
3.896/2016.
P.R.I. Arquivem-se oportunamente.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Juíza de Direito
Processo nº 7012055-13.2016.8.22.0001
[Indenização por Dano Material]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: MAYCON BRITO SANTOS
Endereço: Rodovia BR-364, Bairro Novo, casa 059, cond Azaléia,
Eletronorte, Porto Velho - RO - CEP: 76808-695
Advogados do(a) AUTOR: KAMILA ARAUJO PRADO - RO0007371,
ALEXANDRE LEANDRO DA SILVA - RO0004260
Nome: BAIRRO NOVO PORTO VELHO EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO S/A
Endereço: Rodovia BR-364, Eletronorte, Porto Velho - RO - CEP:
76808-695
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Nome: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Endereço: Rua Lemos Monteiro, 120, 18 andar, Butantã, São Paulo
- SP - CEP: 05501-050
Advogados do(a) RÉU: ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO
- RO000303B, GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP0220907,
PAULO BARROSO SERPA - RO0004923
Advogados do(a) RÉU: ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO
- RO000303B, GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP0220907,
PAULO BARROSO SERPA - RO0004923
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada para, querendo, apresentar
CONTRARRAZÕES no prazo legal (15 dias) ao Recurso
apresentado pela parte autora ID n. 16033387.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7010817-85.2018.8.22.0001
[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário,
Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente,
Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Invalidez Permanente]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: VIVIANE EVANGELISTA DO NASCIMENTO
Endereço: Rua Prudente de Moraes, 2235, - de 1879 a 2267 - lado
ímpar, Baixa União, Porto Velho - RO - CEP: 76805-865
Advogados do(a) AUTOR: IVI PEREIRA ALMEIDA - RO0008448,
FLAVIO HENRIQUE TEIXEIRA ORLANDO - RO0002003
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço: Avenida Prefeito Chiquilito Erse, 2707, - de 2671 a 2867
- lado ímpar, Embratel, Porto Velho - RO - CEP: 76820-763
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação em que a parte autora seja a requerida compelida
a implantar aposentadoria por invalidez previdenciária.
A parte autora afirma que adquiriu problemas de saúde ocular na
gestação da própria mãe e afirma que a situação foi agravada em
razão do trabalho de sinaleira.
Ocorre que não há nos autos informação de que a situação foi
agravada em razão de trabalho. Não há a Comunicação de Acidente
de Trabalho.
Súmula 501 do STF prevê que “Compete à Justiça Ordinária
Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das
causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a
União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de
economia mista.”.
Não havendo notícia de acidente de trabalho, não há como
processar e julgar a presente ação.
Assim, por deixar de cumprir a determinação judicial, deixou,
o autor, de preencher os pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual
JULGO EXTINTA a presente ação, sem julgamento do MÉRITO,
nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
Custas pela autora, nos termos do artigo 486, § 2º do CPC.
Certifique-se e remetam-se os autos à contadoria para a
atualização do valor da causa e apuração das custas finais. Com
retorno, proceda a Diretoria de Cartório a alteração do valor da
causa, intimando-se, em seguida, para pagamento. Se não pagas,
inscreva-se em dívida ativa e arquivem os autos.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7019983-78.2017.8.22.0001
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[Inadimplemento, Serviços Hospitalares]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: ASSOCIACAO TIRADENTES DOS POLICIAIS MILITARES
E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE RONDONIA
Endereço: Rua Almirante Barroso, 967, - de 961 a 1371 - lado
ímpar, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-091
Advogados do(a) AUTOR: FREDSON AGUIAR RODRIGUES RO7368, ALEX MOTA CORDEIRO - RO0002258
Nome: DAVI GALDINO RAMOS
Endereço: Rua Vinícius de Moraes, 5716, (São Sebastião I), São
Sebastião, Porto Velho - RO - CEP: 76801-626
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição onde as partes noticiam o acordo formulado
e as condições de seu cumprimento, requerendo a extinção do
feito, homologo por SENTENÇA o acordo e em consequência
JULGO EXTINTO o processo supra referido, onde figuram como
partes ASSOCIACAO TIRADENTES DOS POLICIAIS MILITARES
E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE RONDONIA e DAVI
GALDINO RAMOS, com análise do MÉRITO, nos termos do art.
487, III, do CPC.
Arquivem-se os autos aguardando-se o cumprimento do acordo no
arquivo, podendo o processo ser desarquivado a qualquer tempo
para eventual execução, em caso de descumprimento do ajuste,
sem o pagamento de taxa, desde que o pedido de desarquivamento
ocorra dentro do prazo de 06 (seis) meses.
Sem custas finais.
P.R.I.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7016291-37.2018.8.22.0001
[Alienação Fiduciária]
CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
(81)
Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, Cidade de Deus, Vila Yara,
Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA RO0006557
Nome: GILVANI ANELLI MACHADO
Endereço: Av J L Barbosa, 353, Centro, Vista Alegre do Abunã
(Porto Velho) - RO - CEP: 76846-000
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação movida por BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de GILVANI ANELLI
MACHADO.
No ID n. 1363241, foi determinado que a requerente comprovasse
o recolhimento das custas e a constituição em mora do requerido,
devendo juntar a notificação extrajudicial, no prazo de 15 dias,
porém não foi atendida a determinação judicial.
Considerando que a parte autora deixou de cumprir determinação
processual, JULGO EXTINTO o feito sem a análise do MÉRITO,
nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
Custas pelo autor.
Certificado o trânsito em julgado, e pagas as custas ou inscritas
em dívida ativa em caso de não pagamento, o que deverá ser
certificado, arquivem-se.
P. R. I.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7036071-94.2017.8.22.0001
[Despesas Condominiais]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA
Endereço: Rua Capão da Canoa, 6053, CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL VILA BELLA, Três Marias, Porto Velho - RO - CEP:
76812-346
Advogado do(a) EXEQUENTE: JETER BARBOSA MAMANI RO0005793
Nome: ANA PATRICIA DA SILVA
Endereço: Rua Capão da Canoa, 6053, Condomínio Residencial
Vila Bella, casa 51, Q A, Três Marias, Porto Velho - RO - CEP:
76812-346
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição onde as partes noticiam o acordo formulado
e as condições de seu cumprimento, requerendo a extinção do feito,
homologo por SENTENÇA o acordo e em consequência JULGO
EXTINTO o processo supra referido, onde figuram como partes
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA e ANA PATRICIA DA
SILVA, com análise do MÉRITO, nos termos do art. 487, III, do
CPC.
Sem custas finais, ante a transação antes da prolação de SENTENÇA,
nos termos do artigo 8º, inciso III da Lei n. 3.896/2016.
P.R.I. Arquive-se.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7002818-81.2018.8.22.0001
[Alienação Fiduciária]
BUSCA E APREENSÃO (181)
Nome: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, AV. CIDADE DE DEUS
PREDIO PRATA 2 ANDAR, Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029900
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIA LUCILIA GOMES
- SP0084206, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR RO0004943-A
Nome: CARLI & CARLI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE
SEGUROS LTDA
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 2683, São Cristóvão, Porto
Velho - RO - CEP: 76804-011
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando que a parte autora requer a desistência da ação,
DECLARO EXTINTO o processo supra referido, nos termos do
artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem custas,
conforme o disposto no art. 8º, III da Lei Estadual nº 3.896/2016.
P.R.I. Arquivem-se oportunamente.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7043924-57.2017.8.22.0001
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[Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA
Endereço: Avenida Mamoré, 1520, Cascalheira, Porto Velho - RO
- CEP: 76813-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: FERNANDO AUGUSTO TORRES
DOS SANTOS - RO0004725
Nome: ENMILY DURAN FREITAS
Endereço: Rua Canto Grande, 6175, Aponiã, Porto Velho - RO CEP: 76824-114
Nome: ELVA DURAN SIDON
Endereço: Rua Canto Grande, 6175, Aponiã, Porto Velho - RO CEP: 76824-114
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos,
Considerando a petição de ID nº 17081828, HOMOLOGO por
SENTENÇA o acordo firmado entre as partes, que se regerá pelas
cláusulas e condições ali expostas. Em consequência, DECLARO
EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 487, III, a C/C 924,
II do Código de Processo Civil. Sem custas.
Arquivem-se os autos aguardando-se o cumprimento do acordo no
arquivo, podendo o processo ser desarquivado a qualquer tempo
para eventual execução, em caso de descumprimento do ajuste,
sem o pagamento de taxa, desde que o pedido de desarquivamento
ocorra dentro do prazo de 06 (seis) meses.
P.R.I.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 7011808-66.2015.8.22.0001
[Correção Monetária]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: PAULO ROGERIO ARAUJO SILVA
Endereço: Rua do Estandarte, 7321, Cuniã, Porto Velho - RO CEP: 76824-448
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALBERTO GAUNA ALVIS RO0004699
Nome: OI S.A
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 3290, Bairro dos Tanques, Costa
e Silva, Porto Velho - RO - CEP: 76803-460
Advogados do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635, JAIME PEDROSA DOS SANTOS NETO RO0004315, ALESSANDRA MONDINI CARVALHO - RO0004240
INTIMAÇÃOPor ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do
Porto Velho - 2ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada do inteiro teor do
DESPACHO, conforme segue (transcrito): “Vistos, Considerando
que o Juízo Universal prorrogou o stay period pelo prazo de 180
dias úteis, ou até a realização da Assembleia Geral de Credores,
o que ocorrer primeiro, suspenda-se o feito. Decorrido o prazo,
tornem os autos para análise”.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 7011808-66.2015.8.22.0001
[Correção Monetária]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: PAULO ROGERIO ARAUJO SILVA
Endereço: Rua do Estandarte, 7321, Cuniã, Porto Velho - RO CEP: 76824-448
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALBERTO GAUNA ALVIS RO0004699
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Nome: OI S.A
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 3290, Bairro dos Tanques, Costa
e Silva, Porto Velho - RO - CEP: 76803-460
Advogados do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635, JAIME PEDROSA DOS SANTOS NETO RO0004315, ALESSANDRA MONDINI CARVALHO - RO0004240
INTIMAÇÃOPor ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do
Porto Velho - 2ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada do inteiro teor do
DESPACHO, conforme segue (transcrito): “Vistos, Considerando
que o Juízo Universal prorrogou o stay period pelo prazo de 180
dias úteis, ou até a realização da Assembleia Geral de Credores,
o que ocorrer primeiro, suspenda-se o feito. Decorrido o prazo,
tornem os autos para análise”.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7010621-23.2015.8.22.0001
[Mensalidades]
MONITÓRIA (40)
Nome: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Endereço: Rua Alexandre Guimarães, 1927, Areal, Porto Velho RO - CEP: 76804-373
Advogado do(a) AUTOR: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO
- RO0003831
Nome: ALECSANDRO ASSUNCAO GUIMARAES
Endereço: AC Candeias do Jamari, 242, Rua Aluizio Ferreira - Bairro
Satelite, Centro, Candeias do Jamari - RO - CEP: 76860-970
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA propôs a presente
ação monitória em desfavor de ALECSANDRO ASSUNCAO
GUIMARAES, ambos com qualificação nos autos, alegando ser
credor do valor indicado na exordial.
Citado, o requerido deixou transcorrer o prazo legal para a
apresentação de sua defesa, caracterizando a sua revelia. Assim,
merece aplicação o disposto no art. 701, § 2º, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do código de
processo civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na INICIAL
e CONSTITUO DE PLENO DIREITO o título executivo judicial e
determino a conversão da ação em execução, prosseguindo-se
esta na forma prevista em lei.
Condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o
valor da causa, conforme DESPACHO ID n. 1579813.
Não havendo o pagamento espontâneo e nem requerimento do
credor para a execução da SENTENÇA dentro do prazo de quinze
dias do trânsito em julgado, proceda-se a atualização do valor da
causa e apuração das custas finais, intimando-se, em seguida, para
pagamento. Se não pagas, inscreva-se em dívida ativa e arquivem
os autos.
P.R.I.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7004392-42.2018.8.22.0001
[Causas Supervenientes à SENTENÇA ]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: FUNDO DE ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DE RONDONIA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: BANCO TRIANGULO S/A
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXECUTADO:
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SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de Cumprimento de SENTENÇA movida pela Defensoria
Pública de Rondônia em desfavor de Banco Triângulo S/A.
A parte executada, após a intimação, informa que realizou o
pagamento nos autos principais. Intimada, a parte exequente
requereu a desistência do presente feito.
Considerando que o débito cobrado aqui foi pago no processo
principal, deixa de existir o interesse de agir da parte exequente,
uma vez que ocorreu a perda superveniente do objeto desta ação.
Diante disso, JULGO EXTINTO o feito sem a análise do MÉRITO,
nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7003413-80.2018.8.22.0001
[Transação]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Endereço: Rua Alexandre Guimarães, 1927, - de 1927 a 2067 lado ímpar, Areal, Porto Velho - RO - CEP: 76804-373
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO RO0000704
Nome: LELIANE SOARES DOS SANTOS MANSOUR
Endereço: Rua Uruguai, 1389, - de 1052/1053 a 1665/1666, Nova
Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-132
Nome: LUCELIA SOARES DOS SANTOS
Endereço: Rua Uruguai, 1389, - de 1052/1053 a 1665/1666, Nova
Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-132
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos,
Considerando a petição de ID nº 16614457, HOMOLOGO por
SENTENÇA o acordo firmado entre as partes, que se regerá pelas
cláusulas e condições ali expostas. Em consequência, DECLARO
EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 487, III, a C/C 924,
II do Código de Processo Civil. Sem custas.
Proceda a escrivania a inclusão do Sr. Luiz Soares dos Santos no
polo passivo da presente ação, junto ao sistema PJE.
Arquivem-se os autos aguardando-se o cumprimento do acordo no
arquivo, podendo o processo ser desarquivado a qualquer tempo
para eventual execução, em caso de descumprimento do ajuste,
sem o pagamento de taxa, desde que o pedido de desarquivamento
ocorra dentro do prazo de 06 (seis) meses.
P.R.I.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7002950-41.2018.8.22.0001
[Alienação Fiduciária]
CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
(81)
Nome: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A
Endereço: Rua Amador Bueno, 474, BLOCO C 1ANDAR, Santo
Amaro, São Paulo - SP - CEP: 04752-005
Advogado do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA
- SP0115665
Nome: MAIQUE ALMEIDA DOS SANTOS
Endereço: Rua Antilhas, 4835, Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho
- RO - CEP: 76820-490
Advogado do(a) RÉU:
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SENTENÇA
Vistos.
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. ajuizou ação de
busca e apreensão contra Maique Almeida dos Santos, alegando,
em síntese, que pactuaram contrato com garantia de alienação
fiduciária do bem descrito na inicial, sendo que a parte requerida
ficou inadimplente, tendo sido constituída em mora. Pleiteou assim,
com base no Decreto-Lei n. 911/69, a busca e apreensão liminar
do bem e a procedência do pedido para o fim de consolidar a
propriedade e a posse em suas mãos. Apresentou procuração e
documentos.
Concedida e executada a liminar pleiteada (ID nº 16260829), a
parte requerida foi regularmente citada, todavia, não purgou a mora,
tampouco ofertou defesa, conforme certidão de ID nº 18462280.
É o relatório.
Decido.
Tratam os autos de pedido de busca e apreensão de bem móvel,
cujo contrato é gravado com cláusula de alienação fiduciária,
decorrente de cédula de crédito bancário.
Conforme se infere nos autos, a parte requerida foi regularmente
citada, mas, permaneceu inerte ao chamamento judicial, levando
ao julgamento antecipado da lide, na forma do inciso II do art. 355
do Código de processo Civil.
De outro lado, os documentos apresentados pela parte requerente
comprovam a existência do contrato, bem como a regular
constituição da requerida em mora.
Esses fatos, principalmente diante da revelia, são suficientes para
acolhimento do pedido inicial, uma vez que presentes todos os
requisitos legais.
A presunção decorrente da revelia não é absoluta, mas, no
presente caso, não existem elementos para se formar convicção
em contrário, sendo razoável o desfecho pretendido pela parte
autora.
Ante o exposto, com fundamento no inciso I do art. 487 do Código
de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, em
consequência, DECLARO rescindido o contrato celebrado entre
as partes, e consolido nas mãos da parte autora a posse plena e
exclusiva do bem descrito e caracterizado na petição inicial, cuja
apreensão liminar torno definitiva. Faculto, ainda, a venda do bem
pela parte autora, na forma do §4º do art. 1º do Decreto-Lei n.
911/69.
CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.
Não havendo o pagamento espontâneo e nem requerimento do
credor para a execução da SENTENÇA dentro do prazo de quinze
dias do trânsito em julgado, proceda a escrivania a atualização
do valor da causa e apuração das custas finais, intimando-se, em
seguida, para pagamento. Se não pagas, inscreva-se em dívida
ativa e arquivem os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7036760-41.2017.8.22.0001
[Transação]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Endereço: Rua Alexandre Guimarães, 1927, - de 1927 a 2067 lado ímpar, Areal, Porto Velho - RO - CEP: 76804-373
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO RO0000704
Nome: STELLA VIRGINIA GOMES DE ALBUQUERQUE
Endereço: Avenida Jatuarana, 4444, - de 4298 a 4792 - lado par,
Caladinho, Porto Velho - RO - CEP: 76808-110
Advogado do(a) EXECUTADO:
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SENTENÇA
Vistos,
Considerando a petição de ID nº 15176597, HOMOLOGO por
SENTENÇA o acordo firmado entre as partes, que se regerá pelas
cláusulas e condições ali expostas. Em consequência, DECLARO
EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 487, III, a C/C 924,
II do Código de Processo Civil. Sem custas.
Arquivem-se os autos aguardando-se o cumprimento do acordo no
arquivo, podendo o processo ser desarquivado a qualquer tempo
para eventual execução, em caso de descumprimento do ajuste,
sem o pagamento de taxa, desde que o pedido de desarquivamento
ocorra dentro do prazo de 06 (seis) meses.
P.R.I.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 7021606-51.2015.8.22.0001
AUTOR: MARIZETE CARDOSO DA SILVA
Advogado (autor): Victor Alipio Azevedo Borges (OAB/RO 6985)
RÉU: CLARO S.A.
Advogado (requerido): Felipe Gazola Vieira Marques (OAB/RO
6235)
DESPACHO
Vistos.
Proceda a escrivania o cadastramento do Procurador da parte
requerida junto ao sistema PJE.
Após, tornem os autos suspensos para julgamento em conjunto
com os autos n. 7021591-82.2015.8.22.0001.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
Nome: MARIZETE CARDOSO DA SILVA
Endereço: Rua Aroeira, 3687, Conceição, Porto Velho - RO - CEP:
76808-416
Nome: CLARO S.A.
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 2262, - de 1578 a 1850 - lado
par, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-086
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 7021606-51.2015.8.22.0001
AUTOR: MARIZETE CARDOSO DA SILVA
Advogado (autor): Victor Alipio Azevedo Borges (OAB/RO 6985)
RÉU: CLARO S.A.
Advogado (requerido): Felipe Gazola Vieira Marques (OAB/RO
6235)
DESPACHO
Vistos.
Proceda a escrivania o cadastramento do Procurador da parte
requerida junto ao sistema PJE.
Após, tornem os autos suspensos para julgamento em conjunto
com os autos n. 7021591-82.2015.8.22.0001.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
Nome: MARIZETE CARDOSO DA SILVA
Endereço: Rua Aroeira, 3687, Conceição, Porto Velho - RO - CEP:
76808-416
Nome: CLARO S.A.
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 2262, - de 1578 a 1850 - lado
par, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-086
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7009924-31.2017.8.22.0001
[Alienação Fiduciária]
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CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
(81)
Nome: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A
Endereço: Avenida 7 de Setembro, 1251, - de 890 a 1182 - lado
par, Centro, Manaus - AM - CEP: 69005-141
Advogado do(a) AUTOR: THATIANE TUPINAMBA DE CARVALHO
- RO0005086
Nome: RAIMUNDO PIMENTEL DUARTE
Endereço: R BAHIA, 361, SANTA LETICIA, Candeias do Jamari RO - CEP: 76860-000
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição de ID nº 17943462, onde a parte autora
requer a desistência da ação, DECLARO EXTINTO o processo
supra referido, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de
Processo Civil. Sem custas, conforme o disposto no art. 8º, III da
Lei Estadual nº 3.896/2016.
Posto isso, indefiro o pedido de desbloqueio judicial uma vez que
não chegou a ser feito.
P.R.I. Arquivem-se oportunamente.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7041929-09.2017.8.22.0001
[Inadimplemento]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS
SERVIDORES DO PO
Endereço: Rua João Goulart, 1500, Nossa Senhora das Graças,
Porto Velho - RO - CEP: 76804-126
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROZINEI TEIXEIRA LOPES RO0005195
Nome: ANDRELINA CLEMENTINO DA CRUZ
Endereço: Rua Afonso Pena, 1887, Nossa Senhora das Graças,
Porto Velho - RO - CEP: 76804-134
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos,
Considerando a petição de ID nº 16545719, HOMOLOGO por
SENTENÇA o acordo firmado entre as partes, que se regerá pelas
cláusulas e condições ali expostas. Em consequência, DECLARO
EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 487, III, a C/C 924,
II do Código de Processo Civil. Sem custas.
Arquivem-se os autos aguardando-se o cumprimento do acordo no
arquivo, podendo o processo ser desarquivado a qualquer tempo
para eventual execução, em caso de descumprimento do ajuste,
sem o pagamento de taxa, desde que o pedido de desarquivamento
ocorra dentro do prazo de 06 (seis) meses.
P.R.I.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7007218-41.2018.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: ZILMA MIRANDA DE QUEIROZ
Endereço: Brasileia, 1781, Centro, Itapuã do Oeste - RO - CEP:
76861-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: FAUSTO SCHUMAHER ALE SP0273516
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Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando o requerimento de ID nº 18416418, com fundamento
no inciso II do art. 924, do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTA a ação de execução movida por ZILMA MIRANDA DE
QUEIROZ contra CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON, ambos qualificados nos autos. Custas pela executada.
Certificado o trânsito em julgado, e pagas as custas ou inscritas
em dívida ativa em caso de não pagamento, o que deverá ser
certificado, arquivem-se.
P. R.I.C.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7049690-91.2017.8.22.0001
[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: CONTROL CONSTRUCOES LTDA.
Endereço: Avenida Minas Gerais, 678, - até 935/936, Estados,
João Pessoa - PB - CEP: 58030-090
Advogados do(a) AUTOR: RODRIGO NOBREGA FARIAS PB10220, JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR
- PB11591, EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA PB23664
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Nome: H. M. BALBI SERVICOS E COMERCIO EIRELI
Endereço: Rua Velho Rocha, 87, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP:
76900-282
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição de ID nº 17448080, onde a parte autora
requer a desistência da ação, DECLARO EXTINTO o processo
supra referido, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de
Processo Civil. Sem custas, conforme o disposto no art. 8º, III da
Lei Estadual nº 3.896/2016.
P.R.I. Arquivem-se oportunamente.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7019582-50.2015.8.22.0001
[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais /
Contratuais, Espécies de Contratos]
MONITÓRIA (40)
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063
Advogados do(a) AUTOR: ERICA CRISTINA CLAUDINO RO0006207, BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO
SARMENTO - RO0005462, MARCELO RODRIGUES XAVIER RO0002391, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434
Nome: LUCIANE CRISPIM SALVATERRA
Endereço: Avenida Calama, 7773, Planalto, Porto Velho - RO CEP: 76825-481
Advogado do(a) RÉU:
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SENTENÇA
Vistos.
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON propôs
a presente ação monitória em desfavor de LUCIANE CRISPIM
SALVATERRA, ambos com qualificação nos autos, alegando ser
credor do valor indicado na exordial.
Citada, ID n. 16700193, a requerida deixou transcorrer o prazo legal
para a apresentação de sua defesa, caracterizando a sua revelia.
Assim, merece aplicação o disposto no art. 701, § 2º, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do código de
processo civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na INICIAL
e CONSTITUO DE PLENO DIREITO o título executivo judicial e
determino a conversão da ação em execução, prosseguindo-se
esta na forma prevista em lei.
Condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o
valor da causa, conforme DESPACHO ID n. 1487073.
Não havendo o pagamento espontâneo e nem requerimento
do credor para a execução da SENTENÇA dentro do prazo de
quinze dias do trânsito em julgado, apure-se o valor das custas
finais, intimando-se, em seguida, para pagamento. Se não pagas,
inscreva-se em dívida ativa e arquivem os autos.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - Fórum Cível - 2ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, 1728, Bairro Jardim América, CEP 76803-686
Fone: (69) 3217-1320 Fax: (69) 3217-1303
Processo nº 7022736-08.2017.8.22.0001
[Causas Supervenientes à SENTENÇA ]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: BEATRIZ CASTRO SILVA
Endereço: RUA FLORIANÓPOLIS, 411, APTO 5, EMBRATEL,
Porto Velho - RO - CEP: 76900-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: CAROLINA GIOSCIA LEAL DE
MELO - RO0002592
Nome: OI S.A
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 3290, - de 2663 a 3539 - lado
ímpar, Nacional, Porto Velho - RO - CEP: 76802-449
Advogados do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635, MARCELO LESSA PEREIRA - RO0001501,
ALESSANDRA MONDINI CARVALHO - RO0004240
Intimação DE DESPACHO: “ Vistos. Considerando a cláusula
4 do termo de acordo de ID nº 13238090, com fundamento no
artigo 313, II do CPC, defiro a suspensão do processo por seis
meses ou até a aprovação do Plano de Recuperação Judicial em
assembleia geral de credores e/ou a sua homologação pelo MM.
Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, o que ocorrer
primeiro. Decorrido este prazo, deverá o exequente impulsionar
regularmente o feito, independentemente de nova intimação, sob
pena de arquivamento”.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7008851-87.2018.8.22.0001
[Alienação Fiduciária]
CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
(81)
Nome: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO
S.A
Endereço: Rua Amador Bueno, 474, BLOCO C 1ANDAR, Santo
Amaro, São Paulo - SP - CEP: 04752-005
Advogado do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA
- SP0115665
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Nome: GENI PEREIRA DOS SANTOS
Endereço: Avenida Campos Sales, 5067, Conceição, Porto Velho
- RO - CEP: 76808-455
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos.
Considerando o decurso do prazo requerido (ID n. 16938072), fica
a parte autora intimada a dar andamento válido ao feito, sob pena
de extinção e arquivamento.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Juíza de Direito

Advogado do(a) EXECUTADO: HELIO SILVA DE MELO JUNIOR
- RO958
Advogado do(a) EXECUTADO: HELIO SILVA DE MELO JUNIOR
- RO958
DECISÃO
Vistos.
Ante a renúncia da causa, informado no ID n. 16361488, intimese pessoalmente a parte executada para regularizar a sua
representação processual, no prazo de 10 dias.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7017851-14.2018.8.22.0001
[Causas Supervenientes à SENTENÇA ]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: AC Presidente Médici, 1550, Rua Porto Velho 1550,
Centro, Presidente Médici - RO - CEP: 76916-970
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
Nome: CASA DO PADEIRO DE RONDONIA EIRELI
Endereço: Rua Raimundo Cantuária, 2881, - de 2108/2109 a
2524/2525, Mato Grosso, Porto Velho - RO - CEP: 76804-416
Nome: WILSON DA SILVA MAMEDE JUNIOR
Endereço: Rua Mário de Andrade, 2, Panair, Porto Velho - RO CEP: 76801-420
Nome: VERA REGINA ALBUQUERQUE MAMEDE
Endereço: Rua Mário de Andrade, 2, Panair, Porto Velho - RO CEP: 76801-420
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Para o cumprimento de SENTENÇA, deve a parte exequente indicar
o valor atualizado do que pretende receber, assim, nos termos do
artigo 10 do CPC, manifeste-se a parte requerente, sob pena de
extinção e arquivamento.Prazo de 15 dias.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7001685-04.2018.8.22.0001
[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: LEOMAR PESSI GALTER
Endereço: Rua Jamary, - de 1754/1755 a 2069/2070, Pedrinhas,
Porto Velho - RO - CEP: 76801-492
Nome: PAULA CRISTINA DA SILVA GALTER
Endereço: Rua Jamary, - de 1754/1755 a 2069/2070, Pedrinhas,
Porto Velho - RO - CEP: 76801-492
Advogado do(a) AUTOR: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546
Advogado do(a) AUTOR: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546
Nome: DIRECIONAL TSC JAMARI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
Endereço: Avenida Rio Madeira, - de 4238 a 4272 - lado par, Rio
Madeira, Porto Velho - RO - CEP: 76821-300
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
A parte autora pretende a rescisão contratual cumulada com danos
morais e materiais em virtude do aparecimento de rachaduras,
infiltrações e vazamentos no apartamento n. 202 do edifício
residencial, vícios resultantes da má construção no referido
imóvel.
Considerando que tramita na 3ª Vara Cível dessa Comarca ação de
obrigação de fazer c/c danos morais e materiais entre as mesmas
partes, autuada sob o n. 7034342-67.2016.8.22.0001, visando a
reparação dos defeitos supracitados, verifica-se, conforme artigo
55 do Código de Processo Civil, a existência de conexão.
Haja vista que, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico,
foi constatado que o processo que tramita na 3ª Vara Cível foi
distribuído em 05/07/2016, enquanto o presente em 18/01/2018,
nos termos do art. 59 do CPC, tornou-se prevento o Juízo da 3ª
Vara Cível.
Isto posto, com fulcro no artigo 55 do CPC, redistribuam-se os
autos àquele Juízo com as nossas homenagens.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7008571-24.2015.8.22.0001
[Causas Supervenientes à SENTENÇA ]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MDM LTDA
Endereço: Rua Raimundo Cantuária, 7761, Jardim Santana, Porto
Velho - RO - CEP: 76828-638
Advogado do(a) EXEQUENTE: TIAGO HENRIQUE MUNIZ ROCHA
- RO0007201
Nome: ELIESIO SOUSA RUFINO
Endereço: Rua Chico Mendes, 2345, São Francisco, Porto Velho RO - CEP: 76813-318
Nome: ELIESIO SOUSA RUFINO - ME
Endereço: Rua Chico Mendes, 2345, São Francisco, Porto Velho RO - CEP: 76813-318
Nome: ANTONIO SOUSA RUFINO
Endereço: Rua Francisco Barbosa de Souza, 8658, São Francisco,
Porto Velho - RO - CEP: 76813-280
Advogado do(a) EXECUTADO: HELIO SILVA DE MELO JUNIOR
- RO958

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7009871-50.2017.8.22.0001
[Nota Promissória]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: CENTRO EDUCACIONAL MODERNO LTDA - ME
Endereço: Rua Getúlio Vargas, 3470, - de 3715/3716 a 3990/3991,
São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-784
Advogado do(a) EXEQUENTE: SAMIA GABRIELA NUNES ROCHA
- RO7064
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Nome: SANGELO MARCIO CHAVES DA ROCHA
Endereço: Rua Luiz de Camões, 6405, - de 6184/6185 a 6496/6497,
Aponiã, Porto Velho - RO - CEP: 76824-064
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
A pertinência da citação por hora certa incumbe ao Oficial de Justiça
que, ao proceder a diligência se utilizará da medida, se assim achar
necessária.
Defiro a expedição de novo MANDADO, devendo o Oficial de
Justiça utilizar-se do procedimento, caso julgue pertinente.
Observo que, caso realizada a citação por hora certa, deve a
escrivania observar o disposto no art. 254 do CPC.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1320 - e-mail: pvh2civel@tjro.
jus.br
Processo nº 7009138-21.2016.8.22.0001
[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: ALFREDO PIMENTEL SILVA SANTOS
Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 2604, Mato Grosso, Porto Velho
- RO - CEP: 76804-392
Nome: BANCO DO BRASIL S.A.
Endereço: Rua Dom Pedro II, 607, Caiari, Porto Velho - RO - CEP:
76801-151
Advogado do(a) EXECUTADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO0004872
Intimação
Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado, no prazo de 15
dias, intimada para efetuar o pagamento das custas finais, sob pena
de protesto e posteriormente inscrição na dívida ativa. Obs.: https://
www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO - CUSTAS JUDICIAIS
- EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO VINCULADA AO
PROCESSO - cód. 1004.1 - Custa Final.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - Fórum Cível - 2ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, 1728, Bairro Jardim América, CEP 76803-686
Fone: (69) 3217-1320 Fax: (69) 3217-1303
Processo nº 7055586-52.2016.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: IGNACIO DE LOIOLA REIS JUNIOR
Endereço: Avenida José Vieira Caúla, 4552, Condomínio Monte
Parnaso, Agenor de Carvalho, Porto Velho - RO - CEP: 76820314
Advogado do(a) EXEQUENTE: CARLOS HENRIQUE TELES DE
NEGREIROS - RO0003185
Nome: OI MOVEL S.A
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 3290, - de 3290 a 3462 - lado par,
Costa e Silva, Porto Velho - RO - CEP: 76803-460
Advogados do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635, MARCELO LESSA PEREIRA - RO0001501,
PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL - RJ159485, IRIS ELENA DA
CUNHA GOMES DA SILVA - RO0005833
Intimação DE DESPACHO: “Vistos, Considerando a petição de
ID nº 13583969, expeça-se alvará em favor da parte exequente
para, da importância penhorada sob o ID nº 11064303, autorizar o
levantamento parcial da quantia de R$ 8.334,44, conforme cláusula
2 do acordo juntado sob o ID nº 13583969. Após, com fundamento
no artigo 313, II do CPC, suspenda-se o feito por seis meses ou
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até a aprovação e homologação judicial do Plano de Recuperação
Judicial em assembleia geral de credores e/ou pelo Juízo da 7ª
Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, o que ocorrer primeiro”.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - Fórum Cível - 2ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, 1728, Bairro Jardim América, CEP 76803-686
Fone: (69) 3217-1320 Fax: (69) 3217-1303
Processo nº 7023943-42.2017.8.22.0001
[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Compromisso,
Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato,
Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)Nome: IGREJA PENTECOSTAL
MINISTERIO DE MISSOES
Endereço: Avenida Calama, Q44 L369, - de 8303 ao fim - lado
ímpar, Planalto, Porto Velho - RO - CEP: 76825-401
Nome: MARLUCIO BRASIL SALES
Endereço: Avenida Calama, Q44 L369, - de 8303 ao fim - lado
ímpar, Planalto, Porto Velho - RO - CEP: 76825-401
Advogado do(a) AUTOR: RENAN GOMES MALDONADO DE
JESUS - RO0005769
Nome: LAGOA AZUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
EIRELI
Endereço: Avenida José Vieira Caúla, 3711, - de 3451 a 3891 lado ímpar, Embratel, Porto Velho - RO - CEP: 76820-773
Nome: JULIANY PINHEIRO CAMARA DE MACEDO
Endereço: Rua Hebert de Azevedo, 3074, - de 3074/3075 ao fim,
Embratel, Porto Velho - RO - CEP: 76820-854
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO DE DESPACHO: “ Vistos. Nos termos do artigo 104
do CDC e ante a notícia da interposição da Ação Civil Pública n.
7029796-32.2017.8.22.0001, a qual teve sua liminar deferida, fica o
presente feito suspenso até o julgamento final da referida ação”.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1320 - e-mail: pvh2civel@tjro.
jus.br
Processo nº 7014923-27.2017.8.22.0001
[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
(81)
Nome: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO RCI BRASIL
Endereço: Rua Pasteur, n 463, 2 andar, - até 339/340 conjunto 203,
Batel, Batel, Curitiba - PR - CEP: 80250-080
Advogados do(a) AUTOR: DARLEN SANTIAGO - RO0008044,
ROSEANY ARAUJO VIANA ALVES - CE0010952, MARIA
SOCORRO ARAUJO SANTIAGO - CE0001870, ALLAN
RODRIGUES FERREIRA - MA7248
Nome: ELIAS RODRIGUES DA SILVA
Endereço: Rua Nove de Outubro, 3591, Socialista, Porto Velho RO - CEP: 76829-114
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora/Requerida, por via de seu Advogado, no
prazo de 15 dias, intimada para efetuar o pagamento das custas
finais, sob pena de protesto e posteriormente inscrição na dívida
ativa. Obs.: https://www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO CUSTAS JUDICIAIS - EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO
VINCULADA AO PROCESSO - CÓDIGO 1004.1 - Custa final Satisfação da prestação jurisdicional.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7012332-58.2018.8.22.0001

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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[Indenização do Prejuízo]
CAUTELAR INOMINADA (183)
Nome: ISAC BELARMINO DA SILVA
Endereço: Rua Afonso Pena, 747, - de 641/642 a 916/917, KM 1,
Porto Velho - RO - CEP: 76804-094
Advogado do(a) REQUERENTE: VILSON DOS SANTOS SOUZA
- RO0004828
Nome: EMILIO DUENHAS LOBATO
Endereço: Rua Tabajara, 2010, - de 1893/1894 a 2119/2120, São
João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-738
Nome: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Endereço: Subcondomínio do Shopping Villa Lobos, 4777, Avenida
das Nações Unidas 4777, Jardim Universidade Pinheiros, São
Paulo - SP - CEP: 05477-903
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
Ante a distribuição errônea e o pedido da parte autora, encaminhese o feito à 3ª Vara Cível da Capital.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7027582-39.2015.8.22.0001
[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais /
Contratuais, Espécies de Contratos]
MONITÓRIA (40)
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) AUTOR: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
Nome: GECILDA CARVALHO DOS SANTOS MENDES
Endereço: Rua Sagitário, 11623, Ulysses Guimarães, Porto Velho
- RO - CEP: 76813-838
Advogados do(a) RÉU: RODRIGO BARBOSA MARQUES DO
ROSARIO - RO0002969, ANDERSON DOS SANTOS MENDES RO0006548
DESPACHO
Cuida-se de cumprimento de SENTENÇA.
Altere-se a classe processual.
Fica INTIMADO(A) a parte devedora, por meio de seu
advogado, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfaça
a obrigação, adimplindo o montante da condenação, corrigido e
atualizado nos termos da SENTENÇA, sob pena de aplicação de
honorários em execução e multa de 10% prevista no artigo 523,
§1º, do CPC.
Advirta-se, desde já, o(a) executado(a) de que eventuais
impugnações, deverão ser opostos(as) nos próprios autos, no
prazo de 15 (quinze) dias, bem ainda delimitar e demonstrar
especificamente os valores impugnados, bem como ser instruídos
com os documentos que se fizerem necessário à demonstração
do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da
impugnação, nos termos do artigo 525, §1º, do CPC.
Havendo impugnação, fica INTIMADO(A) a parte exequente para
manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de SENTENÇA,
no prazo de 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo para impugnação sem manifestação, certifique-se
nos autos, e não havendo a satisfação da obrigação, o que deverá
ser certificado, fica INTIMADO(A) a parte exequente para, no prazo
de 05 (cinco) dias, atualizar o débito e para que dê prosseguimento
normal ao feito, observando a ordem preferencial disposta no art.
835 do CPC.
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Havendo pagamento, expeça-se o competente alvará judicial em
nome da parte e/ou advogado (se o instrumento de procuração
autorizar) para levantamento dos valores com juros/correções/
rendimentos, sob pena de envio dos respectivos valores depositados
na conta judicial para a conta centralizadora. (Obs.Aguarde-se, em
cartório, o decurso do prazo de vencimento do alvará).
Posteriormente, por ato ordinatório, INTIME-SE a parte Autora/
Exequente, por meio de seu(s) advogado(s), para informar a
satisfação do crédito e/ou requerer o que de direito, no prazo de 05
(cinco) dias, sob pena de aceitação dos valores depositados como
sendo o pagamento integral da obrigação.
Por fim, mantendo-se inerte a parte Autora/Exequente, envie-me
os autos conclusos para SENTENÇA de extinção.
CÓPIA
DA
PRESENTE
SERVIRÁ
COMO
CARTA/
MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO OU OUTRAS
CORRESPONDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO
DESTE observando-se o(s) seguinte(s) endereço(s) para
localização:
Nome: GECILDA CARVALHO DOS SANTOS MENDES
Endereço: Rua Sagitário, 11623, Ulysses Guimarães, Porto Velho
- RO - CEP: 76813-838
Expeça-se o necessário.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7029092-19.2017.8.22.0001
[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
MONITÓRIA (40)
Nome: ELIZABETHE COELHO DA SILVA
Endereço: Rua Francisco Otero, 5303, Rio Madeira, Porto Velho RO - CEP: 76821-342
Advogado do(a) AUTOR: EDUARDO AUGUSTO FEITOSA
CECCATTO - RO0005100
Nome: IVO M DIAS - ME
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 1011, - de 969 a 1223 - lado
ímpar, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-123
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Cuida-se de cumprimento de SENTENÇA.
Altere-se a classe processual.
Fica INTIMADO(A) a parte devedora, por meio de seu
advogado, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfaça
a obrigação, adimplindo o montante da condenação, corrigido e
atualizado nos termos da SENTENÇA, sob pena de aplicação de
honorários em execução e multa de 10% prevista no artigo 523,
§1º, do CPC.
Advirta-se, desde já, o(a) executado(a) de que eventuais
impugnações, deverão ser opostos(as) nos próprios autos, no
prazo de 15 (quinze) dias, bem ainda delimitar e demonstrar
especificamente os valores impugnados, bem como ser instruídos
com os documentos que se fizerem necessário à demonstração
do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da
impugnação, nos termos do artigo 525, §1º, do CPC.
Havendo impugnação, fica INTIMADO(A) a parte exequente para
manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de SENTENÇA,
no prazo de 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo para impugnação sem manifestação, certifique-se
nos autos, e não havendo a satisfação da obrigação, o que deverá
ser certificado, fica INTIMADO(A) a parte exequente para, no prazo
de 05 (cinco) dias, atualizar o débito e para que dê prosseguimento
normal ao feito, observando a ordem preferencial disposta no art.
835 do CPC.
Havendo pagamento, expeça-se o competente alvará judicial em
nome da parte e/ou advogado (se o instrumento de procuração
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autorizar) para levantamento dos valores com juros/correções/
rendimentos, sob pena de envio dos respectivos valores depositados
na conta judicial para a conta centralizadora. (Obs.Aguarde-se, em
cartório, o decurso do prazo de vencimento do alvará).
Posteriormente, por ato ordinatório, INTIME-SE a parte Autora/
Exequente, por meio de seu(s) advogado(s), para informar a
satisfação do crédito e/ou requerer o que de direito, no prazo de 05
(cinco) dias, sob pena de aceitação dos valores depositados como
sendo o pagamento integral da obrigação.
Por fim, mantendo-se inerte a parte Autora/Exequente, envie-me
os autos conclusos para SENTENÇA de extinção.
CÓPIA
DA
PRESENTE
SERVIRÁ
COMO
CARTA/
MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO OU OUTRAS
CORRESPONDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO
DESTE observando-se o(s) seguinte(s) endereço(s) para
localização:
Nome: IVO M DIAS - ME
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 1011, - de 969 a 1223 - lado
ímpar, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-123
Expeça-se o necessário.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Juiz (a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1320 - e-mail: pvh2civel@tjro.
jus.br
Processo nº 7024796-22.2015.8.22.0001
[Bancários]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: VILMAR FRANCISCO DOS SANTOS
Endereço: Rua do Ouro, 4474, Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho
- RO - CEP: 76820-680
Nome: BANCO PAN S.A.
Endereço: Avenida Paulista, 2240, Bela Vista, São Paulo - SP CEP: 01310-100
Advogado do(a) RÉU: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - SP
0206339 / MT022131A
Intimação
Fica a parte Autora/Requerida, por via de seu Advogado, no
prazo de 15 dias, intimada para efetuar o pagamento das custas
finais, sob pena de protesto e posteriormente inscrição na dívida
ativa. Obs.: https://www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO CUSTAS JUDICIAIS - EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO
VINCULADA AO PROCESSO - CÓD. 1004.1 - Custas Final.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7001302-20.2018.8.22.0003
[Remoção]
MANDADO DE SEGURANÇA (120)
Nome: ALDA MARIA DOS SANTOS PASSOS
Endereço: casa, setor 04, Jaru - RO - CEP: 76890-000
Advogado do(a) IMPETRANTE: FERNANDA MACHADO DANIEL
PRENSZLER - RO9227
Nome: RAIKA FABIOLA GUSMAN DA SILVA
Endereço: desconhecido
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Avenida Farquar, - de 2882 a 3056 - lado par, Pedrinhas,
Porto Velho - RO - CEP: 76801-470
Advogado do(a) IMPETRADO:
Advogado do(a) IMPETRADO:
DECISÃO
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Vistos.
Ante o endereçamento da peça inicial e a matéria aqui tratada,
redistribua-se o feito a uma das Varas de Fazenda Pública da
Comarca de Porto Velho.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7000037-23.2017.8.22.0001
[Contratos Bancários]
CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
(81)
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, Cidade de Deus, Vila Yara,
Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogados do(a) AUTOR: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - RO0004875, GIOVANNA PALIARIN CASTELLUCCI
- MS14478, KAREN FRANCINNY BARBOSA RODRIGUES MS20957
Nome: ENGETEC COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO.
DE MAQUINAS, PRODUTOS E EQUIP. LABORATORIAIS,
HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME
Endereço: Avenida Guaporé, 3760, SALA A, Agenor de Carvalho,
Porto Velho - RO - CEP: 76820-277
Advogado do(a) RÉU: CASSIA CRISTINA SILVA ARAUJO SP372687
DESPACHO
Vistos.
Tendo em vista a revogação da liminar pelo E. TJRO, determino
que a parte requerente restitua o bem à requerida no prazo de 5
dias, devendo informar nos autos.
No mesmo prazo, deve dizer se, diante da DECISÃO da agravo de
instrumento, tem interesse em prosseguir no feito.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7044444-17.2017.8.22.0001
[Prestação de Serviços]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
Endereço: Avenida Calama, 4767, - de 711 a 1233 - lado ímpar,
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-309
Advogados do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO RO0007957, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - RO0004389
Nome: CAROLINA ZEMUNER DOS SANTOS
Endereço: Rua Abunã, 2578, - de 2510 a 2974 - lado par, Liberdade,
Porto Velho - RO - CEP: 76803-888
Nome: RAFAEL ALTOMAR ALVES MARTINS
Endereço: Rua João Paulo I, 2400, - de 2400/2401 a 2699/2700,
Novo Horizonte, Porto Velho - RO - CEP: 76810-154
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Fica a parte autora, no prazo de 05 dias, intimada para se manifestar
sobre a Certidão Negativa do Oficial de Justiça (ID nº16983070).
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Processo nº 7031255-06.2016.8.22.0001
[Espécies de Contratos]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
Endereço: Rua João Goulart, 2051, São Cristóvão, Porto Velho RO - CEP: 76804-034
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
Nome: FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
Endereço: Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, 2751, - de 2220/2221
a 3440/3441, Triângulo, Porto Velho - RO - CEP: 76805-720
Nome: BRENDO FERREIRA DA SILVA
Endereço: Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, 2751, - de 2220/2221
a 3440/3441, Triângulo, Porto Velho - RO - CEP: 76805-720
Nome: MANOEL DE CASTRO VIANA
Endereço: Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, 2751, - de 2220/2221
a 3440/3441, Triângulo, Porto Velho - RO - CEP: 76805-720
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Citada, a executada Francisca Ferreira da Silva apresentou
Embargos à Execução nos próprios autos (ID nº 18279601).
Ocorre que nos termos do art. 914 §1º CPC, os embargos à
execução deverão ser distribuídos por dependência, e autuados em
apartados e instruído por cópia de peças processuais relevantes.
Por isso, não contendo arguição de matéria que poderia ser
conhecida de ofício pelo juiz por simples petição, os presentes
embargos não podem ser processados nos próprios autos, tendo
em vista disposição expressa de lei.
Outrossim, não é possível considerar a insurgência como
tempestiva e oportunizar a distribuição em autos apartados, pois
na prática equivaleria a ampliar o prazo assinalado em lei, o que
viola a paridade processual que se impõe. Isso quer dizer que
não se pode admitir a manifestação pela via equivocada como
estratégia de postergação do prazo peremptório para oferecimento
dos embargos.
Assim é que, não conheço dos Embargos da executada Francisca
Ferreira da Silva, recebendo a manifestação como simples petição.
Intime-se a Defensoria Pública.
Posto isto e considerando ainda que decorreu o prazo para
o executado Breno Ferreira da Silva apresentar Embargos à
Execução (ID nº 18475722) e que o executado Manoel de Castro
Viana ainda não foi citado, bem como que a executada Francisca
Ferreira da Silva apresentou proposta de acordo, manifeste-se a
parte exequente em termos de prosseguimento válido do feito, no
prazo de quinze dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7017969-92.2015.8.22.0001
[Direitos e Títulos de Crédito]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 306, 12ANDAR,
Centro, Curitiba - PR - CEP: 80010-130
Advogados do(a) EXEQUENTE: CRISTIANE BELINATI GARCIA
LOPES - RO0004778, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR PR0050945
Nome: PAVINORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP
Endereço: Rua Glauber Rocha, 4617, 78.905-250 / 76821484, Rio
Madeira, Porto Velho - RO - CEP: 76821-484
Nome: RENATO ANTONIO DE SOUZA LIMA
Endereço: GLAUBER ROCHA, 4617, ou Rio Madeira, ALPHAVILLE,
Porto Velho - RO - CEP: 76821-484
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Nome: SILVANA VIEIRA AMORIM DE SOUZA LIMA
Endereço: Rua João Pedro da Rocha, 2745, Embratel, Porto Velho
- RO - CEP: 76820-888
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Fica a parte autora, no prazo de 05 dias, intimada para se manifestar
sobre a Certidão Negativa do Oficial de Justiça (ID nº17370682).
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7019763-46.2018.8.22.0001
[Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA,
DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Endereço: Rua das Araras, 241, - de 1/2 a 240/241, Eldorado, Porto
Velho - RO - CEP: 76811-678
Advogados do(a) EXEQUENTE: CAMILA BEZERRA BATISTA RO0007212, IZABEL CELINA PESSOA BEZERRA CARDOSO RO0000796, SAMIR RASLAN CARAGEORGE - RO0009301
Nome: THIAGO SILVA DE SOUZA
Endereço: Rua Nova Iorque, 4459, - até 4507/4508, Caladinho,
Porto Velho - RO - CEP: 76808-222
Nome: AMARILDO PINHEIRO VIRGULINO
Endereço: Rua Nova Iorque, 4459, - até 4507/4508, Caladinho,
Porto Velho - RO - CEP: 76808-222
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Deve a parte exequente comprovar o recolhimento das custas
iniciais e somente após, cumpra-se a DECISÃO a seguir:
I - Cite(m)-se em execução para pagamento em 3 (três) dias
ou oferecer embargos 15 (quinze) dias, a contar da juntada do
comprovante de citação, independentemente de garantia do juízo
(arts. 829,c/c artigo 915, ambos do CPC). Honorários de 10%.
Consigne-se que o pagamento integral da dívida dentro do prazo
implicará a redução dos honorários arbitrados pela metade.
II - Efetivada a citação e decorrido o prazo para o pagamento (3
dias), proceda-se a penhora e avaliação de bens de propriedade
da parte executada. Não havendo bens a serem penhorados, fica
deferido, nos termos do art. 831 e 836, §1º, ambos do CPC, que
o Oficial de Justiça faça a relação dos bens que guarnecem a
residência da parte executada, bem como a sua avaliação.
III - Consigne-se que, restando infrutífera a tentativa de citação,
para nova diligência deverá a parte autora recolher as custas do
Oficial de Justiça (art. 93 do CPC), no prazo de 05 (cinco) dias, salvo
em caso da autora ser beneficiária da justiça gratuita. Sobrevindo
a comprovação do recolhimento, expeça-se novo expediente de
citação para cumprimento no endereço indicado pela autora.
IV – Caso o endereço do executado seja em outra comarca, expeçase carta precatória, intimando a parte autora a retirá-la no prazo de
(cinco) dias e comprovar a sua distribuição, no prazo de 15 dias,
sob pena de preclusão, promovendo a citação da parte requerida
em 30 dias, subsequentes.
CÓPIA
DA
PRESENTE
SERVIRÁ
COMO
CARTA/
MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO OU OUTRAS
CORRESPONDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO
DESTE
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7019733-11.2018.8.22.0001
[Inadimplemento, Correção Monetária, Serviços Hospitalares]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: Associação Tiradentes dos policiais Militares e Bombeiros
Militares do Estado de Rondonia ASTIR
Endereço: Rua Almirante Barroso, 976, - de 961 a 1371 - lado
ímpar, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-091
Advogados do(a) AUTOR: ALEX MOTA CORDEIRO - RO0002258,
FREDSON AGUIAR RODRIGUES - RO7368
Nome: MARIA LUZANIRA DA COSTA
Endereço: Rua Luiz de Camões, 6523, - de 6520/6521 ao fim,
Aponiã, Porto Velho - RO - CEP: 76824-106
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos.
Indefiro o diferimento das custas, uma vez que o caso dos autos
não se enquadra em nenhuma das possibilidades previstas na Lei
Estadual n. 3.896/2016.
Assim, concedo o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas,
sob pena de extinção e arquivamento.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, n.1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1320 - e-mail:pvh2civel@tjro.
jus.br
Processo nº 7035065-86.2016.8.22.0001
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: FRANCISCO ROMUALDO ROCHA DE SOUZA
CAVALCANTE
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 12039, - até 550 - lado par,
Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-000
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO JOSE DOS SANTOS RO0002231
Nome: BANCO DO BRASIL S.A.
Endereço: Quadra SAUN Quadra 5, Asa Norte, Brasília - DF - CEP:
70040-250
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL SGANZERLA DURAND RO0004872
Certidão/INTIMAÇÃO
Certifico que o RECURSO DE APELAÇÃO ID n. 15773809 é
tempestiva. Fica a parte autora, intimada para, querendo, apresentar
CONTRARRAZÕES no prazo legal (15 dias).
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7045759-80.2017.8.22.0001
[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: SOCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP
Endereço: Avenida Governador Jorge Teixeira, 1423, São Cristóvão,
Porto Velho - RO - CEP: 76804-017
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE VITOR COSTA JUNIOR RO0004575, MARIA ALDICLEIA FERREIRA - RO0006169
Nome: HELENA GOMES NEPOMUCENO SENA
Endereço: Rua Abunã, 1345, Olaria, Porto Velho - RO - CEP:
76801-273
Advogado do(a) EXECUTADO:
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Intimação
Fica a parte autora, no prazo de 05 dias, intimada para se manifestar
sobre a Certidão Negativa do Oficial de Justiça (ID nº17481664).
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7010510-68.2017.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: AFONSO MORAES DA SILVA
Endereço: No Baixo Madeira,Na Comunidade Silveira, S/N, Zona
Rural, SAO MIGUEL, Porto Velho - RO - CEP: 76847-000
Advogados do(a) AUTOR: JONATAS ROCHA SOUSA - RO7819,
DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO0001996, VALNEI
GOMES DA CRUZ ROCHA - RO0002479, DEBORA PANTOJA
BASTOS - RO7217
Nome: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Endereço: Estrada Santo Antônio, S/n, Canteiro de Obras UHE
Santo Antônio- Margem Esquer, Triângulo, Porto Velho - RO - CEP:
76805-812
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos.
Considerando que a SENTENÇA prolatada já transitou em julgado,
prejudicada a análise da petição de ID nº 15495769.
Considerando ainda que o feito foi extinto sem julgamento de
MÉRITO, fica a autora advertida desde já do disposto no art. 486
caput e parágrafos do CPC.
Arquive-se.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7010305-10.2015.8.22.0001
[Correção Monetária]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: ANDERSON LEAL ALVES MARINHO
Endereço: Avenida Vigésima, 6.034, Apt. 303, Bloco B, Residencial
Pinhais I, Rio Madeira, Porto Velho - RO - CEP: 76821-436
Advogado do(a) EXEQUENTE: NADIA ALVES DA SILVA RO0003609
Nome: Banco do Brasil S/A
Endereço: Avenida Presidente Dutra, 3360, Olaria, Porto Velho RO - CEP: 76801-222
Advogados do(a) EXECUTADO: LOUISE RAINER PEREIRA
GIONEDIS - PR0008123, SERVIO TULIO DE BARCELOS
- RO0006673, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA RO0006676
DESPACHO
Vistos.
Considerando que o depósito de ID nº 17238830 refere-se aos autos
nº 0000288-46.2014.8.22.0001 e que o presente cumprimento de
SENTENÇA é oriundo dos autos nº 0000028-88.2014.8.22.0001,
diligencie a escrivania junto à Caixa Econômica Federal sobre a
existência de valores depositados nos autos físicos vinculado a
este cumprimento.
Em caso positivo, expeça-se alvará em favor do Banco do Brasil
S.A para levantamento do valor encontrado.
Com a expedição do alvará, intime-se para recebimento deste em
cartório, no prazo de cinco dias.
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Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5,
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme
provimento n. 016/2010-CG.
Após, pagas as custas ou inscritas em dívida ativa em caso de não
pagamento, o que deverá ser certificado, arquivem-se.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7035700-67.2016.8.22.0001
[Honorários Advocatícios]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: KEILA TOMASI DA SILVA
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 2233, Nossa Senhora das
Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-141
Advogados do(a) EXEQUENTE: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635, KEILA TOMASI DA SILVA - RO0007445
Nome: RAIMUNDA NOGUEIRA SILVA
Endereço: Rua Borges de Medeiros, 8849, - de 8839/8840 a
9288/9289, São Francisco, Porto Velho - RO - CEP: 76813-330
Advogado do(a) EXECUTADO: RAIMUNDO GONCALVES DE
ARAUJO - RO0003300
DESPACHO
Vistos,
Cabe a parte interessada a geração da guia de recolhimento para
custas finais, conforme intimação de ID nº 18157114.
Pelo que, indefiro o requerimento de ID nº 18290107.
Após as providências cabíveis junto ao cartório, arquive-se.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Juiz (a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7019900-28.2018.8.22.0001
[Alienação Fiduciária]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: DISMOURAO TRUCK CENTER - COMERCIO DE PNEUS
EIRELI - EPP
Endereço: Avenida Jatuarana, 6158, - de 6002 a 6254 - lado par,
Eldorado, Porto Velho - RO - CEP: 76811-894
Advogado do(a) EXEQUENTE: SHELDON ROMAIN SILVA DA
CRUZ - RO0004432
Nome: JARLEI ANTONIO TRESSI
Endereço: Rua Rio Nilo, s/n, - até 12245/12246, Ronaldo Aragão,
Porto Velho - RO - CEP: 76814-144
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Fica a parte exequente intimada a comprovar o recolhimento das
custas processuais, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção
e arquivamento.
Com a comprovação:
I - Cite(m)-se em execução para pagamento em 3 (três) dias
ou oferecer embargos 15 (quinze) dias, a contar da juntada do
comprovante de citação, independentemente de garantia do juízo
(arts. 829,c/c artigo 915, ambos do CPC). Honorários de 10%.
Consigne-se que o pagamento integral da dívida dentro do prazo
implicará a redução dos honorários arbitrados pela metade.
II - Efetivada a citação e decorrido o prazo para o pagamento (3
dias), proceda-se a penhora e avaliação de bens de propriedade
da parte executada. Não havendo bens a serem penhorados, fica
deferido, nos termos do art. 831 e 836, §1º, ambos do CPC, que
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o Oficial de Justiça faça a relação dos bens que guarnecem a
residência da parte executada, bem como a sua avaliação.
III - Consigne-se que, restando infrutífera a tentativa de citação,
para nova diligência deverá a parte autora recolher as custas do
Oficial de Justiça (art. 93 do CPC), no prazo de 05 (cinco) dias, salvo
em caso da autora ser beneficiária da justiça gratuita. Sobrevindo
a comprovação do recolhimento, expeça-se novo expediente de
citação para cumprimento no endereço indicado pela autora.
IV – Caso o endereço do executado seja em outra comarca, expeçase carta precatória, intimando a parte autora a retirá-la no prazo de
(cinco) dias e comprovar a sua distribuição, no prazo de 15 dias,
sob pena de preclusão, promovendo a citação da parte requerida
em 30 dias, subsequentes.
CÓPIA
DA
PRESENTE
SERVIRÁ
COMO
CARTA/
MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO OU OUTRAS
CORRESPONDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO
DESTE
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7000785-21.2018.8.22.0001
[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DALIA
Endereço: Rua Jardins, Bairro Novo, Porto Velho - RO - CEP:
76817-001
Advogados do(a) EXEQUENTE: ROBERVAL DA SILVA PEREIRA
- RO0002677, CARLOS ALBERTO MARQUES DE ANDRADE
JUNIOR - RO0005803
Nome: JOAO PAULO DE ABREU SILVA
Endereço: Rua Floriano Peixoto, 769, Centro, Porto Velho - RO CEP: 76801-070
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
A presente demanda trata-se, na verdade, de reiteração de
uma outra demanda que tramitou perante à 8ª Vara Cível desta
Comarca, a qual foi extinta sem resolução de MÉRITO (autos n.
7036220-27.2016.8.22.0001).
Sendo assim, em atenção ao que dispõe o art. 286 inciso II do
Código de Processo Civil, remetam-se os autos à 8ª Vara Cível da
Comarca de Porto Velho/RO, com as baixas de estilo.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7013865-52.2018.8.22.0001
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: ALDIMAR BRASIL DE SOUZA
Endereço: Rua José Camacho, 2836, - de 2554/2555 a 2876/2877,
Liberdade, Porto Velho - RO - CEP: 76803-880
Advogados do(a) AUTOR: JOANE CRISTINA NASCIMENTO
EVANGELISTA - RO7090, VALESKA BADER DE SOUZA RO0002905
Nome: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: Avenida Amazonas, 2623, - de 2375 a 3035 - lado ímpar,
Nova Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-163
Advogado do(a) RÉU:
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SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
reparação por danos morais em que ALDIMAR BRASIL DE SOUZA
promove em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Determinada a
emenda a inicial para esclarecer o seu interesse de agir, a parte
autora limitou-se a acostar a petição inicial e a SENTENÇA proferida
nos autos nº 7021843-17.2017.8.22.0001, em trâmite perante a 9ª
Vara Cível desta Comarca.
Assim, por deixar de cumprir a determinação judicial, deixou,
o autor, de preencher os pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual
JULGO EXTINTA a presente ação, sem julgamento do MÉRITO,
nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
Custas pela autora, nos termos do artigo 486, §2º do CPC,
observada a gratuidade judiciária, ora deferida.
Certifique-se e remetam-se os autos à contadoria para a
atualização do valor da causa e apuração das custas finais. Com
retorno, proceda a Diretoria de Cartório a alteração do valor da
causa, intimando-se, em seguida, para pagamento. Se não pagas,
inscreva-se em dívida ativa e arquivem os autos.
P.R.I.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7030629-84.2016.8.22.0001
[Cédula de Crédito Bancário]
MONITÓRIA (40)
Nome: BANCO ITAÚ
Endereço: Centro Empresarial Itaú Conceição, 100, Torre Itaúsa,
Parque Jabaquara, São Paulo - SP - CEP: 04344-902
Advogados do(a) AUTOR: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA
VANDERLEI - PE0021678, MARIA SOCORRO ARAUJO
SANTIAGO - CE0001870, ROGERIO PINTO MARTINS CE0031084, WELLINGTON JOSE DE MELO VIEIRA - SP197278,
VANESSA KELLER - SP254210
Nome: A. S. DE DEUS CONFECCOES - ME
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 854, Loja B, Centro, Porto
Velho - RO - CEP: 76801-084
Nome: ANDREILSON SIMPLICIO DE DEUS
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 854, Loja B, Centro, Porto
Velho - RO - CEP: 76801-084
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Fica a parte autora, no prazo de 05 dias, intimada para se manifestar
sobre a Certidão Negativa do Oficial de Justiça (ID nº17881693).
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1320 - e-mail: pvh2civel@tjro.
jus.br
Processo nº 7053836-15.2016.8.22.0001
[Correção Monetária]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: DELAIDE RIBEIRO DA CRUZ
Endereço: Rua Rui Barbosa, 6244, Planalto, Porto Velho - RO CEP: 76825-430
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

359

Advogados do(a) EXECUTADO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA
- RO0003434, ALEX CAVALCANTE DE SOUZA - RO0001818,
MARCELO RODRIGUES XAVIER - RO0002391
Intimação
Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado, no prazo de 15
dias, intimada para efetuar o pagamento das custas finais, sob pena
de protesto e posteriormente inscrição na dívida ativa. Obs.: https://
www.tjro.jus.br/ - BOLETO BANCÁRIO - CUSTAS JUDICIAIS
- EMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO VINCULADA
AO PROCESSO - CÓD. 1004.1 - Custa final - satisfação da
prestação.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7002160-57.2018.8.22.0001
[Alienação Fiduciária]
BUSCA E APREENSÃO (181)
Nome: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, AV. CIDADE DE DEUS
PREDIO PRATA 2 ANDAR, Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029900
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO
JUNIOR - RO0004943-A
Nome: BETANIA TRINDADE LOURENCO
Endereço: Área Rural, 9410, Área Rural de Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76834-899
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição de ID nº.15939935, onde a parte autora
requer a desistência da ação, DECLARO EXTINTO o processo
supra referido, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de
Processo Civil. Sem custas, conforme o disposto no art. 8º, III da
Lei Estadual nº 3.896/2016.
Posto isso, indefiro o pedido de desbloqueio judicial uma vez que
não chegou a ser feito, e, ainda, indefiro a expedição de ofício aos
órgãos competentes eis que não compete ao Juízo tal medida.
P.R.I. Arquivem-se oportunamente.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7009672-91.2018.8.22.0001
[Alienação Fiduciária]
CÍVEL - DISCRIMINATÓRIA (96)
Nome: AURICLEIA APOLINARIA BARBA
Endereço: Rua Juruá, 1231, São Sebastião, Porto Velho - RO CEP: 76801-640
Advogados do(a) AUTOR: ANTONIO RUAN LUIZ DE ARAUJO
SILVA FERREIRA - RO0008252, JOSE CARLOS LINO COSTA RO0001163
Nome: ITAU SEGUROS S/A
Endereço: Praça João Duran Alonso, 8945, n 34, 5 andar, Ed.
Ronaldo Sampaio Ferreira, Cidade Monções, São Paulo - SP CEP: 04571-070 Endereço: Praça João Duran Alonso, 8945, n
34, 5 andar, Ed. Ronaldo Sampaio Ferreira, Cidade Monções, São
Paulo - SP - CEP: 04571-070
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
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Emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento, devendo a parte autora:
Comprovar a alegação de incapacidade financeira mediante a
apresentação de comprovante de renda mensal hábil para atestar
suas alegações. Isso porque, não obstante o novo CPC, em seu
art. 99, §3º, presumir verdadeira a alegação de hipossuficiência
quando deduzida por pessoa física, pode o magistrado exigir que
o pretendente junte documentos que permitam a avaliação de
sua incapacidade financeira, nos termos do art. 99, §2º do NCPC,
notadamente nos presentes autos.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 7050449-89.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: RAYMUNDA RODRIGUES DA CRUZ SILVA
Advogado (requerido): Raimundo Gonçalves (OAB/RO 3300)
EXECUTADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO
EXTRAJUDICIAL
DESPACHO
Vistos.
Fica a parte exequente intimada para indicar outros bens passíveis
de penhora, impulsionando validamente o feito no prazo de 30
(trinta) dias.
Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, considerando
que restaram infrutíferas as diligências de localização de bens do
devedor, que a jurisprudência superior aponta para a aplicabilidade
do art. 921, III do CPC, nos termos dos seguintes julgados (TJ/
RO, Apelação Cível n. 100.001.1997.005972-9, Relator Juiz
Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa, julgado em 30-07-2008 e
Apelação Cível n. 100.001.2004.008078-0, Relator Desembargador
Alexandre Miguel, julgado em 18-01-2006; STJ, REsp 1.231.544/
RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 27-03-2012, DJe 27/04/2012), ressalvado entendimento pessoal
do magistrado, fica determinada a suspensão e arquivamento, por
ora, do feito, com a remessa dos presentes autos ao arquivo.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
Nome: RAYMUNDA RODRIGUES DA CRUZ SILVA
Endereço: Rua Geraldo Siqueira, 5704, - de 4964 ao fim - lado par,
Cidade Nova, Porto Velho - RO - CEP: 76810-820
Nome: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO
EXTRAJUDICIAL
Endereço: Rua Funchal, 418, Andares 7, 8 e 9, Vila Olímpia, São
Paulo - SP - CEP: 04551-060
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7065087-30.2016.8.22.0001
[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: Condominio Brisas do madeira
Endereço: Estrada da Penal, 4405, Rio Madeira, Porto Velho - RO
- CEP: 76821-331
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIEL CAMILO ARARIPE RO0002806
Nome: NEYMAR WANDIS CAMPOS LIMA JUNIOR
Endereço: Rua Tantalita, 3870, (Cj Mal. Rondon), Flodoaldo Pontes
Pinto, Porto Velho - RO - CEP: 76820-670
Nome: VIOLETA SALES DE MORAES
Endereço: Rua Tantalita, 3870, (Cj Mal. Rondon), Flodoaldo Pontes
Pinto, Porto Velho - RO - CEP: 76820-670
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
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SENTENÇA
Vistos,
Considerando a petição de ID nº 17046480 HOMOLOGO por
SENTENÇA o acordo firmado entre as partes, que se regerá pelas
cláusulas e condições ali expostas. Em consequência, DECLARO
EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 487, III, a C/C 924,
II do Código de Processo Civil.
Considerando que nos termos do acordo não há menção quanto ao
pagamento das custas, estas deverão ser divididas entre as partes,
conforme dispõe o art. 90,§ 2 º do CPC.
Arquivem-se os autos aguardando-se o cumprimento do acordo no
arquivo, podendo o processo ser desarquivado a qualquer tempo
para eventual execução, em caso de descumprimento do ajuste,
sem o pagamento de taxa, desde que o pedido de desarquivamento
ocorra dentro do prazo de 06 (seis) meses.
P.R.I.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7026508-13.2016.8.22.0001
[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral,
Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica,
Dever de Informação, Práticas Abusivas, Abuso de Poder,
Anulação]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: PEDRO CESCONETO
Endereço: Avenida Olavo Bilac, s/n, Centro, Vista Alegre do Abunã
(Porto Velho) - RO - CEP: 76846-000
Advogado do(a) AUTOR: GENIVAL RODRIGUES PESSOA
JUNIOR - RO0007185
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, CERON, Industrial, Porto
Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogados do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207,
DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434, MARCELO
RODRIGUES XAVIER - RO0002391
SENTENÇA
Vistos.
Pedro Cescconeto ajuizou a presente ação declaratória de
inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais
em desfavor de Centrais Elétricas de Rondônia S/A alegando, em
síntese, que em 30/05/2015 a requerida enviou técnicos em sua
residência com objetivo de proceder averiguação de sua medidor
de energia, ocasião em que os técnicos dirigiram-se ao contador de
energia, onde cortaram fios, alteraram as instalações elétricas e,
ao fim, substituíram o medidor por outro, para que fosse realizado
perícia no primeiro. Diz que após recebeu uma cobrança da
requerida no valor de R$ 13.458,96, valor muito superior ao que
paga normalmente. Diz que a cobrança é ilegal pois a requerida
não observou o procedimento previsto no art. 72 da Resolução
414/2010. Sustenta que a equipe de fiscalização da requerida não
cumpriu com o dever de publicidade, transparência e eficiência, ao
não prestar informações ao autor, seja sobre o procedimento a ser
desencadeado, seja sobre a instauração do processo apuratório
e também por não ter sido intimada a participar ou realizar a
perícia no medidor. Afirma que não houve a confecção de laudo
pericial, não restando comprovado a materialidade das supostas
irregularidades apontados no TOI e que, ainda que comprovada a
fraude do medidor, esta constatação não é suficiente para justificar
a cobrança de supostas diferenças decorrentes de faturamento a
menor, aferido com base em média de consumo geral de meses
anteriores, quando tal apuração é realizada de forma unilateral.
Discorre sobre a arbitrariedade da estimativa de consumo e sobre
os danos morais sofridos. Requer seja declarado nulo o processo
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administrativo de recuperação de consumo nº 2015/10553 e,
consequentemente, inexistente o débito de R$ 13.458,96, vencido
em 10/09/2015, relativo ao mês 07/2015, além de indenização por
danos morais. Junta documentos.
Realizada a audiência de conciliação, a tentativa de acordo restou
infrutífera, conforme termo de fls. ID Num. 8882621.
Citada a requerida apresentou contestação à fl. ID Num. 9297843,
alegando em síntese que fora constatado que o Processo de
Fiscalização de nº 10553/2015 teve origem através da inspeção de
rotina realizada pelos técnicos da Requerida, na data de 30/05/2015,
na unidade consumidora da parte autora, conforme ordem de
serviço nº 53514297, ocasião em que foi constatado que a Unidade
Consumidora apresentava o medidor com o Led apagado e uma
fase invertida no bloco de terminais, tendo sido o mesmo substituído
e regularizado o registro de consumo. Diz que no período que se
pretende a recuperação, 04/2014 a 05/2015, o demonstrativo de
consumo aponta registro predominante de 0 kWh, apesar de o
cliente ter declarado carga instala de 2.133 kWh. Afirma que após
a correção do sistema de medição a leitura apresentada na planilha
foi de 2.105kwh, em 07/2015, e 1043 kwh em 08/2015. Afirma que
os procedimentos adotados para verificação da irregularidade na
medição foram feitos com o acompanhamento da Srª. Edite Trento
Cesconeto, que se apresentou como esposa do Titular, apurandose em seguida diferença de faturamento, procedendo com a devida
cobrança do consumidor pelo serviço prestado, usufruído e não
pago pelo consumidor. Requer a improcedência da ação. Junta
documentos.
Réplica no ID Num. 10129439.
Determinada a especificação de provas as partes mantiveram-se
silentes.
É o necessário relatório.
Decido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com pedido de danos morais proposta pela parte autora em desfavor
da requerida, ao argumento de apuração irregular referente à
recuperação de consumo de energia elétrica após constatação de
suposta fraude no medidor de energia.
A parte autora possui a unidade consumidora de energia elétrica nº
0271184-2, localizada na Avenida Olavo Bilac, s/n, na comarca de
Vista Alegre do Abunã e no dia 30/05/2015 recebeu uma inspeção
dos técnicos da requerida, oportunidade que teria sido constatado,
de plano, o consumo irregular e substituído o referido medidor,
conforme documento de ID Num. 6969376 – p. 6.
Consta dos autos que foi imputada cobrança ao autor no importe
de R$ 13.458,96, referente a diferença de consumo do período de
04/2014 a 05/2015.
Analisando detidamente os autos, constata-se que a questão posta
em julgamento refere-se à declaração de inexistência de uma
dívida apurada a partir da diferença de faturamento do período de
04/2014 a 05/2015 e constatação de irregularidade – medidor com
led apagado e uma fase desviada, fls. ID Num. 3969376 – p. 1.
A parte autora sustenta que o procedimento que apurou a referida
irregularidade não observou o art. 72 da Resolução n. 456 da
ANEEL.
No caso em tela, destaca-se que os requisitos previstos na
Resolução n. 414/2010 da ANEEL foram atendidos. A perícia não
foi realizada, no entanto, a referida resolução prevê a possibilidade
de sua realização quando a pedido do consumidor, não sendo,
portanto, procedimento obrigatório.
O autor, embora notificado, fls. ID Num. 3969376 – p. 12, apresentou
a petição de fls. ID Num. 3969373 requerendo cópia do processo
administrativo, mas não requereu a realização de perícia. Daí é
que não há como reputar irregular o procedimento pela ausência
de perícia.
Não obstante, possível neste momento analisar a regularidade, ou
não, da cobrança realizada pela requerida, o que será feito com
os elementos apresentados nos autos, e desde logo, destaco que
referido documento apresenta fortes indícios da irregularidade
apontada pela requerida.
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Isso porque, apesar de ausente prova pericial, o relatório de
consumo da unidade consumidora da parte autora nos dá conta da
acentuada redução do consumo no período indicado como irregular
pela requerida. Em que pese inexistir prova cabal da suposta fraude
e da autoria da irregularidade pela parte autora, não é possível
declarar inexistente o débito.
Havendo benefício econômico, os que dele se beneficiaram
devem ser responsabilizados, principalmente porque a própria
sociedade acaba por ser penalizada reflexamente com aumento
da tarifa ordinária ante o menor lançamento dos valores devidos à
concessionária pelas perdas do produto em situações como esta.
Quanto a possibilidade de recuperação de consumo, segue
jurisprudência recente do E. TJRO:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
Energia elétrica. Medição irregular. Recuperação de consumo.
Parâmetros para apuração do débito. Observância. Cobrança.
Possibilidade. SENTENÇA mantida. Recurso desprovido.
É possível que a concessionária de serviço público proceda
à recuperação de consumo de energia elétrica, em razão da
constatação de inconsistências no consumo pretérito, desde que
haja outros elementos suficientes para demonstrar a irregularidade
na medição, a exemplo do histórico de consumo e o levantamento
carga, dentre outros.
O parâmetro a ser utilizado para o cálculo do débito deverá ser a
média de consumo dos três meses imediatamente posteriores à
substituição do medidor e pelo período pretérito máximo de doze
meses.
(Apelação, Processo nº 0003851-33.2015.822.0002, Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do
Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento:
15/03/2018)
No inteiro teor do referido julgamento o Des. Marcos Alaor Diniz
Grangeia pontuou:
“Nota-se, assim, que, embora a Resolução n. 414/2010 da ANEEL
preveja uma forma de cálculo em seu art. 130, inc. III, tem-se que a
norma interna deve ser adaptada de modo que a interpretação seja
mais favorável ao consumidor, conforme entendimento firmado no
julgamento acima transcrito.
Por esta razão, o valor a ser cobrado na recuperação de consumo em
razão da substituição do medidor deverá considerar a média
de consumo dos 03 (três) meses imediatamente posteriores à
substituição do equipamento e pelo período pretérito máximo de
01 (um) ano.
Diante disso, a improcedência do pedido de declaração de nulidade
da cobrança se impõe ao caso dos autos, uma vez que a memória
de cálculo decorrente da diferença de faturamento formulada pela
concessionária (fl. 16) atendeu integralmente aos parâmetros
supracitados.”
Utilizando os parâmetros indicados, comparando a média de
consumo mensal nos 12 meses anteriores à substituição do medidor
de energia (30/05/2015) com os 12 meses posteriores, verifica-se
que a média saltou de 100 kWh para 1666 kWh, com exceção do
mês referente a 07/2014 e março de 2015.
Observo ainda que a média dos três meses posteriores a troca
do medidor, 30/05/2015, o consumo faturado foi de 1549 kwh em
06/2015, 1753 em 07/2015 e 1961 em 08/2015, a média seria de
1754 kwh e a diferença de kwh foi de 1566 kwh, inferior, portanto,
à média constatada.
Desse modo, resta evidente a redução do consumo naquele período
anterior e, por via de consequência, o beneficio da parte autora
com o ocorrido. Assim, e diante de tais constatações, ainda que
a parte autora não tenha praticado a suposta irregularidade, mas
tendo se beneficiado diretamente, deve responder pelo pagamento
do consumo de energia não faturado sob pena de enriquecimento
sem causa, posto não ter apresentado nenhum tipo de justificativa
nos autos para sustentar o consumo reduzido de energia elétrica
em sua unidade consumidora em 04/2014 a 05/2015.
No tocante à indenização por danos morais entendo inexistir os
alegados danos por ausência de lesão ao direito de personalidade.
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O fato de lhe ter sido atribuído a responsabilidade pelo indevido
manuseio do medidor de energia e cobrado os valores pretéritos,
não configuraram situação capaz de ensejar indenização por dano
moral, notadamente no caso dos autos, em que a cobrança é
devida.
Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos de declaração
de inexistência do débito e condenação em danos morais, e, por
conseguinte declaro extinto o feito, com resolução do MÉRITO e
fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil.
CONDENO a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação, em razão da simplicidade
da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.
Não havendo o pagamento espontâneo e nem requerimento do
credor para a execução da SENTENÇA dentro do prazo de quinze
dias do trânsito em julgado, remetam-se os autos à contadoria para
a atualização do valor da causa e apuração das custas finais. Com
retorno, proceda a Diretoria de Cartório a alteração do valor da
causa, intimando-se, em seguida, para pagamento. Se não pagas,
inscreva-se em dívida ativa e arquivem os autos.
Em caso de interposição de apelação ou de recurso adesivo,
intime-se o recorrido para apresentar suas contrarrazões no prazo
de 15 dias. Com a apresentação das contrarrazões ou o decurso
do referido prazo, subam os autos ao E. TJ/RO, conforme disciplina
o art. 1.010, §§1º, 2º e 3º do Novo Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7016788-56.2015.8.22.0001
[Cheque]
MONITÓRIA (40)
Nome: ROCHA E SOUSA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 2351, Pedrinhas, Porto Velho RO - CEP: 76801-575
Advogados do(a) AUTOR: ALLYANA BRUNA MATUDA CABRAL
- RO0006847, JOSE VITOR COSTA JUNIOR - RO0004575,
LESTER PONTES DE MENEZES JUNIOR - RO0002657
Nome: MARCIO AUGUSTO DE SOUZA MELO
Endereço: Rua Clara Nunes, 5726, Planalto, Porto Velho - RO CEP: 76825-504
Advogados do(a) RÉU: MARCIO AUGUSTO DE SOUZA MELO RO0002703, BRUNO LUIZ PINHEIRO LIMA - RO0003918
SENTENÇA
Vistos.
Rocha e Souza Negócios Imobiliários Ltda ajuizou a presente ação
monitória em desfavor de Marcio Augusto de Souza Melo alegando,
em síntese, que prestou serviços de intermediação imobiliária pelo
qual deveria receber o valor de R$ 6.194,76, referente ao cheque n.
000238 e R$ 6.194,76 referente ao cheque 000237, perfazendo o
total de R$ 12.386,52 e que os referidos cheques foram devolvidos
sem fundos. Afirma que ocorreu a rescisão do contrato de compra
e venda, de forma que a construtora procedeu a restituição, ao
comprador, ora requerido, de todo o valor da entrada e ainda os
valores referente a taxa de corretagem. Segue afirmando que
o requerido não pagou pelo serviço de corretagem, já que os
cheques foram devolvidos por falta de fundos e que mesmo assim
recebeu valores a este título da construtora, o que caracteriza
enriquecimento ilícito. Requer a condenação do requerido no
pagamento do referido valor. Junta documentos.
Devidamente citado, o requerido apresentou embargos à monitória
alegando, em síntese, que se tratou de venda casada, já que
para entabular contato de compromisso de compra e venda teve
que assinar contrato de corretagem. Diz que a entrega do imóvel
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não ocorreu, que não houve venda, mas simulação comercial,
o que foi descoberto pela empresa Evanoer, quem procedeu o
cancelamento de todas as negociações que estavam havendo
sem o seu consentimento. Diz que não houve corretagem, mas
tentativa de golpe, com simulação de negócio jurídico, que sequer
as negociações foram realizadas com a empresa que construiu o
Porto Velho Shopping, Evanhoer Empreendimentos e que recebeu
os valores referente a entrada, no total de R$ 25.000,00, e que não
recebeu os cheques emitidos em razão do pagamento da taxa de
corretagem. Requer a improcedência da ação, seja declarado o
abuso de conduta, litigância de má-fé em razão de dolo e simulação
de negócio jurídico, devolução dos cheques que se encontram em
poder da empresa requerente, a restituição em dobro por falsa
pretensão de cobrança de serviços que não realizaram e o prazo de
5 dias para juntada de extratos bancários, do contrato de rescisão
e apresentação de rol de testemunha que passaram pela mesma
situação. Junta documentos.
Impugnação aos embargos monitórios no ID Num. 5165978.
O processo foi saneado no ID Num. 9657098, ocasião em que os
pontos controvertidos foram fixados e foi oportunizada a produção
de prova documental.
A parte requerida apresentou os documentos e a parte autora se
manifestou às fls. ID Num. 15905130.
É o necessário relatório.
Decido.
Trata-se de ação monitória em que a parte autora pretende
a cobrança de valores referentes a serviço de intermediação
imobiliária prestado e não pago pela requerida, tendo em vista a
ausência de fundos do cheque emitido para pagamento.
O requerido em defesa sustenta que se trata de venda casada,
o que é ilícito no ordenamento jurídico, que se tratou de venda
simulada e tentativa de golpe, além de nunca ter recebido valores
a título de comissão de corretagem quando da rescisão do contrato
de compra e venda.
Pois bem. De início importante observar que em recente DECISÃO,
o STJ validou a cobrança da taxa de corretagem pelas empresas
que negociam os imóveis, desde que informado de forma explícita
e prévia ao consumidor, o que é o caso dos autos. Vejamos:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA
DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS.
CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA
OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL.
DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA
TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.
I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitentecomprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma
em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com
o destaque do valor da comissão de corretagem. 1.2. Abusividade
da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria
técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à
celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO
CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da
comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula
prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao
consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança
por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência
do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (Processo: REsp 1599511
/ SP - RECURSO ESPECIAL 2016/0129715-8 – Relator (a): Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) - Órgão Julgador: S2
- SEGUNDA SEÇÃO - Data do Julgamento: 24/08/2016 - Data da
Publicação/Fonte: DJe 06/09/2016
A parte requerida apresentou nos autos o Instrumento Particular
de Intermediação do Contrato Particular de Promessa de Compra
e Venda de Unidade Imobiliária, conforme ID Num. 13110332,
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por meio do qual o requerido figura como contratante e a autora
contratada, e o requerido se compromete a pagar o valor dos
honorários de corretagem.
Assim, por expressa previsão, não há como se acolher a alegação
da parte requerida de ocorrência de venda casada.
A alegação de que se tratou de golpe por parte da construtora não
afeta o serviço prestado pela intermediadora.
O serviço foi prestado e o requerido se comprometeu a pagar o
valor à parte autora. Não há nos autos prova de que a culpa da
rescisão tenha sido da parte autora, por isso, somente a hipótese
de pagamento pelo contratante, seria motivo da improcedência da
ação.
Outrossim, o contrato de corretagem não está vinculado ao contrato
de compra e venda. Inclusive na cláusula terceira do contrato
apresentado consta:
O (s) CONTRATANTES reconhece (m), expressamente, que por
se tratarem de serviços já prestados pelos CONTRATADOS na
forma e condições da cláusula segunda, e de acordo com sua
própria característica, não são passíveis de impugnação a qualquer
título, e muito menos sujeitos a qualquer devolução; ainda que o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL seja rescindida ou não se efetive, em virtude
de arrependimento do (s) CONTRATANTE (S) nos termos do artigo
725 do Código Civil.
A rescisão do contrato de compra e venda não é razão para
o requerido quedar-se inadimplente perante compromisso
previamente assumido e se a rescisão ocorreu por culpa da
construtora, cabe a esta restituir integralmente a parte requerida
pelos valores gastos com a aquisição do imóvel, inclusive o valor
referente a taxa de corretagem.
Observo, inclusive, que foi oportunizada a juntada dos documentos
indicados pelo requerido, contrato de rescisão e extratos bancários
para comprovar os valores recebidos, os quais não se encontram
entre os documentos apresentados no ID Num. 13110239.
Do exposto, rejeito os embargos opostos pelo requerido (CPC, art.
700 §8º) e JULGO PROCEDENTE a pretensão monitória da parte
autora, constituindo de pleno direito o título judicial no valor de R$
12.386,52, a ser atualizado a partir do ajuizamento da ação, e com
juros legais a partir da citação válida.
CONDENO a Ré ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, em razão da simplicidade da causa,
nos termos do art. 85, §2º do CPC.
Não havendo o pagamento espontâneo e nem requerimento do
credor para a execução da SENTENÇA dentro do prazo de quinze
dias do trânsito em julgado, proceda a escrivania a atualização
do valor da causa e apuração das custas finais, intimando-se, em
seguida, para pagamento. Se não pagas, inscreva-se em dívida
ativa e arquivem os autos.
Em caso de interposição de apelação ou de recurso adesivo,
intime-se o recorrido para apresentar suas contrarrazões no prazo
de 15 dias. Com a apresentação das contrarrazões ou o decurso
do referido prazo, subam os autos ao E. TJ/RO, conforme disciplina
o art. 1.010, §§1º, 2º e 3º do Novo Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7025928-46.2017.8.22.0001
[Alienação Fiduciária]
CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
(81)
Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, CIDADE DE DEUS, Vila
Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
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Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA AC0004235
Nome: LUCIANE NUNES LEITE FERNANDES
Endereço: Rua Serra da Cotia, 3134, - de 2965/2966 ao fim,
Eletronorte, Porto Velho - RO - CEP: 76808-564
Advogados do(a) RÉU: JOSE VALTER NUNES JUNIOR RO0005653, FABRICIO MATOS DA COSTA - RO0003270,
DEBORAH INGRID MATOSO RIBAS NONATO - RO0005458
SENTENÇA
Vistos.
Banco Bradesco Financiamentos ajuizou ação de busca e apreensão
contra Luciane Nunes Leite Fernandes alegando, em síntese, que
pactuaram contrato de alienação fiduciária do veículo descrito
às fls. 03, sendo que o requerido deixou de pagar as parcelas
devidas, estando constituído em mora. Pleiteou, assim, com base
no Decreto-Lei n. 911/69, a busca e apreensão liminar do bem e a
procedência do pedido para o fim de consolidar a propriedade e a
posse em suas mãos. Apresentou os documentos.
Deferida a liminar, a requerida se manifestou no ID Num. 13573871
alegando em síntese que a constituição em mora do devedor é
requisito para a propositura da ação e que o aviso de recebimento
apresentado no campo “Assinatura do Recebedor” não contém
sobrenome e no campo “nº de identidade” a numeração está
ilegível, o que torna a documentação imprestável. Diz ainda que
pelo site rastreador dos correios não existem dados vinculados
ao identificador alfanumérico indicado no documento, havendo
dúvida quanto a veracidade da notificação. Afirma que adimpliu
a parcela 15 por meio de acordo extrajudicial, sendo que o autor
anuiu com a purga da mora com o pagamento da parcela 15, antes
da efetivação da busca e apreensão, não havendo que se falar em
vencimento antecipado da dívida sem nova notificação. Requer a
improcedência da ação. Junta documentos.
A requerente manifestou-se acerca da contestação e impugnou a
assistência judiciária gratuita requerida pela ré.
Após, foi determinada a comprovação da hipossuficiência, o que foi
cumprido no ID Num. 16244035.
É o necessário relatório.
Decido.
DA JUSTIÇA GRATUITA
Tendo em vista os documentos apresentados pela parte requerida,
que se trata de pensionista, defiro o benefício da assistência
judiciária gratuita. Anote-se.
DO MÉRITO
A requerente pretende a busca e apreensão de bem com base em
contrato celebrado com cláusula de alienação fiduciária, decorrente
da abertura de crédito para financiamento.
Os documentos apresentados comprovam a existência do contrato,
bem como a regular constituição em mora da requerida, que não
nega ter firmado o pacto, nem mesmo que esteve inadimplente.
Observo que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao
endereço indicado no contrato, sendo o bastante para caracterizar
a mora, pouco importando se o devedor a recebeu ou não.
Nesse sentido:
Apelação cível. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Notificação
extrajudicial enviada ao endereço do devedor. Validade. Recurso
desprovido. A comprovação da mora pode ser feita pela notificação
extrajudicial, demonstrada pela entrega da carta no endereço do
devedor, ainda que não colhida a assinatura de seu próprio punho.
(Apelação, Processo nº 0014398-43.2012.822.0001, Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a)
do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento:
10/08/2017)
Outrossim, a alegação de que pelo site rastreador dos correios não
existem dados vinculados ao identificador alfanumérico indicado no
documento não restou comprovada nos autos.
Por isso, reputo válida a notificação extrajudicial.
A requerida sustenta, ainda, a realização de acordo em 28/07/2017,
por meio do qual pagou a parcela num. 15 e 16, tendo o autor anuído
com a purga da mora antes da efetivação da busca e apreensão,
não havendo que se falar em vencimento antecipado da dívida sem
nova notificação.
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Pois bem. O vencimento da parcela num. 15 e 16 se deu em
janeiro e fevereiro de 2017. A parte requerida foi notificada em
14/02/2017, conforme documento de fls. ID Num. 11021061 – p. 8,
pelo inadimplemento na parcela 14 e 15.
Na notificação há a informação de que o não pagamento do
valor apontado no prazo de 48 horas tem como consequência o
vencimento antecipado da dívida, débitos vencidos e os vincendos,
além de outras medias que foram pertinentes, conforme se observa
no documento de ID Num. 11021061.
A parte requerida realizou o pagamento da parcela 15 e 16 em
28/07/2017, muito depois do prazo indicado na notificação,
ocorrendo, portanto, o vencimento de toda a dívida.
Assim, o pagamento de apenas duas parcelas não é o suficiente
para a purgação da mora e a notificação apresentada na inicial
encontra-se válida, de forma que a procedência da ação é medida
que se impõe.
Ante o exposto, com fundamento no inciso I do art. 487 do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, em consequência,
DECLARO rescindido o contrato celebrado entre as partes e
consolido nas mãos da parte autora a posse plena e exclusiva do
bem descrito e caracterizado na petição inicial, cuja apreensão
liminar torno definitiva.
Faculto, ainda, a venda do bem pela parte autora, na forma do art.
§4º do art. 1º do Decreto-Lei n. 911/69.
Cumpra-se o disposto no art. 2º do DL supracitado, oficiando-se
ao Detran-RO, comunicando estar o autor autorizado a proceder a
transferência a terceiros que indicar.
CONDENO a Ré ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, em razão da simplicidade da causa,
nos termos do art. 85, §2º do CPC, ressalvando a circunstância dos
§ § 2º e 3º do art. 98 do CPC.
Não havendo o pagamento espontâneo e nem requerimento do
credor para a execução da SENTENÇA dentro do prazo de quinze
dias do trânsito em julgado, proceda a escrivania a atualização
do valor da causa e apuração das custas finais, intimando-se, em
seguida, para pagamento. Se não pagas, inscreva-se em dívida
ativa e arquivem os autos.
Em caso de interposição de apelação ou de recurso adesivo,
intime-se o recorrido para apresentar suas contrarrazões no prazo
de 15 dias. Com a apresentação das contrarrazões ou o decurso
do referido prazo, subam os autos ao E. TJ/RO, conforme disciplina
o art. 1.010, §§1º, 2º e 3º do Novo Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7000115-80.2018.8.22.0001
[Busca e Apreensão]
BUSCA E APREENSÃO (181)
Nome: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO RCI BRASIL
Endereço: Rua Pasteur, 463 2 andar, - até 339/340, Batel, Curitiba
- PR - CEP: 80250-080
Advogado do(a) REQUERENTE: DARLEN SANTIAGO RO0008044
Nome: N S SERVICE LTDA - ME
Endereço: Avenida Governador Jorge Teixeira, 151, Bairro Nossa
Senhora das Graças, Roque, Porto Velho - RO - CEP: 76804-439
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição de ID nº 15461032 , onde a parte autora
requer a desistência da ação, DECLARO EXTINTO o processo
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supra referido, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de
Processo Civil. Sem custas, conforme o disposto no art. 8º, III da
Lei Estadual nº 3.896/2016.
P.R.I. Arquivem-se oportunamente.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7016568-53.2018.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: LUZIA GRACIANA DA SILVA
Endereço: Matias Arcanjo Ribeiro, s/n, Centro, Itapuã do Oeste RO - CEP: 76861-000
Advogado do(a) AUTOR: FAUSTO SCHUMAHER ALE SP0273516
Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Rua Dom Pedro II, 6789, - de 607 a 825 - lado ímpar,
Caiari, Porto Velho - RO - CEP: 76801-151
Nome: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS
Endereço: Quadra SEPN 508 Bloco C, S/N, Andar 2 Parte B, Asa
Norte, Brasília - DF - CEP: 70740-543
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição de ID nº 18156281, onde a parte autora
requer a desistência da ação, DECLARO EXTINTO o processo
supra referido, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de
Processo Civil. Sem custas, conforme o disposto no art. 8º, III da
Lei Estadual nº 3.896/2016.
P.R.I. Arquivem-se oportunamente.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7028358-68.2017.8.22.0001
[Alienação Fiduciária]
BUSCA E APREENSÃO (181)
Nome: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, Rua Benedito Américo de
Oliveira, s/n, Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIA LUCILIA GOMES
- SP0084206, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR RO0004943-A
Nome: WENDER VOLLMERHAUSEN DA SILVA
Endereço: Rua Principal, 3, 3 QUADRA 8, Novo Horizonte, Porto
Velho - RO - CEP: 76810-160
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda ajuizou ação de busca
e apreensão contra Wender Vollmerhausen da Silva, alegando,
em síntese, que pactuaram contrato com garantia de alienação
fiduciária do bem descrito na inicial, sendo que a parte requerida
ficou inadimplente, tendo sido constituída em mora. Pleiteou assim,
com base no Decreto-Lei n. 911/69, a busca e apreensão liminar
do bem e a procedência do pedido para o fim de consolidar a
propriedade e a posse em suas mãos. Apresentou procuração e
documentos.
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Concedida e executada a liminar pleiteada (fls. ID Num. 15406464),
a parte requerida foi regularmente citada (fls. ID Num. 15406457),
todavia, não pagou o débito, tampouco ofertou defesa.
É o relatório.
Decido.
Tratam os autos de pedido de busca e apreensão de bem móvel,
cujo contrato é gravado com cláusula de alienação fiduciária,
decorrente de cédula de crédito bancário.
Conforme se infere nos autos, a parte requerida foi regularmente
citada, mas, permaneceu inerte ao chamamento judicial, levando
ao julgamento antecipado da lide, na forma do inciso II do art. 355
do Código de processo Civil.
De outro lado, os documentos apresentados pela parte requerente
comprovam a existência do contrato, bem como a regular
constituição da requerida em mora.
Esses fatos, principalmente diante da revelia, são suficientes para
acolhimento do pedido inicial, uma vez que presentes todos os
requisitos legais.
A presunção decorrente da revelia não é absoluta, mas, no
presente caso, não existem elementos para se formar convicção
em contrário, sendo razoável o desfecho pretendido pela parte
autora.
Ante o exposto, com fundamento no inciso I do art. 487 do Código
de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, em
consequência, DECLARO rescindido o contrato celebrado entre
as partes, e consolido nas mãos da parte autora a posse plena e
exclusiva do bem descrito e caracterizado na petição inicial, cuja
apreensão liminar torno definitiva. Faculto, ainda, a venda do bem
pela parte autora, na forma do §4º do art. 1º do Decreto-Lei n.
911/69.
CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação, em razão da simplicidade
da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.
Não havendo o pagamento espontâneo e nem requerimento do
credor para a execução da SENTENÇA dentro do prazo de quinze
dias do trânsito em julgado, proceda a escrivania a atualização
do valor da causa e apuração das custas finais, intimando-se, em
seguida, para pagamento. Se não pagas, inscreva-se em dívida
ativa e arquivem os autos.
Em caso de interposição de apelação ou de recurso adesivo,
intime-se o recorrido para apresentar suas contrarrazões no prazo
de 15 dias. Com a apresentação das contrarrazões ou o decurso
do referido prazo, subam os autos ao E. TJ/RO, conforme disciplina
o art. 1.010, §§1º, 2º e 3º do Novo Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7000879-66.2018.8.22.0001
[Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
Endereço: Rua João Goulart, 2182, - de 1923/1924 a 2251/2252,
São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-034
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
Nome: JENNESI VASQUES LIMA
Endereço: Rua Marajó, 176, Beco, Três Marias, Porto Velho - RO
- CEP: 76812-368
Nome: BERNARDO FERMINO CORREIA DE LIMA
Endereço: Rua Goiás, 650, AP 10, Tucumanzal, Porto Velho - RO
- CEP: 76804-488
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
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SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição onde a parte autora requer a desistência da
ação, DECLARO EXTINTO o processo supra referido, nos termos
do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem custas,
conforme o disposto no art. 8º, III da Lei Estadual nº 3.896/2016.
P.R.I. Arquivem-se oportunamente.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7020510-64.2016.8.22.0001
[Contratos Bancários]
MONITÓRIA (40)
Nome: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Endereço: Rua Alvarenga Peixoto, 974, Lourdes, Belo Horizonte MG - CEP: 30180-120
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO GAGO FREITAS VALE
BARBOSA - SP165046
Nome: LUIZ JOSE DA SILVA
Endereço: Rua Alecrim, 5555, Cohab, Porto Velho - RO - CEP:
76807-534
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração da SENTENÇA proferida no
ID Num. 12929700 sob o fundamento de ocorrência de contradição
já que não atendimento de determinação judicial não pode ser
confundido com a falta de interesse processual. Diz que o verdadeiro
fundamento para a extinção da ação está no art. 485, III do CPC,
operando-se a necessidade de intimação pessoal do autor o que
não ocorreu nos autos, sendo, portanto, equivocada a extinção.
É o necessário relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração quando houver, na SENTENÇA,
obscuridade, contradição ou omissão.
Analisando os fundamentos invocados, observo que não há
contradição a ser sanada. A presente ação foi extinta com
fundamento no art. 485, IV do CPC, ausência de pressupostos
processuais, e não por falta de interesse de agir, conforme diz o
embargante.
Observo, oportunamente que, sobre a ausência de citação e a
extinção da ação por ausência de pressupostos, a jurisprudência
do E. TJRO é no seguinte sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR
DO PROCESSO. A ausência de citação é causa de extinção
do processo, sem resolução de MÉRITO, por inexistência de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular
do processo. Recurso conhecido e não provido. (TJRO. Apelação
Cível nº 0003094-76.2014.822.0001. 1ª Câmara Cível. Rel. Des.
Rowilson Teixeira. Julgamento em 23/08/2017)
A sua irresignação com a DECISÃO proferida, deve ser deduzida
pelos meios legais próprios.
Sendo assim, rejeito os presentes embargos, mantendo a DECISÃO
da forma como foi lançada.
Porto Velho, 27 de fevereiro de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7037671-53.2017.8.22.0001
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[Transação]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Endereço: Rua Alexandre Guimarães, 1927, - de 1927 a 2067 lado ímpar, Areal, Porto Velho - RO - CEP: 76804-373
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO RO0000704
Nome: TAIS NUNES DOS SANTOS
Endereço: Rua Tancredo Neves, 3403, - de 3212/3213 a 3775/3776,
Caladinho, Porto Velho - RO - CEP: 76808-118
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição onde as partes noticiam o acordo formulado
e as condições de seu cumprimento, requerendo a extinção do
feito, homologo por SENTENÇA o acordo e em consequência
JULGO EXTINTO o processo supra referido, onde figuram como
partes CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA e TAIS NUNES
DOS SANTOS, com análise do MÉRITO, nos termos do art. 487,
III, do CPC.
Sem custas.
P.R.I. Arquivem-se.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7022485-87.2017.8.22.0001
[Prestação de Serviços]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
Endereço: Paulo Freire, 4767, Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho
- RO - CEP: 76801-330 Endereço: Paulo Freire, 4767, Flodoaldo
Pontes Pinto, Porto Velho - RO - CEP: 76801-330
Advogados do(a) EXEQUENTE: GLEIDSON SANTOS OLIVEIRA RO0008479, IGOR JUSTINIANO SARCO - RO0007957
Nome: ADRIANA GONCALVES FERREIRA
Endereço: Avenida Amazonas, 1239, - de 1145 a 1281 - lado ímpar,
Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-171
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição onde as partes noticiam o acordo formulado
e as condições de seu cumprimento, requerendo a extinção do feito,
homologo por SENTENÇA o acordo e em consequência JULGO
EXTINTO o processo supra referido, onde figuram como partes
Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP e ADRIANA GONCALVES
FERREIRA, com análise do MÉRITO, nos termos do art. 487, III,
do CPC. Sem custas.
P.R.I. Arquive-se oportunamente.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7051743-45.2017.8.22.0001
[Busca e Apreensão]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: UNICRED PORTO VELHO - COOPERATIVA DE CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DE PORTO VELHO E
REGIAO NORTE DE RONDONIA LTDA
Endereço: Avenida Calama, 2468, - até 2454 - lado par, São João
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-768
Advogado do(a) AUTOR: VALERIANO LEAO DE CAMARGO RO0005414
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Nome: ANTONIO AUGUSTO DE ARAUJO LIMA
Endereço: Rua Hebert de Azevedo, 1833, São Cristóvão, Porto
Velho - RO - CEP: 76804-068
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação movida por UNICRED PORTO VELHO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS DE PORTO VELHO E REGIAO NORTE DE
RONDONIA LTDA em desfavor de ANTONIO AUGUSTO DE
ARAUJO LIMA.
No ID n. 14978382, foi determinado que a requerente recolhesse
ou comprovasse o recolhimento das custas iniciais, sob pena de
indeferimento da inicial, no prazo de 15 dias, porém não foi atendida
a determinação judicial.
Considerando que a parte autora deixou de cumprir determinação
processual, JULGO EXTINTO o feito sem a análise do MÉRITO,
nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
Custas pela parte autora.
Certificado o trânsito em julgado, e pagas as custas ou inscritas
em dívida ativa em caso de não pagamento, o que deverá ser
certificado, arquivem-se.
P. R. I.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7002137-14.2018.8.22.0001
[Imissão na Posse]
REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
Nome: JM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA
Endereço: Avenida Senador Virgílio Távora, 1701, sala 505,
Dionisio Torres, Fortaleza - CE - CEP: 60170-251
Advogado do(a) REQUERENTE: KLAUS DE PINHO PESSOA
BORGES - CE12861
Nome: AHSLEY QUEIROZ COSTA
Endereço: Rua José Camacho, 1372, São João Bosco, Porto Velho
- RO - CEP: 76803-708
Advogado do(a) REQUERIDO: JOSE JORGE TAVARES
PACHECO - RO0001888
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição onde as partes noticiam o acordo formulado
e as condições de seu cumprimento, requerendo a extinção do feito,
homologo por SENTENÇA o acordo e em consequência JULGO
EXTINTO o processo supra referido, onde figuram como partes
JM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA e AHSLEY QUEIROZ
COSTA, com análise do MÉRITO, nos termos do art. 487, III, do
CPC.
Sem custas.
P.R.I. Arquive-se.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7004668-73.2018.8.22.0001
[Alienação Fiduciária]
CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
(81)
Nome: BV FINANCEIRA S/A
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 14.171, Várzea de Baixo,
São Paulo - SP - CEP: 04730-090
Advogado do(a) AUTOR: GIULIO ALVARENGA REALE RO0006980
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Nome: CELSO FARIAS
Endereço: Rua Ana Caucaia, 7051, RUA JUAZEIRO, Lagoinha,
Porto Velho - RO - CEP: 76829-636
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando que a parte autora requer a desistência da ação,
DECLARO EXTINTO o processo supra referido, nos termos do
artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem custas,
conforme o disposto no art. 8º, III da Lei Estadual nº 3.896/2016.
P.R.I. Arquivem-se oportunamente.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7005229-97.2018.8.22.0001
[Empréstimo consignado]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: WELYS ARAUJO DE ASSIS
Endereço: Rua Garoupa, 4414, casa 14, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-034
Nome: ELIVANA MUNIZ DE CARVALHO
Endereço: Rua Garoupa, 4414, casa 14, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-034
Nome: MARIANA MUNIZ DE ARAUJO
Endereço: Rua Garoupa, 4414, casa 14, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-034
Nome: BEATRIZ MUNIZ CARVALHO DE ARAUJO
Endereço: Rua Garoupa, 4414, Nova Porto Velho, Porto Velho RO - CEP: 76820-034
Nome: MATHEUS MUNIZ CARVALHO DE ARAUJO
Endereço: Rua Garoupa, 4414, Nova Porto Velho, Porto Velho RO - CEP: 76820-034
Advogado do(a) AUTOR: CINTIA BARBARA PAGANOTTO
RODRIGUES - RO0003798
Advogado do(a) AUTOR: CINTIA BARBARA PAGANOTTO
RODRIGUES - RO0003798
Advogado do(a) AUTOR: CINTIA BARBARA PAGANOTTO
RODRIGUES - RO0003798
Advogado do(a) AUTOR: CINTIA BARBARA PAGANOTTO
RODRIGUES - RO0003798
Advogado do(a) AUTOR: CINTIA BARBARA PAGANOTTO
RODRIGUES - RO0003798
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Rua Prudente de Moraes, 2600, Centro, Porto Velho RO - CEP: 76801-040
Advogado do(a) RÉU: WILSON BELCHIOR - RO0006484
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição de ID nº Num. 16400517, onde a parte
autora requer a desistência da ação, DECLARO EXTINTO o
processo supra referido, nos termos do artigo 485, inciso VIII do
Código de Processo Civil. Sem custas, conforme o disposto no art.
8º, III da Lei Estadual nº 3.896/2016.
Arquive-se.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7008238-04.2017.8.22.0001
[Duplicata]
MONITÓRIA (40)
Nome: CABRAL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA
VEICULOS LTDA - ME
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Endereço: Rua da Beira, 6010, - de 5820 a 6020 - lado par, Floresta,
Porto Velho - RO - CEP: 76806-150
Advogados do(a) AUTOR: RADUAN MORAES BRITO - RO7069,
DALMAN CANDIDO PEREIRA - RO7121
Nome: LELIO OLIVEIRA DE MELO
Endereço: Rua Pau Brasil, 2280, (Cj Rio Guaporé), Castanheira,
Porto Velho - RO - CEP: 76811-214
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição onde a parte autora requer a desistência da
ação, DECLARO EXTINTO o processo supra referido, nos termos
do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem custas,
conforme o disposto no art. 8º, III da Lei Estadual nº 3.896/2016.
P.R.I. Arquivem-se oportunamente.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7015118-75.2018.8.22.0001
[Alienação Fiduciária]
CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
(81)
Nome: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Endereço: Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85, 03 ANDAR,
Cidade Monções, São Paulo - SP - CEP: 04576-010
Advogado do(a) AUTOR: DANTE MARIANO GREGNANIN
SOBRINHO - SP0031618
Nome: LAIZA CAROLINA SINGULANI FRANCA
Endereço: Rua Principal, 505, CASA 22, RES PARQUE JOS IPE,
QUADRA 06, Novo Horizonte, Porto Velho - RO - CEP: 76810-160
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição de ID nº 17867180 onde a parte autora
requer a desistência da ação, DECLARO EXTINTO o processo
supra referido, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de
Processo Civil. Sem custas, conforme o disposto no art. 8º, III da
Lei Estadual nº 3.896/2016.
P.R.I. Arquivem-se oportunamente.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7016587-59.2018.8.22.0001
[Alienação Fiduciária]
CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
(81)
Nome: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO
S.A
Endereço: Rua Amador Bueno, 474, BLOCO C 1ANDAR, Santo
Amaro, São Paulo - SP - CEP: 04752-005
Advogado do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA
- SP0115665
Nome: EVANDRO RAIMUNDO DE LIMA ROSA
Endereço: Avenida Nicarágua, 995, Nova Porto Velho, Porto Velho
- RO - CEP: 76820-184
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição de ID nº 18366793 , onde a parte autora
requer a desistência da ação, DECLARO EXTINTO o processo
supra referido, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de
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Processo Civil. Sem custas, conforme o disposto no art. 8º, III da
Lei Estadual nº 3.896/2016.
Posto isso, indefiro o pedido de desbloqueio judicial uma vez que
não chegou a ser feito.
P.R.I. Arquivem-se oportunamente.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7010417-71.2018.8.22.0001
[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: BANCO SAFRA S A
Endereço: Avenida Paulista, 2100, Bela Vista, São Paulo - SP CEP: 01310-200
Advogado do(a) AUTOR: JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO
- MG122345
Nome: RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DAS NEVES
Endereço: Rua Antônio Maria Valença, 7069, Aponiã, Porto Velho
- RO - CEP: 76824-164
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação promovida por AUTOR: BANCO SAFRA S A
em desfavor de RÉU: RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DAS
NEVES. Determinada a emenda a inicial, a parte autora mantevese silente.
Assim, por deixar de cumprir a determinação judicial, deixou,
o autor, de preencher os pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual
JULGO EXTINTA a presente ação, sem julgamento do MÉRITO,
nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
Custas pela autora, nos termos do artigo 486, § 2º do CPC.
Proceda o cartório a atualização do valor da causa e apuração
das custas finais. Após, intime-se para pagamento. Se não pagas,
inscreva-se em dívida ativa e arquivem os autos.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7033889-72.2016.8.22.0001
[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: WANDER DA TRINDADE MOTA
Endereço: Rua Guanabara, 639, Mato Grosso, Porto Velho - RO CEP: 76804-403
Advogados do(a) EXEQUENTE: VALDINEIA ROLIM MEIRELES RO0003851, JUSSARA MEJIA HOLDER - RO7466
Nome: TELEFONICA BRASIL S.A.
Endereço: Rua Martiniano de Carvalho, 851, Bela Vista, São Paulo
- SP - CEP: 01321-001
Advogados do(a) EXECUTADO: EDUARDO ABILIO KERBER
DINIZ - RO0004389, DANIEL FRANCA SILVA - DF0024214
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA proposta por WANDER
DA TRINDADE MOTA em desfavor de TELEFONICA BRASIL
S.A..
A parte executada foi intimada para realizar o pagamento, sob pena
de multa nos termos do artigo 523 do CPC, depositando os valores
nos autos principais.
Outrossim, tendo em vista a inércia da parte exequente quanto a
petição do ID Num. 15805371, considerando ainda o cumprimento
da obrigação, julgo extinta a presente ação nos termos do art. 924,
II do CPC.
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Certificado o trânsito em julgado, e pagas as custas pela parte
executada ou inscritas em dívida ativa em caso de não pagamento,
o que deverá ser certificado, arquivem-se.
P.R.I. Arquive-se com o trânsito em julgado.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7032939-29.2017.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: VANESSA DE LIMA MARTINS
Endereço: Rua Joaquim Tanajura, 4100, São João Bosco, Porto
Velho - RO - CEP: 76803-798
Advogado do(a) AUTOR: FRANCISCO RIBEIRO NETO RO0000875
Nome: ANTONIO DA ROCHA MARIANO
Endereço: BR 460, Km 2,5, Zona Rural, Itapuã do Oeste - RO CEP: 76861-000
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Embora regulamente intimada para promover a citação da
requerida, sob pena de extinção e arquivamento, a parte autora
deixou fluir o prazo que lhe foi assinalado sem requerer qualquer
providência, por isso, não promovendo a citação da parte ré, deu
causa a parte autora à ausência de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, o que culmina com
a extinção do feito sem necessidade de intimação pessoal da parte
autora, conforme entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE
CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1.
A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do
ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de
desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua
extinção sem exame do MÉRITO, hipótese que prescinde de prévia
intimação pessoal do autor. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no REsp 1302160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016)
Neste sentido é o posicionamento dos demais tribunais, in verbis:
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO APTO PARA
CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL. APELO NÃO PROVIDO. 1. Não tendo
sido formada a relação processual, ante a falta da citação do réu,
é possível que o magistrado, de ofício, proceda à extinção do
processo, sem julgamento do MÉRITO, por ausência de um dos
pressupostos processuais de existência e validade do processo
(CPC, art. 267, IV). 2. A extinção do processo não foi por negligência
ou abandono da causa, motivo pelo qual, de imediato se afasta a
tese recursal de intimação pessoal da parte autora, haja vista que
tão somente nestas hipóteses é que se exige a intimação pessoal
da parte. 3. Apelo não provido. (TJ-PE - APL: 3615952 PE, Relator:
Francisco Eduardo Goncalves Sertorio Canto, Data de Julgamento:
30/04/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2015)
EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO
DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E
REGULAR DO PROCESSO, DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL. Extinto o processo em razão de ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo, tal qual o não aperfeiçoamento de citação por inércia
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do autor, mostra-se desnecessária sua intimação pessoal, não se
aplicando o §1º do art. 267 do CPC, pois o mesmo se refere apenas
a extinção do processo por abandono processual (incisos II e III).
(TJRO. Apelação Cível nº 0313425-54.2008.8.22.0001. Rel. Des.
Marcos Alaor D. Grangeia. Julgado em 20/10/2010)
A DECISÃO combatida não merece reparos, uma vez que não
aperfeiçoada a citação válida e regular do réu, por inércia do
apelante, a extinção do processo é medida que se impõe, por
ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido
e regular do processo (Art. 219, do CPC). Ademais, na hipótese
não se aplica à Súmula n. 240 do STJ, uma que não aperfeiçoada
a relação processual. A propósito: STJ.PROCESSUALCIVIL.
AGRAVOREGIMENTALEMRECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO
DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 240/
STJ NO CASO. 1. A intimação da autora foi pessoal nos moldes
do art. 267, § 1º do CPC, pois restou comprovado que ela tomou
conhecimento de que deveria promover o andamento do feito
em 48 horas e assim não o fez. 2. É inaplicável o Enunciado n.
240/STJ quando não instaurada a relação processual com a
citação do réu, haja vista a impossibilidade de presumir que
este tenha interesse na continuidade do feito. Precedentes. 3.
Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1142636
RS 2009/0102858-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Data de Julgamento: 07/10/2010, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2010) Correta, portanto, a
DECISÃO recorrida ao extinguir o feito com base no DISPOSITIVO
retromencionado, uma vez que, intimada a promover a citação do
réu, a ora apelante não atendeu à determinação judicial. (TJRO.
Apelação Cível nº 0006564-23.2011.8.22.0001. 2ª Câmara Cível.
Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes. Julgado em 20/01/2015)
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR
DO PROCESSO. A ausência de citação é causa de extinção
do processo, sem resolução de MÉRITO, por inexistência de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular
do processo. Recurso conhecido e não provido. (TJRO. Apelação
Cível nº 0003094-76.2014.822.0001. 1ª Câmara Cível. Rel. Des.
Rowilson Teixeira. Julgamento em 23/08/2017)
Ante ao exposto, de ofício, com fundamento no art. 485, IV c/c
parágrafo 3º, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, uma vez
que os pressupostos processuais são matéria de ordem pública.
Custas pela parte autora. Proceda o cartório a atualização do
valor da causa e apuração das custas finais. Após intime-se para
pagamento. Se não pagas, inscreva-se em dívida ativa.
Após, arquivem-se os autos.
P. R. I. C.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7056769-58.2016.8.22.0001
[Nota Promissória]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço: Rua Venezuela, 1716, Nova Porto Velho, Porto Velho RO - CEP: 76820-140
Advogados do(a) EXEQUENTE: JESSICA VILAS BOAS DE PAULA
- RO7373, ADRIANA ROSA DE SOUZA - RO8032
Nome: MEGA FARMA LTDA - ME
Endereço: Rua União, 2032, São Francisco, Porto Velho - RO CEP: 76813-304
Advogado do(a) EXECUTADO:
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Intimação
Fica a parte autora, no prazo de 05 dias, intimada para se manifestar
sobre a Certidão Negativa do Oficial de Justiça (ID nº17575215).
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7036903-64.2016.8.22.0001
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: DAUCILIA VINHOS DOS SANTOS
Endereço: Senador Olavo Pires, 750, apartamento 01, Centro, Jaci
Paraná (Porto Velho) - RO - CEP: 76840-000
Advogado do(a) AUTOR: JEFERSON NUNES ARANTES FUHR RO0005249
Nome: TELEFONICA BRASIL S.A.
Endereço: Rua Getúlio Vargas, 1941, 1941, KM 1, Porto Velho RO - CEP: 76804-097
Advogados do(a) RÉU: DANIEL FRANCA SILVA - DF0024214,
MICHELE MARQUES ROSATO - RO0003645, GABRIELA DE
LIMA TORRES - RO0005714, CARLOS ALBERTO CANTANHEDE
DE LIMA JUNIOR - RO0008100, WILKER BAUHER VIEIRA LOPES
- GO0029320, HARTHURO YACINTHO ALVES CARNEIRO GO0045458
Certidão/INTIMAÇÃO
Certifico, para os devidos fins de direito, que a Contestação (ID nº
15926822) é tempestiva. Fica a parte autora intimada a, querendo,
apresentar réplica no prazo legal. O certificado é verdade e dou
fé.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7046707-22.2017.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material,
Custas, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: HELENA FERREIRA MENACHO
Endereço: Rua Mariana, 3106, Eletronorte, Porto Velho - RO - CEP:
76808-490
Advogados do(a) AUTOR: VICTOR EMMANUEL BOTELHO DE
CARVALHO MARON - RO0006150, PAULO TIMOTEO BATISTA
- RO0002437
Nome: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA-ELETROBRÁS
DISTRIBUIÇÃO RONDONIA S/A.
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 234, Centro, Porto Velho RO - CEP: 76801-028
Advogados do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207,
MARCELO RODRIGUES XAVIER - RO0002391, DANIEL PENHA
DE OLIVEIRA - RO0003434
Certidão/INTIMAÇÃO
Certifico, para os devidos fins de direito, que a Contestação (ID nº
16442756) é tempestiva. Fica a parte autora intimada a, querendo,
apresentar réplica no prazo legal. O certificado é verdade e dou
fé.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7037859-46.2017.8.22.0001
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[Expropriação de Bens]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PORTO VELHO
LTDA
Endereço: Avenida Nações Unidas, 268, KM 1, Porto Velho - RO CEP: 76804-110
Advogado do(a) EXEQUENTE: WYLIANO ALVES CORREIA RO0002715
Nome: ALCINEIA MOTA DOS SANTOS - ME
Endereço: Rua Rafael Vaz e Silva, 2869, - de 2850/2851 a
3283/3284, Liberdade, Porto Velho - RO - CEP: 76803-870
Nome: ALCINEIA MOTA DOS SANTOS
Endereço: Rua Montes Claros, 7090, CASA 01, Aponiã, Porto
Velho - RO - CEP: 76824-014
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Fica a parte autora, no prazo de 05 dias, intimada para se manifestar
sobre a Certidão Negativa do Oficial de Justiça (ID nº16736587).
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7041709-45.2016.8.22.0001
[Inadimplemento]
MONITÓRIA (40)
Nome: PISCINAS RONDONIA LTDA - ME
Endereço: Rua Duque de Caxias, 1633, - de 1568/1569 a 1852/1853,
São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-082
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO MIRANDA - RO0002199
Nome: ELISANA MORAES PINHEIRO
Endereço: Rua Julius Julien, 5183, Flodoaldo Pontes Pinto,
Porto Velho - RO - CEP: 76820-602 Endereço: Rua Julius Julien,
5183, Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho - RO - CEP: 76820602 Endereço: Rua Julius Julien, 5183, Flodoaldo Pontes Pinto,
Porto Velho - RO - CEP: 76820-602 Endereço: Rua Julius Julien,
5183, Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho - RO - CEP: 76820-602
Endereço: Rua Julius Julien, 5183, Flodoaldo Pontes Pinto, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-602
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Fica a parte autora, no prazo de 05 dias, intimada para se manifestar
sobre a Certidão Negativa do Oficial de Justiça (ID nº 16736905).
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7007577-25.2017.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Indenização por
Dano Material]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
Endereço: AGC São Carlos, 280, Rua Prof. Rivaldo Pessoa, Zona
Rural, Distrito, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76835-970
Nome: MARIA DE NAZARE SANTANA BRITO
Endereço: AGC São Carlos, 280, Rua Prof. Rivaldo Pessoa, Zona
Rural, Distrito, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76835-970
Nome: RAILDISON BRITO DOS SANTOS
Endereço: AGC São Carlos, 280, Rua Prof. Rivaldo Pessoa, Zona
Rural, Distrito, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76835-970
Nome: RAIMUNDO NAZARENO BRITO DOS SANTOS
Endereço: AGC São Carlos, 280, Rua Prof. Rivaldo Pessoa, Zona
Rural, Distrito, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76835-970
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Nome: MARILEIDE BRITO DOS SANTOS
Endereço: AGC São Carlos, 280, Rua Prof. Rivaldo Pessoa, Zona
Rural, Distrito, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76835-970
Nome: MARILENE BRITO DOS SANTOS
Endereço: AGC São Carlos, 280, Rua Prof. Rivaldo Pessoa, Zona
Rural, Distrito, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76835-970
Nome: NAZIANE BRITO DOS SANTOS
Endereço: AGC São Carlos, 280, Rua Prof. Rivaldo Pessoa, Zona
Rural, Distrito, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76835-970
Nome: RAILSON BRITO DOS SANTOS
Endereço: AGC São Carlos, 280, Rua Prof. Rivaldo Pessoa, Zona
Rural, Distrito, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76835-970
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE - RO0005196
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE - RO0005196
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE - RO0005196
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE - RO0005196
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE - RO0005196
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE - RO0005196
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE - RO0005196
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE - RO0005196
Nome: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Endereço: Estrada Santo Antônio, S/N, Canteiro de Obra da UHE
Santo Antônio, Triângulo, Porto Velho - RO - CEP: 76805-812
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
Certidão/INTIMAÇÃO
Certifico, para os devidos fins de direito, que a Contestação (ID nº
16291048) é tempestiva. Fica a parte autora intimada a, querendo,
apresentar réplica no prazo legal. O certificado é verdade e dou
fé.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7063127-39.2016.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Indenização por
Dano Material]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: EDINEUSA PRESTES DOS SANTOS
Endereço: ZONA RURAL, SN, LHC 01,BR 319, Porto Velho - RO
- CEP: 76847-000
Nome: GUSTAVO DOS SANTOS SALES
Endereço: BAIXO MADEIRA, ZONA RURAL, SAO MIGUEL, Porto
Velho - RO - CEP: 76801-000
Nome: TIAGO DOS SANTOS SALES
Endereço: SAO MIGUEL BAIXO MADEIRA LINHA C 01 BR, ZONA
RURAL, Porto Velho - RO - CEP: 76834-899
Nome: WELLINGTON DOS SANTOS SALES
Endereço: BR 319 LINHA C 1 SAO MIGUEL BAIXO MADEIR,
ZONA RURAL, Porto Velho - RO - CEP: 76834-899
Nome: LEONARDO DOS SANTOS SALES
Endereço: BR 319 LINA C 1 SAO MIGUEL BAIXO MADEIRA,
ZONA RURAL, Porto Velho - RO - CEP: 76801-000
Nome: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS SALES
Endereço: LINHA C 01 BR 319 SAO MIGUEL BAIXO MADEI,
ZONA RURAL, Porto Velho - RO - CEP: 76834-899
Advogados do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA - RO0001996, JONATAS ROCHA SOUSA - RO7819,
DEBORA PANTOJA BASTOS - RO7217, VALNEI GOMES DA
CRUZ ROCHA - RO0002479
Advogados do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA - RO0001996, JONATAS ROCHA SOUSA - RO7819,
DEBORA PANTOJA BASTOS - RO7217, VALNEI GOMES DA
CRUZ ROCHA - RO0002479
Advogados do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA - RO0001996, JONATAS ROCHA SOUSA - RO7819,
DEBORA PANTOJA BASTOS - RO7217, VALNEI GOMES DA
CRUZ ROCHA - RO0002479
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Advogados do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA - RO0001996, JONATAS ROCHA SOUSA - RO7819,
DEBORA PANTOJA BASTOS - RO7217, VALNEI GOMES DA
CRUZ ROCHA - RO0002479
Advogados do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA - RO0001996, JONATAS ROCHA SOUSA - RO7819,
DEBORA PANTOJA BASTOS - RO7217, VALNEI GOMES DA
CRUZ ROCHA - RO0002479
Advogados do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA - RO0001996, JONATAS ROCHA SOUSA - RO7819,
DEBORA PANTOJA BASTOS - RO7217, VALNEI GOMES DA
CRUZ ROCHA - RO0002479
Nome: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Endereço: Centro Empresarial, Caiari, Porto Velho - RO - CEP:
76801-910
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
Certidão/INTIMAÇÃO
Certifico, para os devidos fins de direito, que a Contestação (ID nº
16326148) é tempestiva. Fica a parte autora intimada a, querendo,
apresentar réplica no prazo legal. O certificado é verdade e dou
fé.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7015759-68.2015.8.22.0001
[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
(81)
Nome: BANCO HONDA S/A.
Endereço: Rua Doutor José Áureo Bustamante, 337, Santo Amaro,
São Paulo - SP - CEP: 04710-090
Advogados do(a) AUTOR: RENAN THIAGO PASQUALOTTO
SILVA - RO0006017, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ MT022131A
Nome: CARLOS DE SOUZA RIBEIRO MELO
Endereço: Rua Ivone Chakian, 8062, Juscelino Kubitschek, Porto
Velho - RO - CEP: 76829-354
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Fica a parte autora, no prazo de 05 dias, intimada para se manifestar
sobre a Certidão Negativa do Oficial de Justiça (ID nº 16184858).
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7043738-34.2017.8.22.0001
[Prestação de Serviços]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
Endereço: Rua Paulo Freire, 4767, Flodoaldo Pontes Pinto, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-514
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ
- RO0004389
Nome: SAMUEL PEREIRA SACRAMENTO
Endereço: Estrada do Belmont, 90, - de 11010/11011 ao fim,
Nacional, Porto Velho - RO - CEP: 76801-898
Nome: RAYANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 1705, - de 1543 a 1849 - lado
ímpar, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-085
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Intimação
Fica a parte autora, no prazo de 05 dias, intimada para se manifestar
sobre a Certidão Negativa do Oficial de Justiça (ID 16539066).
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7027446-42.2015.8.22.0001
[Despesas Condominiais]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL ROMA
Endereço: Avenida Guaporé, 5914, Rio Madeira, Porto Velho - RO
- CEP: 76821-400
Advogado do(a) AUTOR: PATRICIA SILVA DOS SANTOS RO0004089
Nome: KEITEANE FERNANDES DE MOURA LEMOS
Endereço: Avenida Guaporé, 5914, APARTAMENTO 101 DO
BLOCO C2, Rio Madeira, Porto Velho - RO - CEP: 76821-400
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição onde as partes noticiam o acordo formulado
e as condições de seu cumprimento, requerendo a homologação
do pacto e a suspensão do feito até o dia 31/11/2016; considerando
que decorreu o prazo assinalado sem quaisquer manifestação
das partes, conforme certidão de ID nº 15880579, homologo por
SENTENÇA o acordo e em consequência JULGO EXTINTO o
processo supra referido, onde figuram como partes CONDOMINIO
RESIDENCIAL ROMA e KEITEANE FERNANDES DE MOURA
LEMOS, com análise do MÉRITO, nos termos do art. 487, III, do
CPC. Sem custas.
P.R.I. Arquive-se oportunamente.
Porto Velho, 30 de janeiro de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7008429-15.2018.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: ALISSA ENILA ANDRADE DA SILVA
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 1960, - de 1900 a 2350 - lado
par, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-038
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO PEREIRA DA SILVA RO0000802
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida Lauro Sodré, Costa e Silva, Porto Velho - RO CEP: 76803-290
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração apresentado pela parte
autora sob fundamento de ocorrência de omissão na medida em
que o pedido de assistência judiciária gratuita não foi analisado e
que a causa de pedir em relação a responsabilidade da requerida,
está em desligar a energia, cujo pedido de interrupção, não possui
qualquer assinatura da solicitante, apócrifo, como bem explicado
na exordial.
Apesar da inexistência de assinatura da cliente no documento de
ID Num. 16710083, o serviço foi solicitado, o atendimento ocorreu,
havendo inclusive protocolo de atendimento. Ademais, sendo essa
a causa de pedir, estaria a parte autora pleiteando em nome próprio
direito alheio.
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Outrossim, de fato o pedido de assistência judiciária gratuita não foi
analisado e, portanto, neste momento, defiro-o à parte autora.
Assim, acolho em parte os embargos de declaração, apenas para
deferir à parte autora o benefício da assistência judiciária gratuita.
Anote-se.
No mais, mantenho a SENTENÇA da forma como lançada.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
Juiz(a) de Direito

Nome: TIAGO BRASIL SOBRINHO
Endereço: Rua Paulo Freire, 4767, Colegio Objetivo I, Flodoaldo
Pontes Pinto, Porto Velho - RO - CEP: 76820-514
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Fica a parte autora, no prazo de 05 dias, intimada para se manifestar
sobre a Certidão Negativa do Oficial de Justiça (ID nº16770336).
Porto Velho, 18 de maio de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7027607-52.2015.8.22.0001
[Perdas e Danos]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: DIONATHAS OLIVEIRA DOS SANTOS
Endereço: AGC São Carlos, S/N, Comunidade Bom Será,S/N, Zona
Rural, Baixo Madeira, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76835-970
Advogados do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE - RO0005196,
MATEUS BALEEIRO ALVES - RO0004707
Nome: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Endereço: Centro Empresarial, 637, 5 andar, sala 510, Caiari, Porto
Velho - RO - CEP: 76801-910
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
Certidão/INTIMAÇÃO
Certifico, para os devidos fins de direito, que a Contestação (ID nº
16437991) é tempestiva. Fica a parte autora intimada a, querendo,
apresentar réplica no prazo legal. O certificado é verdade e dou
fé.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7011604-85.2016.8.22.0001
[Anulação, Adimplemento e Extinção, Cheque]
MONITÓRIA (40)
Nome: INBRANDS S.A
Endereço: Rua Coronel Luís Barroso, 151, Santo Amaro, São Paulo
- SP - CEP: 04750-030
Advogados do(a) AUTOR: TECIANA MECHORA DOS SANTOS
- RO5971, CAIO MARCELO GREGOLIN SAMPAIO - SP317046,
DOUGLAS ALVES VILELA - SP264173, ROSELY CRISTINA
MARQUES CRUZ - SP0178930
Nome: DENACALI FERRARI COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA - ME
Endereço: Avenida Rio Madeira, 3288, PISO I SALA 114/33 E
114/34, Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho - RO - CEP: 76820408
Nome: INSTITUTO DE ONCOLOGIA DE PORTO VELHO S/S
LTDA - EPP
Endereço: Estrada Santo Antônio, 450, Triângulo, Porto Velho - RO
- CEP: 76805-000
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Fica a parte autora, no prazo de 05 dias, intimada para se manifestar
sobre a Certidão Negativa do Oficial de Justiça (ID nº17306825).
Porto Velho, 18 de maio de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7014469-47.2017.8.22.0001
[Juros]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: SEABRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Endereço: Rua Grão Pará, 466, Santa Efigênia, Belo Horizonte MG - CEP: 30150-340
Advogados do(a) EXEQUENTE: ROBERTO JARBAS MOURA
DE SOUZA - RO0001246, SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
Nome: ARIANE MEDEIROS BERNARDINO
Endereço: Rua Itapetinga, 5423, Castanheira, Porto Velho - RO CEP: 76811-374
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Fica a parte autora, no prazo de 05 dias, intimada para se manifestar
sobre a Certidão Negativa do Oficial de Justiça (ID nº 16700564).
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7004309-60.2017.8.22.0001
[Inadimplemento]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS
SERVIDORES DO PO
Endereço: Rua João Goulart, 1500, Nossa Senhora das Graças,
Porto Velho - RO - CEP: 76804-126
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROZINEI TEIXEIRA LOPES RO0005195

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7061509-59.2016.8.22.0001
[Nota Promissória]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: ABDUL & ABDUL COMERCIO DE MOVEIS E
ELETRODOMESTICOS LTDA - ME
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1350, - de 984 a 1360 - lado
par, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-096
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALCIENE LOURENCO DE PAULA
COSTA - RO0004632
Nome: FABIO ALVES DA FONSECA
Endereço: Rua Renascer, 4892, - de 4821/4822 ao fim, Cohab,
Porto Velho - RO - CEP: 76807-840
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Fica a parte autora, no prazo de 05 dias, intimada para se manifestar
sobre a Certidão Negativa do Oficial de Justiça (ID nº 16663913).
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7038749-82.2017.8.22.0001
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[Alienação Fiduciária]
BUSCA E APREENSÃO (181)
Nome: BANCO ITAUCARD S.A.
Endereço: Alameda Pedro Calil, 43, Vila das Acácias, Poá - SP CEP: 08557-105
Advogados do(a) REQUERENTE: CRISTIANE BELINATI
GARCIA LOPES - RO0004778, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR
- PR0050945
Nome: LUIZ CESAR SILVA
Endereço: RUA SENINHA, 27, AIRTON SENNA, Jaci Paraná
(Porto Velho) - RO - CEP: 76840-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação
Fica a parte autora, no prazo de 05 dias, intimada para se manifestar
sobre a Certidão Negativa do Oficial de Justiça (ID nº17661507).
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7019752-17.2018.8.22.0001
[Alienação Fiduciária]
CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
(81)
Nome: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO
S.A
Endereço: Rua Amador Bueno, 474, BLOCO C 1ANDAR, Santo
Amaro, São Paulo - SP - CEP: 04752-005
Advogado do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA
- SP0115665
Nome: N S SERVICE LTDA - ME
Endereço: Avenida Governador Jorge Teixeira, 151, Nossa Senhora
das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-149
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos.
Após o recolhimento das custas iniciais, cumpra-se a DECISÃO a
seguir:
I - Defiro liminarmente a medida. Expeça-se MANDADO /carta
precatória de busca e apreensão, depositando-se o bem com a
parte autora, ressalvando a necessidade de prévio pagamento de
eventuais taxas administrativas perante o DETRAN. Segue anexo
comprovante de minuta de restrição do veículo, via Renajud.
II - Cumprida a liminar, cite-se a parte requerida para, em 15 (quinze)
dias contestar, sob pena de revelia, facultando-lhe a purgação da
mora no prazo de 05 (cinco) dias a partir do cumprimento da liminar,
compreendendo a integralidade da dívida pendente, segundo os
valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, a fim de que
o bem lhe seja restituído livre de ônus (Decreto Lei 911/69, art. 3º, §
2º, conforme redação dada pela Lei 10.931/2004). Cientifiquem-se
eventuais avalistas. Expeça-se MANDADO.
III – Consigne-se que há que se aguardar o prazo de cinco dias
após a citação da parte devedora para que esta apresente sua
resposta ou venha a purgar a mora, prazo este deveras exíguo,
não representando prejuízo grave ou de difícil reparação para
a parte credora, conforme já decidido pelo E. TJ/RO no Agravo
de Instrumento nº 0011611-10.2013.8.22.0000, de relatoria do
Desembargador Moreira Chagas, julgado em 31/01/2014.
IV - Consigne-se ainda que, restando infrutífera a tentativa de
citação, para nova diligência deverá a parte autora recolher as
custas do Oficial de Justiça (art. 93 do CPC), no prazo de 05 (cinco)
dias, salvo em caso da autora ser beneficiária da justiça gratuita.
Sobrevindo a comprovação do recolhimento, expeça-se novo
expediente de citação para cumprimento no endereço indicado
pela autora.
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V - Fica a parte requerida intimada a, no momento da apresentação
da contestação, especificar, circunstanciadamente, as provas que
pretende produzir, indicando sua relevância e pertinência, sob pena
de preclusão (artigo 336 do CPC).
CÓPIA
DA
PRESENTE
SERVIRÁ
COMO
CARTA/
MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO OU OUTRAS
CORRESPONDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO
DESTE
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7004888-71.2018.8.22.0001
[Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: EMBRASCON EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO
CIVIL LTDA
Endereço: Rua Senador Álvaro Maia, 797, - de 773/774 a 1122/1123,
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-288
Advogados do(a) EXEQUENTE: FLORA MARIA RIBAS ARAUJO RO0002642, ALINE ARAUJO - RO0002259
Nome: MARIA RAIMUNDA ARAUJO BRASIL
Endereço: Rua Daniela, 2126,, Bloco 01, AP 23/24, Residencial
Park do Jamary, Lagoinha, Porto Velho - RO - CEP: 76829-818
Advogados do(a) EXECUTADO: JAQUELINE JOICE REBOUCAS
PIRES NOE - RO0005481, VITOR MARTINS NOE - RO0003035,
ROSECLEIDE MARTINS NOE - RO0000793
DESPACHO
Vistos.
I - Considerando o requerimento do credor para a execução da
SENTENÇA, INTIME-SE a parte executada nos termos do art. 513,
§ 1º a 4º do CPC, para que cumpra a obrigação no prazo de 15
dias, conforme dispõe o artigo 523 do mesmo Codex legal.
II - Em caso de não pagamento no prazo do caput do art. 523, o
débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários
de advogado de 10%, nos termos do §1º do art. 523 do CPC,
ressalvado o disposto no artigo 525 do mesmo código.
III - Proceda o cartório a anotação do número do processo PJE nos
autos físicos, arquivando-se em seguida o processo físico.
Porto Velho, 8 de fevereiro de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7022618-32.2017.8.22.0001
[Alienação Fiduciária]
CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
(81)
Nome: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO
S.A
Endereço: Rua Amador Bueno, 474, BLOCO C 1 ANDAR, Santo
Amaro, São Paulo - SP - CEP: 04752-005
Advogado do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA
- SP0115665
Nome: ISMAEL DA COSTA CASTRO
Endereço: Rua Muriaé, 10671, Marcos Freire, Porto Velho - RO CEP: 76814-072
Intimação
Fica a parte autora, no prazo de 05 dias, intimada para se manifestar
sobre a Certidão Negativa do Oficial de Justiça (ID 17117042).
Porto Velho, 18 de maio de 2018.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7029829-22.2017.8.22.0001
[Despesas Condominiais]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: RESERVA DO BOSQUE CONDOMINIO RESORT
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 2300, Olaria, Porto Velho - RO CEP: 76801-284
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBERVAL DA SILVA PEREIRA
- RO0002677
Nome: JOSINEIA ARAUJO RODRIGUES
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 2300, Reserva do Bosque Apto
1002-EKOS, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-284
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Fica a parte autora, no prazo de 05 dias, intimada para se manifestar
sobre a Certidão Negativa do Oficial de Justiça (ID nº17515558).
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7007403-79.2018.8.22.0001
[Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: MADEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE
MADEIRAS LTDA - EPP
Endereço: Avenida Rio Madeira, SN, - de 4913 a 5169 - lado ímpar,
Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-191
Advogados do(a) EXEQUENTE: SILVIO MACHADO - RO0003355,
GLEYSON BELMONT DUARTE DA COSTA - RO0005775
Nome: P & G MADEIRAS S.A.
Endereço: Rua Jaime Tannus, 400, Santa Luzia, Uberlândia - MG
- CEP: 38408-700
Advogados do(a) EXECUTADO: MARCOS GONCALVES SILVA
DE URU - MG79064, IRANY GONCALVES DA COSTA - MG30325,
LEONARDO PEREIRA ROCHA MOREIRA - MG84983
DESPACHO
Vistos.
I - Tratando-se de cumprimento provisório de SENTENÇA, fica a
parte exequente advertida sobre as disposições dos arts. 520 e
521 do CPC.
Nos termos do art. 523 do CPC, INTIME-SE a executada para pagar
voluntariamente o débito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob
pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios,
também em 10% (dez por cento) sobre o débito, ficando ainda sujeito
a atos de expropriação (§3º do art. 523 do CPC). Cientificando ainda
de que, com o transcurso do prazo para pagamento voluntário,
nos termos do art. 525 do CPC (independentemente de penhora
ou nova intimação), inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis
para que, querendo, apresente impugnação ao cumprimento de
SENTENÇA.
Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
II - Proceda o cartório a anotação do número do processo PJE nos
autos físicos.
Porto Velho, 2 de março de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7014519-39.2018.8.22.0001
[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: CELSO DE MOURA
Endereço: Rua Betim, - de 4855/4856 a 5004/5005, Industrial, Porto
Velho - RO - CEP: 76821-204
Advogado do(a) AUTOR: RAIZA COSTA CAVALCANTI RO0006478
Nome: INSS AGU PVH
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Pelo que foi exposto na inicial, o autor recebeu o auxílio doença até
04/12/2013, não havendo vínculo com o requerido desde a referida
data.
No entanto, ajuizou a presente ação em 13/04/2018, quase 6 anos
depois, requerendo seja-lhe concedido o benefício do auxílioacidente. Ocorre que pelo lapso temporal, não há mais vínculo
com a autarquia, que possa justificar o interesse de agir da parte
autora na presente ação. Não há novo pedido de concessão/
restabelecimento de auxílio doença e nem a sua negativa.
Por isso, observo a falta de interesse de agir da parte autora e, nos
termos do art. 10 do CPC, oportunizo a sua manifestação no prazo
de 10 dias.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7015419-22.2018.8.22.0001
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: EMERSON FERREIRA DA SILVA
Endereço: Rua João Paulo I, 2400, Novo Horizonte, Porto Velho RO - CEP: 76810-154
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 76821063, - de 3601 a 4635 lado ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos.
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido
de indenização por danos morais e antecipação de tutela, o qual
passo a apreciar.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo. Havendo perigo de irreversibilidade dos
efeitos da tutela de urgência de natureza antecipada, esta não será
concedida, o que não é o caso dos autos (art. 300, § 3°, CPC).
Entendo, que a probabilidade do direito está no fato de que a
parte autora pretende a discussão da fatura pela qual está sendo
ameaçada de corte e sustenta a irregularidade do procedimento.
Por sua vez, o perigo de dano se evidencia pelos prejuízos que a
suspensão dos serviços de energia, esta essencial, pode causar
para o cotidiano do autor.
Presentes, pois, os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, e
considerando que a controvérsia envolve a prestação de serviço
essencial e sopesando os direitos das partes em colisão, neste
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momento oportuna a concessão da medida pleiteada, DEFIRO o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que
a requerida se ABSTENHA de realizar corte de energia no imóvel
indicado, situado na Rua João Paulo n. 2400, QD 03 - CS 08,
Bairro Areia Branca, Código Único n. 10482059, referente, única e
exclusivamente, ao débito discutido nestes autos, R$ 526,21, com
vencimento dia 13/01/2014, sob pena de multa de R$ 2.000,00, em
caso de descumprimento.
I - Considerando que o autor já fez a opção pela realização de
audiência, designe-se o cartório data para a realização da audiência
de conciliação. Fica a parte autora intimada por seu advogado, na
forma do artigo 334, § 3º do CPC.
II – Devem as partes comparecer pessoalmente na audiência de
conciliação, admitido preposto apenas para a pessoa jurídica,
devendo estarem acompanhadas por seus respectivos advogados.
O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência
de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça
e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da
União ou do Estado.
III - Não obtida a conciliação, a parte requerida deverá oferecer
resposta escrita, por meio de advogado constituído ou de Defensor
Público, no prazo de 15 dias, a contar da data da audiência, sob pena
de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial e
eventual procedência do pedido e ainda, a condenação em custas
e honorários de advogado. Se o réu reconhecer a procedência do
pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação
reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
IV - Consigne-se que, restando infrutífera a tentativa de citação,
quer seja por incorreção do endereço indicado ou por falta dos
meios necessários ao cumprimento, para nova diligência deverá
a parte autora recolher as custas do Oficial de Justiça (art. 93
do CPC), no prazo de 05 (cinco) dias, salvo em caso da autora
ser beneficiária da justiça gratuita. Sobrevindo a comprovação
do recolhimento, expeça-se novo expediente de citação para
cumprimento no endereço indicado pela autora.
CÓPIA
DA
PRESENTE
SERVIRÁ
COMO
CARTA/
MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO OU OUTRAS
CORRESPONDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO
DESTE
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7013387-44.2018.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: MARINES VALMORBIDA
Endereço: Rua Vieira dos Santos, 1180, casa, Cohapar, Guaratuba
- PR - CEP: 83280-000
Nome: KAUA HENRIQUE VALMORBIDA FERREIRA
Endereço: Rua Vieira dos Santos, 1180, Cohapar, Guaratuba - PR
- CEP: 83280-000
Advogado do(a) AUTOR: CEZAR DENILSON MACHADO DE
SOUZA - PR35643
Advogado do(a) AUTOR: CEZAR DENILSON MACHADO DE
SOUZA - PR35643
Nome: AMAZONIA NAVEGACOES LTDA. - ME
Endereço: Estrada do Belmont, 9919, Nacional, Porto Velho - RO
- CEP: 76801-870
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos.
Indefiro o pedido de antecipação de tutela, tendo em vista
que a situação é prevista apenas na fase de cumprimento de
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SENTENÇA.
I - Considerando que o autor já fez a opção pela realização de
audiência, designe-se o cartório data para a realização da audiência
de conciliação. Fica a parte autora intimada por seu advogado, na
forma do artigo 334, § 3º do CPC.
II – Devem as partes comparecer pessoalmente na audiência de
conciliação, admitido preposto apenas para a pessoa jurídica,
devendo estarem acompanhadas por seus respectivos advogados.
O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência
de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça
e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da
União ou do Estado.
III - Não obtida a conciliação, a parte requerida deverá oferecer
resposta escrita, por meio de advogado constituído ou de Defensor
Público, no prazo de 15 dias, a contar da data da audiência, sob pena
de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial e
eventual procedência do pedido e ainda, a condenação em custas
e honorários de advogado. Se o réu reconhecer a procedência do
pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação
reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
IV - Consigne-se que, restando infrutífera a tentativa de citação,
quer seja por incorreção do endereço indicado ou por falta dos
meios necessários ao cumprimento, para nova diligência deverá
a parte autora recolher as custas do Oficial de Justiça (art. 93
do CPC), no prazo de 05 (cinco) dias, salvo em caso da autora
ser beneficiária da justiça gratuita. Sobrevindo a comprovação
do recolhimento, expeça-se novo expediente de citação para
cumprimento no endereço indicado pela autora.
CÓPIA
DA
PRESENTE
SERVIRÁ
COMO
CARTA/
MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO OU OUTRAS
CORRESPONDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO
DESTE
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7033063-46.2016.8.22.0001
[Cédula de Crédito Bancário]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, Cidade de Deus, Vila Yara,
Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - RO0004875
Nome: L. DE S. PINHEIRO ASSESSORIA E SERVICOS
ADMINISTRATIVOS - ME
Endereço: Rua Alexandre Guimarães, - de 7479 a 7843 - lado
ímpar, Tancredo Neves, Porto Velho - RO - CEP: 76829-613
Nome: LAIRTON DE SENA PINHEIRO
Endereço: Rua Alexandre Guimarães, - de 7479 a 7843 - lado
ímpar, Tancredo Neves, Porto Velho - RO - CEP: 76829-613
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Apresente a parte autora a planilha atualizada do débito,
informando, ainda, a forma como pretende o prosseguimento da
execução, observando a normativa do art. 17 a 19 da Lei Estadual
n. 3.896/16.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
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Processo nº 7014477-87.2018.8.22.0001
[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: SEBASTIAO SCHRAN
Endereço: Área Rural, Área Rural de Porto Velho, Porto Velho - RO
- CEP: 76834-899
Advogados do(a) AUTOR: MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA MT10363/A, RAIZA COSTA CAVALCANTI - RO0006478
Nome: INSS AGU PVH
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Pelo que foi exposto na inicial, o autor recebeu o auxílio doença até
30/11/2012, não havendo vínculo com o requerido desde a referida
data.
No entanto, apresenta ajuizou a presente ação em 13/04/2018,
quase 6 anos depois, requerendo seja-lhe concedido o benefício
do auxílio-acidente. Ocorre que pelo lapso temporal, não há mais
vínculo com a autarquia, que possa justificar o interesse de agir da
parte autora na presente ação. Não há novo pedido de concessão/
restabelecimento de auxílio doença e nem a sua negativa.
Por isso, observo a falta de interesse de agir da parte autora e, nos
termos do art. 10 do CPC, oportunizo a sua manifestação no prazo
de 10 dias.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7050362-02.2017.8.22.0001
[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: JOSE ANTONIO ANDRE
Endereço: Avenida Massud, 1448, Centro, Costa Marques - RO CEP: 76937-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOAO ANDRE DOS SANTOS
BORGES - MT20968/O, FELIPPE ROBERTO PESTANA RO0005077
Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, E 2235
- Bloco A, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP - CEP: 04543-011
Advogados do(a) EXECUTADO: JULIO HENRIQUE COSTA
CABRAL - CE22734, WILSON BELCHIOR - RO0006484
DECISÃO
Vistos.
Considerando que não há valor passível de liberação em favor do
banco executado, arquivem-se os autos após o pagamento das
custas, o que deverá ser certificado.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7014769-72.2018.8.22.0001
[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral,
Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: FRANCIVALDO DA SILVA VAZ
Endereço: Rua Vicunha, Conceição, Porto Velho - RO - CEP:
76808-384
Advogado do(a) AUTOR: ABNER VINICIUS MAGDALON ALVES
- RO9232
Nome: TELEFONICA BRASIL S.A.
Endereço: Telefonica Brasil S/A, Cidade Monções, São Paulo - SP
- CEP: 04571-936
Advogado do(a) RÉU:
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DESPACHO
Vistos.
Para a verificação da situação retratada nos autos, a da inscrição
indevida, a comprovação da negativação deve ser feita por
documento oficial emitido diretamente por órgão de proteção ao
crédito (consulta de balcão).
Ademais, observa-se a existência de diversos órgãos de proteção
ao crédito, sendo que alguns se comunicam, a exemplo do SPC
e SERASA, enquanto outros não, como o SCPC. Assim, faz-se
necessária a juntada das certidões de inscrição emitidas pelos
principais órgãos de forma a aferir a existência do efetivo abalo
ilegítimo do crédito ou da incidência da Súmula n. 385 do TJ, sendo
esta providência cabível à parte autora.
Nos autos só existe a certidão referente ao SCPC. Assim,fica a
parte autora intimada, para no prazo de 15 dias, juntar aos autos as
certidões necessárias do SPC e SERASA, sob pena de extinção.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7019535-71.2018.8.22.0001
[Acidente de Trabalho, Seguro]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: EUDES DE AGUIAR BARBALHO
Endereço: Avenida Calama, 7773, - de 8303 ao fim - lado ímpar,
Planalto, Porto Velho - RO - CEP: 76825-401
Advogado do(a) AUTOR: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA
- AC0004688
Nome: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 741, - de 611 a 965 - lado ímpar,
Caiari, Porto Velho - RO - CEP: 76801-147
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos,
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Eudes de Aguiar
Barbalho em face do Bradesco Vida e Previdência S.A, alegando
que foi contratado como funcionário pelo Banco Bradesco em
08/03/2005, sendo que em 11/09/2015 foi dispensado sem
justa causa e, em razão de ser portador de doença ocupacional
LER/DORT, foi reintegrado em dezembro de 2015. Afirma ser
beneficiário de duas apólices de seguro que indenizam danos desta
natureza: BRADESCO SEGURO DE VIDA EM GRUPO (Apólice
7900, limitada ao valor de R$ 750.000,00) e BRADESCO SEGURO
COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS (Apólice 9300, limitada ao
valor de R$ 375.000,00). Requer a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita e que seja julgada procedente a ação
condenando a requerida ao pagamento de indenização constante
nos contratos de seguro referidos, cuja soma é de R$ 1.125.000,00,
valor que atribuiu à causa. Junta documentos.
É a síntese.
Considerando que o artigo 206, §1º, II, b, do Código Civil e a
Súmula 101 do STJ estabelecem que a ação de indenização do
segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano, e
que a Súmula 278 do STJ orienta que o termo inicial é a data em
que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral,
permanecendo suspenso entre a comunicação do fato e a recusa
ao pagamento da indenização; Considerando ainda o alto valor
dado à causa e que consta nas apólices juntadas que “a invalidez,
de qualquer natureza, será comprovada com a apresentação
à Seguradora, de laudo do médico assistente. Reconhecida a
invalidez pela Seguradora, os capitais relativos às coberturas
serão pagos.”, fica a parte autora intimada a demonstrar a negativa
formal da seguradora em relação ao pagamento da indenização e
que houve a suspensão do prazo prescricional, no prazo de quinze
dias, sob pena de extinção e arquivamento.
No mesmo prazo e sob a mesma penalidade, deverá comprovar o
pagamento das apólices de seguro.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7019768-68.2018.8.22.0001
[Usucapião Especial (Constitucional)]
USUCAPIÃO (49)
Nome: MARIA SILVA CORREA
Endereço: Avenida Campos Sales, 5247, - de 5057 a 5247 - lado
ímpar, Conceição, Porto Velho - RO - CEP: 76808-455
Advogado do(a) AUTOR:
Nome: FRIGORIFICO SANTA ELVIRA LTDA
Endereço: Avenida Calama, 4110, Embratel, Porto Velho - RO CEP: 76900-000
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Embora não haja regra específica para atribuição do valor da
causa à ação de usucapião, este deverá corresponder à estimativa
oficial para lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana - IPTU, que é o chamado valor venal do imóvel,
por analogia à regra estabelecida no art. 292, IV, do Código de
Processo Civil. Diante disso, emende-se a inicial, no prazo de
QUINZE dias, devendo a parte autora corrigir o valor da causa, sob
pena de EXTINÇÃO.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7010644-61.2018.8.22.0001
[Alienação Fiduciária]
CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
(81)
Nome: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO
S.A
Endereço: Rua Amador Bueno, 474, bloco c 1 andar, Santo Amaro,
São Paulo - SP - CEP: 04752-005
Advogado do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA
- SP0115665
Nome: NELIDA MOREL MOURA
Endereço: Rua Bandeirantes, 4724, QD 15, Tiradentes, Porto Velho
- RO - CEP: 76824-676
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação de busca e apreensão em que AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A promove
em desfavor de NELIDA MOREL MOURA. Determinada a emenda
a inicial para comprovar a constituição da mora e o recolhimento
das custas processuais, a parte autora se manifestou sob o ID nº
17178890, limitando-se a comprovar o pagamento das custas.
Assim, por deixar de cumprir a determinação judicial, deixou,
o autor, de preencher os pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual
JULGO EXTINTA a presente ação, sem julgamento do MÉRITO,
nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
Custas pela autora, nos termos do artigo 486, § 2º do CPC.
Certifique-se e proceda-se a atualização do valor da causa e
apuração das custas finais, intimando-se, em seguida, para
pagamento. Se não pagas, inscreva-se em dívida ativa e arquivem
os autos.
P.R.I.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7011065-51.2018.8.22.0001
[Alienação Fiduciária]
CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
(81)
Nome: BV FINANCEIRA S/A
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 14171, Vila Gertrudes,
São Paulo - SP - CEP: 04794-000
Advogado do(a) AUTOR: SERGIO SCHULZE - SC0007629
Nome: AIESKA MACIEL DA SILVA
Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 2924, Mato Grosso, Porto Velho
- RO - CEP: 76804-391
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Mantenho a DECISÃO agravada pelos seus próprios
fundamentos.
Informe-se oportunamente ao E. TJRO.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7019785-07.2018.8.22.0001
[Compra e Venda]
MONITÓRIA (40)
Nome: COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CARGA
PESADA LTDA - ME
Endereço: Rua José Camacho, 2360, São João Bosco, Porto Velho
- RO - CEP: 76803-770
Advogado do(a) AUTOR: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546
Nome: BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Endereço: Rua Curimatã, 6541, Anexo 1, Sala 03, Lagoa, Porto
Velho - RO - CEP: 76812-064
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos.
Fica a parte autora intimada a comprovar o recolhimento das
custas processuais, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção
e arquivamento.
Com a comprovação:
I - Trata-se de pretensão monitória visando o pagamento de
quantia certa, com base em prova escrita, sem eficácia de título
executivo. Satisfeitos os requisitos formais de admissibilidade
do pedido, defiro a inicial e determino que a parte requerida seja
citada para em 15 (quinze) dias pagar o débito alegado/entregar a
coisa, com o pagamento de honorários advocatícios de 5% sobre
o valor dado à causa e com o benefício da isenção de despesas
processuais, ou em igual prazo oferecer defesa (embargos)
através de advogado habilitado, sob pena de se constituir este
procedimento em ação executiva, inclusive com a penhora de
bens pertencentes. Apresentados embargos, abra-se vistas à
parte autora para responder, especificando desde já as provas
que pretenda produzir. Por ocasião da apresentação da defesa,
via Sistema Eletrônico PJE, deverá cadastrar seus respectivos
advogados para posteriores intimações.
II - No caso de execução o requerido arcará ainda com o pagamento
de honorários de 10% sobre o valor do débito.
III - Consigne-se que, restando infrutífera a tentativa de citação, quer
seja por incorreção do endereço indicado ou por falta dos meios
necessários ao cumprimento, para nova diligência deverá a parte
autora recolher as custas do Oficial de Justiça (art. 93 do CPC), no
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prazo de 05 (cinco) dias, salvo em caso da autora ser beneficiária
da justiça gratuita. Sobrevindo a comprovação do recolhimento,
expeça-se novo expediente de citação para cumprimento no
endereço indicado pela autora.
CÓPIA
DA
PRESENTE
SERVIRÁ
COMO
CARTA/
MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO OU OUTRAS
CORRESPONDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO
DESTE
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7012497-76.2016.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: BENILCE FREITAS GOMES BETONNI
Endereço: Rua Coqueiro, 1398, Baixa União, Porto Velho - RO CEP: 76900-999
Nome: ALAN DE OLIVEIRA BETTONI
Endereço: Rua Coqueiro, 1398, Baixa União, Porto Velho - RO CEP: 76900-999
Nome: ARILDENY BERZIM DE OLIVEIRA UMBELINO
Endereço: Rua Coqueiro, 1368, Baixa União, Porto Velho - RO CEP: 76900-999
Nome: WASHIGTON BERZIN UMBELINO
Endereço: Rua Coqueiro, 1368, Baixa União, Porto Velho - RO CEP: 76900-999
Nome: MARIA DAS GRACAS DA SILVA CONRADO
Endereço: Rua Coqueiro, 1397, Baixa União, Porto Velho - RO CEP: 76900-999
Nome: Daphany Gomes Freitas Barros
Endereço: desconhecido
Nome: Liliany Azevedo Umberlindo
Endereço: desconhecido
Nome: Wallacy Guilhermy Azevedo Umberlino
Endereço: desconhecido
Advogados do(a) AUTOR: GUILHERME TOURINHO GAIOTTO
- RO0006183, LUIS GUILHERME MULLER OLIVEIRA RO0006815
Advogados do(a) AUTOR: LUIS GUILHERME MULLER OLIVEIRA
- RO0006815, GUILHERME TOURINHO GAIOTTO - RO0006183
Advogados do(a) AUTOR: LUIS GUILHERME MULLER OLIVEIRA
- RO0006815, GUILHERME TOURINHO GAIOTTO - RO0006183
Advogados do(a) AUTOR: LUIS GUILHERME MULLER OLIVEIRA
- RO0006815, GUILHERME TOURINHO GAIOTTO - RO0006183
Advogados do(a) AUTOR: GUILHERME TOURINHO GAIOTTO
- RO0006183, LUIS GUILHERME MULLER OLIVEIRA RO0006815
Advogados do(a) AUTOR: LUIS GUILHERME MULLER OLIVEIRA
- RO0006815, GUILHERME TOURINHO GAIOTTO - RO0006183
Advogado do(a) AUTOR: LUIS GUILHERME MULLER OLIVEIRA
- RO0006815
Advogados do(a) AUTOR: LUIS GUILHERME MULLER OLIVEIRA
- RO0006815, GUILHERME TOURINHO GAIOTTO - RO0006183
Nome: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Endereço: Centro Empresarial, 637, Rua Dom Pedro II, sala 510,
Caiari, Porto Velho - RO - CEP: 76801-910
Advogados do(a) RÉU: EVERSON APARECIDO BARBOSA RO0002803, LUCIANA SALES NASCIMENTO - RO0005082,
CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO0003861
DESPACHO
Vistos.
Considerando as alegações da inicial e da contestação e o pedido
genérico de provas, especifiquem circunstanciadamente as provas
que pretendem produzir, indicando sua relevância e pertinência.
Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.
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Saliento que caso proteste pela produção de prova pericial, logo no
seu requerimento deve a parte indicar o tipo de perícia pretendida,
a sua FINALIDADE, indicar o assistente técnico e apresentar os
quesitos, sob pena de indeferimento da prova pretendida.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7029764-61.2016.8.22.0001
[Títulos de Crédito, Despesas Condominiais, Direitos e Títulos de
Crédito]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: CONDOMINIO VITA BELLA RESIDENCIAL CLUBE
Endereço: Rua Anari, 5358, setor 21, Floresta, Porto Velho - RO CEP: 76806-090
Advogados do(a) EXEQUENTE: SAULO HENRIQUE MENDONCA
CORREIA - RO0005278, NAYARA SIMEAS PEREIRA RODRIGUES
- RO0001692, NAIANE ANDRESSA REIS RAMALHO - RO7631,
MARACELIA LIMA DE OLIVEIRA - RO0002549
Nome: WALCICLEIDE PINHEIRO DUARTE
Endereço: Rua Anari, 5358, Apartamento 306, 3 Pavimento, Bloco
6, Floresta, Porto Velho - RO - CEP: 76806-090
Advogado do(a) EXECUTADO: JOAO PAULO SILVINO AGUIAR
- SP336486
Intimação
Fica a parte autora, no prazo de 05 dias, intimada para se manifestar
sobre a Certidão Negativa do Oficial de Justiça (ID nº 17298604) e
petição do requerido (ID nº 17435166 proposta de acordo).
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7042936-36.2017.8.22.0001
[Concurso de Credores]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA
Endereço: Rua João Goulart, 2051, São Cristóvão, Porto Velho RO - CEP: 76804-034
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
Nome: LAUDICEIA DE PAULA SANTANA
Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 4685, - de 4663 a 4975 - lado
ímpar, Agenor de Carvalho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-203
Nome: GILBERTO COLMAN JUNIOR
Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 4715, - de 4663 a 4975 - lado
ímpar, Agenor de Carvalho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-203
Intimação
Fica a parte autora, no prazo de 05 dias, intimada para se manifestar
sobre a Certidão Negativa do Oficial de Justiça (ID 17302140).
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7046639-72.2017.8.22.0001
[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: PORTO VELHO SHOPPING S.A
Endereço: Avenida Rio Madeira, Flodoaldo Pontes Pinto, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-408
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Advogados do(a) EXEQUENTE: RENATA MARIANA BRASIL
FEITOSA - RO0006818, JAIME PEDROSA DOS SANTOS
NETO - RO0004315, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO RO0000635
Nome: COENGA & CIA LTDA - ME
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 5397 e 5465, - de 5295 a
5505 - lado ímpar, Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho - RO - CEP:
76820-537
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Fica a parte autora, no prazo de 05 dias, intimada para se manifestar
sobre a Certidão Negativa do Oficial de Justiça (ID nº17585490).
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7037270-54.2017.8.22.0001
[Despesas Condominiais]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: CONDOMINIO DOIS TOTAL VILLE PORTO VELHO
Endereço: Rua Miguel de Cervante, 117, 261, Aeroclube, Porto
Velho - RO - CEP: 76811-003
Advogado do(a) EXEQUENTE: NAYARA SIMEAS PEREIRA
RODRIGUES - RO0001692
Nome: LUIZ HENRIQUES DA SILVA MORAES
Endereço: Rua das Faveiras, 3243, Eletronorte, Porto Velho - RO
- CEP: 76808-638
Nome: HANA LOPES PEREIRA
Endereço: Rua Bernardo Simão, 3655, Cidade do Lobo, Porto
Velho - RO - CEP: 76810-502
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Deve a parte exequente colacionar aos autos planilha atualizada
do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Ressalta-se que a cobrança da dívida, seja por ação de cobrança,
monitória ou execução de título extrajudicial, o débito se consolida
quando da propositura da ação, de modo a incidirem sobre ele, em
lugar dos parâmetros contratuais, apenas os índices monetários
e juros habituais em juízo, quais sejam, a correção monetária e
os juros de mora a partir da citação, em respeito ao princípio da
demanda.
Neste sentido:
APELAÇÃO CIVEL - DIREITO COMERCIAL - AÇÃO MONITÓRIA
- INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS O
AJUIZAMENTO DA AÇÃO - LIMITES DA LIDE - DELIMITAÇÃO
REALIZADA ATRAVÉS DA PETIÇÃO INICIAL E A DEFESA
- PRETENSÃO POSTA NA INICIAL COM VALOR CERTO IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO - INCIDÊNCIA
DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. - Se o pedido
inicial se limitou a exigir um valor certo, sem ressalvar a aplicação
dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação, não existem
outros índices a se aplicar senão os legais. - O juiz ao decidir deve
observar os limites em que foi proposta a ação, que são fixados na
petição inicial e na defesa, sob pena de violação dos artigos 128 e
460, ambos do CPC. - A correção monetária deve incidir desde o
ajuizamento da ação e os juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação.(TJ-MG - AC: 10352110031452001 MG, Relator: Alexandre
Santiago, Data de Julgamento: 29/01/2014, Câmaras Cíveis / 11ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014)
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO
BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CORREÇÃO DOS
DÉBITOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A comissão de permanência incide a partir da impontualidade
do devedor, sem cumulação com taxa de rentabilidade. 2. Após
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o ajuizamento da ação, a correção monetária e os juros de mora
incidem conforme o cálculo dos débitos judiciais. Precedentes
da Turma.(TRF-4 - AC: 1090 RS 2005.71.09.001090-7, Relator:
JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 24/11/2009,
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 02/12/2009)
Ressalta-se que no sítio eletrônico deste TJ/RO (www.tjro.jus.br)
existe uma ferramenta eletrônica que possibilita a realização dos
referidos cálculos.
Consigne-se que, caso pretenda a realização de pesquisas via
sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, deverá recolher as custas
referentes aos arts. 17 a 19 da Lei Estadual n. 3.896/16, sob pena
de indeferimento do requerimento.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7007157-83.2018.8.22.0001
[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Overbooking]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: NAUARA NAISSA DUARTE SILVA
Endereço: Rua José Bonifácio, 328, - de 1700/1701 a 2113/2114,
Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-486
Advogado do(a) AUTOR: ADRIANA DE KASSIA RIBEIRO
PIMENTA - RO0004708
Nome: LATAM AIRLINES GROUP S/A
Endereço: AC Aeroporto Internacional de Porto Velho, Avenida
Governador Jorge Teixeira 6490, Aeroporto, Porto Velho - RO CEP: 76803-970
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos.
Excepcionalmente, defiro o recolhimento das custas ao final.
I - Considerando que o autor já fez a opção pela realização de
audiência, designe-se o cartório data para a realização de audiência
de conciliação junto ao CEJUSC. Fica a parte autora intimada por
seu advogado, na forma do artigo 334, § 3º do CPC.
II – Devem as partes comparecerem pessoalmente na audiência
de conciliação, admitido preposto apenas para a pessoa jurídica,
devendo estarem acompanhadas por seus respectivos advogados.
O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência
de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça
e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da
União ou do Estado.
III - Não obtida a conciliação, a parte requerida deverá oferecer
resposta escrita, por meio de advogado constituído ou de Defensor
Público, no prazo de 15 dias, a contar da data da audiência, sob pena
de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial e
eventual procedência do pedido e ainda, a condenação em custas
e honorários de advogado. Se o réu reconhecer a procedência do
pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação
reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
IV - Consigne-se que, restando infrutífera a tentativa de citação,
quer seja por incorreção do endereço indicado ou por falta dos
meios necessários ao cumprimento, para nova diligência deverá
a parte autora recolher as custas do Oficial de Justiça (art. 93
do CPC), no prazo de 05 (cinco) dias, salvo em caso da autora
ser beneficiária da justiça gratuita. Sobrevindo a comprovação
do recolhimento, expeça-se novo expediente de citação para
cumprimento no endereço indicado pela autora.
CÓPIA
DA
PRESENTE
SERVIRÁ
COMO
CARTA/
MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO OU OUTRAS
CORRESPONDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO
DESTE
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
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3ª VARA CÍVEL
3º Cartório Cível
Juiz de Direito OSNY CLARO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Cristian Eunides Mar
Diretor de Cartório
SUGESTÕES
OU
RECLAMAÇÕES,
FAÇAM-NAS
PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTATE-NO VIA INTERNET.
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
JUIZ DIRETOR: pvhjuizcivel@tjro.jus.br
CARTÓRIO: pvh3civel@tjro.jus.br
Proc.: 0007814-91.2011.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco Bradesco S. A.
Advogado:Lucyanne Carrett Brant Hitzeschky (OAB/RO 4659),
Anne Botelho Cordeiro (OAB/RO 4370), Mauro Paulo Galera Mari
(OAB/RO 4937), Carmen Eneida da Silva Rocha (OAB/RO 3846)
Executado:Disronsist Comércio e Equipamentos de Informática
Ltda Epp, Sérgio Bezerra do Amaral Filho
DESPACHO:
DESPACHO Vistos, etc.Considerando que a execução se processa
pelo modo menos gravoso ao devedor (NCPC, artigo 805) e a ordem
legal do artigo 835 do NCPC, DETERMINEI a aplicação do convênio
celebrado com o BACEN, denominado BACENJUD, efetuandose bloqueio sobre o valor atualizado da causa em favor da parte
exequente junto à conta bancária mantida pela parte devedora em
instituições financeiras do país.Requisitado o bloqueio de valores
em relação ao executado indicado, a ordem foi parcialmente
cumprida,tudo conforme recibos anexos.Efetuada a penhora on
line, mesmo que parcial, lavre-se termo de penhora e intime-se o
devedor incontinenti, ficando desde já autorizada a aplicação do
artigo 268 do NCPC, se for o caso, na pessoa de seu advogado,
representante legal ou pessoalmente, via AR-MP ou MANDADO
para, querendo, oferecer Impugnação, em 15 (quinze) dias,
versando tão somente sobre as matérias previstas.Transcorrido o
prazo sem que o executado apresente impugnação/embargos - o
que deverá ser certificado pela escrivania expeça-se alvará em
favor da exequente para levantamento da quantia penhorada, e
intime-se a parte exequente a requerer o que entender de direito
em 05 dias.Após, parte exequente deverá se manifestar quanto ao
prosseguimento da execução no prazo impreterível de 15 (quinze)
dias, indicando na oportunidade meio efetivo para satisfação da
obrigação, sob pena de imediata extinção, expedição de carta
de crédito e arquivamento do feito.Decorrido aludido prazo sem
manifestação, intime-se a autora, pessoalmente, para promover
o andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, observando-se
o disposto no parágrafo único, do art. 274, do NCPC, sob pena
de extinção e arquivamento do feito, na forma do art. 485, § 1º
do CPC.Intime-se. Cumpra-se.VIAS DESTA SERVIRÃO COMO
CARTA/MANDADO Porto Velho-RO, sexta-feira, 18 de maio de
2018.Osny Claro de Oliveira Junior Juiz de Direito
Proc.: 0008168-48.2013.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco Bradesco S/A
Advogado:Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4937), Carmen
Eneida da Silva Rocha (OAB/RO 3846), Sâmara de Oliveira Souza
(OAB/RO 7298), Heberte Roberto Neves do Nascimento (OAB/RO
5322)
Executado:Vigher Serviços de Segurança Ltda, Oswaldo Morales,
Adail GonÇalves da Costa Func
DESPACHO:
DESPACHO Vistos, etc.1) Considerando que a execução se
processa pelo modo menos gravoso ao devedor (NCPC, artigo
805) e a ordem legal do artigo 834 do NCPC, DETERMINEI a
aplicação do convênio celebrado com o BACEN, denominado
BACENJUD, efetuando-se bloqueio sobre o valor atualizado
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da causa em favor da parte exequente junto à conta bancária
mantida pela parte devedora em instituições financeiras do país. 2)
Considerando o valor irrisório bloqueado na conta corrente do
devedor, procedo ao desbloqueio da quantia, a teor do art. 836
do NCPC, conforme o protocolo em anexo.3) A parte exequente
deverá se manifestar quanto ao prosseguimento da execução no
prazo impreterível de 15 (quinze) dias, indicando na oportunidade
meio efetivo para satisfação da obrigação, sob pena de imediata
extinção, expedição de carta de crédito e arquivamento do feito.4)
Decorrido aludido prazo sem manifestação, intime-se a autora,
pessoalmente, para promover o andamento ao feito, no prazo de
05(cinco) dias, observando-se o disposto no parágrafo único, do
art. 274, do NCPC, sob pena de extinção e arquivamento do feito,
na forma do art. 485, § 1º do CPC.Intime-se. Cumpra-se.VIAS
DESTA SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO Porto Velho-RO,
sexta-feira, 18 de maio de 2018.Osny Claro de Oliveira Junior Juiz
de Direito
Proc.: 0249531-70.2009.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Josué da Silva Sicsu
Advogado:Ivanir Maria Sumeck (OAB/RO 1687)
Executado:NB Empreendimentos Habitacionais Spe Ltda
DESPACHO:
DESPACHO Vistos, etc. Atento à ordem do art. 835 do NCPC e ao
princípio da realidade da execução, pelo qual o credor tem o direito
de ser satisfeito o mais brevemente possível, foi procedida tentativa
de penhora on line. Entretanto, a mesma restou negativa, conforme
detalhamento em anexo.A parte exequente deverá se manifestar
quanto ao prosseguimento da execução no prazo impreterível
de 15 (quinze) dias, indicando na oportunidade meio efetivo para
satisfação da obrigação, sob pena de imediata extinção, expedição
de carta de crédito e arquivamento do feito.Decorrido aludido prazo
sem manifestação, intime-se a autora, pessoalmente, para promover
o andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, observando-se
o disposto no parágrafo único, do art. 274, do NCPC, sob pena
de extinção e arquivamento do feito, na forma do art. 485, § 1º
do CPC.Intime-se. Cumpra-se.VIAS DESTA SERVIRÃO COMO
CARTA/MANDADO Porto Velho-RO, sexta-feira, 18 de maio de
2018.Osny Claro de Oliveira Junior Juiz de Direito
Proc.: 0018217-85.2012.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco Bradesco S/A
Advogado:Lucyanne Carratte Brandt Hitzeschky (OAB/RO 4659),
Nara Lima Carvalho (OAB/RO 5416), Mauro Paulo Galera Mari
(OAB/RO 4937), Sâmara de Oliveira Souza (OAB/RO 7298)
Executado:Luciano Alves Sobrinho Me, Luciano Alves Sobrinho
DECISÃO:
O sistema RENAJUD é um meio eletrônico que possibilita a
efetivação de ordens judiciais de restrição de veículos cadastrados
no Registro Nacional de Veículos Automotores
RENAVAM,
permitindo o repasse das informações aos DETRANs para registro
em suas bases de dados. Portanto, trata-se de mais uma providência
adotada pelo Judiciário que permite ao exequente ver satisfeito o
seu crédito. DEFIRO o requerimento para consulta por meio do
sistema RENAJUD para localizar possíveis veículos automotores
do(s) executado(s), devendo ser efetuada, em caso positivo,
restrição à transferência de eventuais veículos automotores de
propriedade do(s) executado(s). Indefiro por ora pesquisa junto
ao INFOJUD por falta de recolhimento das custas devidas(fls.
123/124).Cumpra-se. Porto Velho-RO, segunda-feira, 21 de maio
de 2018.Osny Claro de Oliveira Junior Juiz de Direito
Proc.: 0006509-33.2015.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Richard Campanari
Advogado:Richard Campanari (OAB/RO 2889), LUIZ FELIPE DA
SILVA ANDRADE (OAB/RO 6175), Érika Camargo Gerhardt (OAB/
RO 1911)
Executado:Mc Teixeira Eirelli, Juliana Souza Silva
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DESPACHO:
DESPACHO Vistos, etc.1) Considerando que a execução se
processa pelo modo menos gravoso ao devedor (NCPC, artigo 805)
e a ordem legal do artigo 834 do NCPC, DETERMINEI a aplicação
do convênio celebrado com o BACEN, denominado BACENJUD,
efetuando-se bloqueio sobre o valor atualizado da causa em favor
da parte exequente junto à conta bancária mantida pela parte
devedora em instituições financeiras do país. 2) Considerando o
valor irrisório bloqueado na conta corrente do devedor, procedo
ao desbloqueio da quantia, a teor do art. 836 do NCPC, conforme
o protocolo em anexo.3) Manifeste também a parte autora sobre
pesquisa junto ao RENAJUD com as seguintes mensagens: “a
pesquisa não retornou resultados” e Restrições já Existentes”, e
pesquisa junto ao INFOJUD: “Não consta declarações entregues
para NI e Exercício informados”.4) A parte exequente deverá
se manifestar quanto ao prosseguimento da execução no prazo
impreterível de 15 (quinze) dias, indicando na oportunidade
meio efetivo para satisfação da obrigação, sob pena de imediata
extinção, expedição de carta de crédito e arquivamento do feito.5)
Decorrido aludido prazo sem manifestação, intime-se a autora,
pessoalmente, para promover o andamento ao feito, no prazo de
05(cinco) dias, observando-se o disposto no parágrafo único, do
art. 274, do NCPC, sob pena de extinção e arquivamento do feito,
na forma do art. 485, § 1º do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Porto
VelhoRO-, sexta-feira, 18 de maio de 2018.Osny Claro de Oliveira
Junior Juiz de Direito
Proc.: 0015201-60.2011.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Centro de Ensino São Lucas Ltda
Advogado:Diógenes Nunes de Almeida Neto (OAB/RO 3831),
Thiago Valim (OAB/RO 6320)
Requerido:Alcione da Silva Allig
Advogado:David Antonio Avanso (OAB/RO 1656)
DECISÃO:
Expeça-se alvará em favor do exequente para levantamento da
importância depositada à fl.116.Após a expedição do alvará,
o exequente deverá retirar referido expediente no prazo de 05
(cinco) dias, bem como comprovar o levantamento, sob pena de
transferência dos valores para conta única do TJ/RO independente
de nova CONCLUSÃO.Transcorrido o prazo sem a retirada do
alvará, proceda a escrivania com a transferência dos valores para a
conta única do TJ/RO, independentemente de nova CONCLUSÃO.
Após, arquive-se.Porto Velho-RO, segunda-feira, 21 de maio de
2018.Osny Claro de Oliveira Júnior Juiz de Direito
Proc.: 0023509-85.2011.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Marcelo Brotherhood Peres Lobo
Advogado:João de Castro Inácio Sobrinho (OAB/RO 433A)
Requerido:Banco Panamericano S/A
Advogado:José Martins (SP 84.314), Felipe Andres Acevedo Ibanez
(OAB/SP 206339), Luis Guilherme Sismeiro de Oliveira (OAB/RO
6700)
DESPACHO:
DESPACHO Conforme entendimento do STJ, o cumprimento de
SENTENÇA não é automático, havendo necessidade de intimação
da parte executada, para cumprir a obrigação no prazo previsto no
art. 523, do CPC. 1- Intime-se a parte executada na forma do art.
513, § 2º do CPC para que efetue o cumprimento da SENTENÇA,
nos termos do art. 523, sob pena de multa de 10% e honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito, sob pena
de atos de expropriação (art. 523, § 3º do CPC). Para a fase de
cumprimento de SENTENÇA, que terá início após o decurso
do prazo supra fixado, fixo honorários advocatícios de 10% do
valor, sem prejuízo de sua majoração em caso de impugnação.2Havendo inércia da parte devedora, certifique-se e arquive.3- De
outro passo, saliento que com a implantação do Processo Judicial
Eletrônico PJE, a fase de Cumprimento de SENTENÇA deverá
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ser proposta perante aquele sistema, consoante Resolução n.
031/2014, editada pela Presidência do Tribunal de Justiça de
Rondônia (art. 16), que regulamenta o processo judicial eletrônico
no TJ/RO, in verbis: Art. 16. A partir da implantação do PJe
será feita migração de processo do sistema físico para o virtual
sempre que for apresentado requerimento de cumprimento
de SENTENÇA. Parágrafo único. O cartório deverá anotar o
número do processo gerado para cumprimento de SENTENÇA
na movimentação processual do processo que será arquivado. 4Desta forma, a parte exequente deverá instruir sua petição com a
cópia dos seguintes documentos: 1) petição inicial;2) procuração
das partes;3) SENTENÇA /acórdão;4) certidão do trânsito em
julgado;5) DECISÃO judicial que determinou a intimação nos
termos do art. 523;6) certidão da inércia do executado;7) planilha
de atualização do crédito;8) indicação dos bens à penhora;Deverá,
ainda, o exequente cadastrar no PJE o advogado que representou
o executado no processo físico.Ressalto que a petição deve ser
distribuída por dependência a esta unidade jurisdicional (3ª Vara
Cível), por meio da aba Processo/Novo Processo Incidental.
Eventual distribuição deverá ser comunicada ao Cartório para fins
de anotação do número do processo do PJE nos autos físicos, com
consequente arquivamento em seguida.Porto Velho-RO, segundafeira, 21 de maio de 2018.Osny Claro de Oliveira Júnior Juiz de
Direito
Proc.: 0007831-59.2013.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Wagner Alexandre Campos
Advogado:Eduardo Abílio Kerber Diniz (OAB/RO 4389), Guilherme
da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO 5546), Edson Antônio Sousa
Pinto (OAB/RO 4643)
Requerido:Caerd - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia
S/A
Advogado:Maricelia Santos Ferreira (OAB/RO 324B), Ingrid
Rodrigues de Menezes (RO 1.460)
DESPACHO:
DESPACHO Conforme entendimento do STJ, o cumprimento de
SENTENÇA não é automático, havendo necessidade de intimação
da parte executada, para cumprir a obrigação no prazo previsto no
art. 523, do CPC. 1- Intime-se a parte executada na forma do art.
513, § 2º do CPC para que efetue o cumprimento da SENTENÇA,
nos termos do art. 523, sob pena de multa de 10% e honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito, sob pena
de atos de expropriação (art. 523, § 3º do CPC). Para a fase de
cumprimento de SENTENÇA, que terá início após o decurso
do prazo supra fixado, fixo honorários advocatícios de 10% do
valor, sem prejuízo de sua majoração em caso de impugnação.2Havendo inércia da parte devedora, certifique-se e arquive.3- De
outro passo, saliento que com a implantação do Processo Judicial
Eletrônico PJE, a fase de Cumprimento de SENTENÇA deverá
ser proposta perante aquele sistema, consoante Resolução n.
031/2014, editada pela Presidência do Tribunal de Justiça de
Rondônia (art. 16), que regulamenta o processo judicial eletrônico
no TJ/RO, in verbis: Art. 16. A partir da implantação do PJe
será feita migração de processo do sistema físico para o virtual
sempre que for apresentado requerimento de cumprimento
de SENTENÇA. Parágrafo único. O cartório deverá anotar o
número do processo gerado para cumprimento de SENTENÇA
na movimentação processual do processo que será arquivado. 4Desta forma, a parte exequente deverá instruir sua petição com a
cópia dos seguintes documentos: 1) petição inicial;2) procuração
das partes;3) SENTENÇA /acórdão;4) certidão do trânsito em
julgado;5) DECISÃO judicial que determinou a intimação nos
termos do art. 523;6) certidão da inércia do executado;7) planilha
de atualização do crédito;8) indicação dos bens à penhora;Deverá,
ainda, o exequente cadastrar no PJE o advogado que representou
o executado no processo físico.Ressalto que a petição deve ser
distribuída por dependência a esta unidade jurisdicional (3ª Vara
Cível), por meio da aba Processo/Novo Processo Incidental.
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Eventual distribuição deverá ser comunicada ao Cartório para fins
de anotação do número do processo do PJE nos autos físicos, com
consequente arquivamento em seguida.Porto Velho-RO, segundafeira, 21 de maio de 2018.Osny Claro de Oliveira Júnior Juiz de
Direito
Cristian Eunides Mar
Diretor de Cartório
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Processo: 7013258-10.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831
EXECUTADO: WILLISON DUARTE DE LIMA
Advogado do(a) EXECUTADO:
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, a se
manifestar sobre petição de ID 18218779.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7024029-47.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 09/05/2016 12:02:15
Requerente: UNICRED PORTO VELHO - COOPERATIVA DE
CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DE PORTO
VELHO E REGIAO NORTE DE RONDONIA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: VALERIANO LEAO DE CAMARGO
- RO0005414
Requerido: SERGIO WINNIK FILHO e outros
SENTENÇA
Vistos e examinados.
Intimada pessoalmente para promover o andamento do feito, no
prazo de 05(cinco) dias, com advertência expressa de que sua
inércia importaria em extinção do feito, a parte autora deixou
transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme evidencia
certidão ID nº 17509634 e 17509743.
Ante ao exposto, JULGO, por SENTENÇA sem resolução de
MÉRITO, EXTINTO O FEITO, nos termos do art. 485, III, do Novo
Código de Processo Civil.
Transitado em julgado esta DECISÃO, arquive-se.
Sem custas nem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7002150-13.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 22/01/2018 11:26:00
Requerente: CONDOMINIO RESIDENCIAL DALIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ROBERVAL DA SILVA PEREIRA
- RO0002677, CARLOS ALBERTO MARQUES DE ANDRADE
JUNIOR - RO0005803
Requerido: ALENE PEREIRA DAS NEVES
Advogado do(a) EXECUTADO:
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SENTENÇA
Homologo o acordo celebrado, conforme ID 18050115 para que
surta seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, com
fundamento nos termos do art. 487, III-b do Código de Processo
Civil, JULGO EXTINTO o processo, e ordeno seu arquivamento.
Sem custas - art. 8º, III da lei 3.896/2016).
Honorários advocatícios conforme acordado.
Homologo a renúncia ao prazo recursal.
Certifique-se o trânsito em julgado desta DECISÃO, procedam-se
às baixas e comunicações pertinentes e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7012043-62.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 28/03/2017 08:23:51
Requerente: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO
SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS
- RO0003208
Requerido: FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Homologo o acordo celebrado, conforme ID 17707844 para que
surta seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, com
fundamento nos termos do art. 487, III-b do Código de Processo
Civil, JULGO EXTINTO o processo, e ordeno seu arquivamento.
Sem custas - art. 8º, III da lei 3.896/2016).
Honorários advocatícios conforme acordado.
Homologo a renúncia ao prazo recursal.
Certifique-se o trânsito em julgado desta DECISÃO, procedam-se
às baixas e comunicações pertinentes e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se
Porto Velho, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7007162-08.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Data da Distribuição: 27/02/2018 10:59:44
Requerente: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO
FEDERAL
Advogados do(a) AUTOR: LEIDILANE SILVA SIQUEIRA - DF41256,
CRISTOVAO CASTRO DA ROCHA - DF14664
Requerido: MARIA LUISA DE MELO AGUIAR
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Determinada a emenda à petição inicial para recolhimento das
custas, a requerente, apesar de devidamente intimada, quedouse inerte no cumprimento da determinação. Isto posto, indefiro
a petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único, c/c art.
330, IV, do NCPC e, por consequência, julgo extinto o processo
sem resolução do MÉRITO, conforme dispõe o art. 485, I, do Novo
Código de Processo Civil.
Após as anotações e baixas de estilo, arquivem-se.
Porto Velho, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7030394-83.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 11/07/2017 11:54:57
Requerente: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDONIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MILEISI LUCI FERNANDES RO0003487, JAQUELINE FERNANDES SILVA - RO0008128
Requerido: LEONARDO PEREIRA MESSIAS
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Homologo o acordo celebrado, conforme ID 1712750 para que
surta seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, com
fundamento nos termos do art. 487, III-b do Código de Processo
Civil, JULGO EXTINTO o processo, e ordeno seu arquivamento.
Sem custas - art. 8º, III da lei 3.896/2016).
Honorários advocatícios conforme acordado.
Homologo a renúncia ao prazo recursal.
Certifique-se o trânsito em julgado desta DECISÃO, procedam-se
às baixas e comunicações pertinentes e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se
Porto Velho, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7019593-74.2018.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Data da Distribuição: 17/05/2018 12:39:58
Requerente: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDIO KAZUYOSHI
KAWASAKI - SP0122626
Requerido: MAURO SERGIO TICO MAIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Intime-se o autor a emendar a inicial, para adequar o valor da
causa, considerando que nas ações de busca e apreensão deve
corresponder ao saldo devedor em aberto, incluindo as prestações
vencidas e as vincendas, a teor do que assevera a jurisprudência:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– VALOR DA CAUSA - PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS TOTALIDADE DO DÉBITO - O valor da causa nas ações de busca
e apreensão de bem alienado fiduciariamente deve corresponder
ao montante concernente às parcelas vencidas e vincendas na
data do ajuizamento da demanda. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO, com determinação. (TJSP, AI 21700734920158260000
SP 2170073-49.2015.8.26.0000, 26ª Câmara de Direito Privado,
DJE 25/09/2015).
Deverá ainda, comprovar que o requerido foi notificadao para
constituição em mora nos termos do art. 2º, § 2º, do Dec-Lei
911/69 e recolher as custas processuais, no importe de 2% do
valor atribuído a causa, na forma do na forma do art. 12, I, da Lei
3.896/2016.
Para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
cancelamento da distribuição ( art. 290 CPC).
Porto Velho, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 0285828-47.2007.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
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Data da Distribuição: 01/03/2018 08:23:34
Requerente: PEMAZA S/A
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA ROCHA PRADO RO0001776
Requerido: BRAZILLI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos, etc.
Com as custas recolhidas ID nº 18172032, DEFIRO a quebra do
sigilo fiscal bancário, com consultas junto ao Bacen, Rejanud e
Infojud.
Aguarde-se resultados das pesquisas.
Cumpra-se.
Porto Velho, Quinta-feira, 17 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juíz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7011796-18.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 07/03/2016 15:31:15
Requerente:
EDIMAQ
EMPRESA
DISTRIBUIDORA
E
IMPORTADORA DE MAQ LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO RO0000704
Requerido: COLACO CONSTRUTORA LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
O processo encontra-se paralisado aguardando providência da
parte autora há mais de 30 (trinta) dias. Assim, resta evidente
a falta de interesse da parte autora no prosseguimento do feito,
impondo-se a sua extinção, na medida em que o processo não pode
permanecer paralisado indefinidamente, onerando e tumultuando a
atividade jurisdicional.
Ante o exposto, com fundamento no inciso III do art. 485 do Código
de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do
MÉRITO, ante o abandono da causa.
Sem custas finais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.
Porto Velho, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7019809-35.2018.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Data da Distribuição: 18/05/2018 11:27:32
Requerente: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO
JUNIOR - RO0004943-A
Requerido: SOUZA & DIAS TRANSPORTES LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Fica o autor intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar
o comprovante de entrega da notificação extrajudicial no endereço
da requerida em data anterior a distribuição da ação. No mesmo
prazo, deverá o autor apresentar o comprovante de recolhimento
das custas iniciais.
Cumpre esclarecer que o artigo 12, da referida Lei, estabelece que
custas iniciais serão de 2% (dois por cento) sobre o valor dado à
causa no momento da distribuição, dos quais 1% (um por cento)
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fica adiado até 5 (cinco) dias depois da audiência de conciliação.
Contudo, considerando que não haverá designação de audiência
de conciliação, em razão do procedimento específico, o montante
de 2% deve ser recolhido no momento da distribuição.
Cumpra-se expedindo o necessário.
Porto Velho, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7031293-18.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 20/06/2016 10:04:00
Requerente: JANESNEIDE VIANA DE FARIA SENA e outros (2)
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE CARLOS LINO COSTA RO0001163
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE CARLOS LINO COSTA RO0001163
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE CARLOS LINO COSTA RO0001163
Requerido: BANCO ITAÚ
Advogado do(a) EXECUTADO: MELANIE GALINDO MARTINHO
AZZI - RO0003793
SENTENÇA
Vistos e examinados.
Devidamente intimada(ID nº 17397340) para impugnação sobre
os valores bloqueados pelo sistema, parte requerida quedou-se
inerte.
Considerando que a pretensão da exequente foi satisfeita
pela executada, DECLARO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA, nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de
Processo Civil.
Expeça-se alvará em favor do exequente para levantamento da
importância bloqueada conforme ID nº 17397317.
Após a expedição do alvará, o exequente deverá retirar referido
expediente no prazo de 05 (cinco) dias, bem como comprovar
o levantamento no mesmo prazo, sob pena de transferência
dos valores para conta única do TJ/RO, independente de nova
CONCLUSÃO, o que fica desde já deferido.
Ante a preclusão lógica(art. 1.000, NCPC), a presente DECISÃO
transita em julgado nesta data.
Feito o levantamento, remetam-se os autos à contadoria para cálculo
das custas finais e intime-se para pagamento em 15(quinze) dias
úteis, sob pena de Protesto e Inscrição em Dívida Ativa Estadual.
Cumpridas as determinações supras, verificado o levantamento,
arquive-se de imediato.
P.R.I.C.
Porto Velho, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7019454-25.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 16/05/2018 17:02:41
Requerente: ALEX SANDRO SALDANHA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: ALEX SOUZA CUNHA - RO0002656
Requerido: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos cumulda
com repetição de indébito e pedido de antecipação de tutela proposta
por ALEX SANDRO SALDANHA DE OLIVEIRA em desfavor de
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS,
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em síntese, requer o autor a concessão da tutela para suspender
os descontos realizados na folha de pagamento, referente ao
empréstimo pessoal quitado, bem como a seja declarado a
inexistência de débito, repetição de indébito e a condenação nos
alegados danos morais.
Passo a analisar o pedido de antecipação de tutela.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo. Havendo perigo de irreversibilidade dos
efeitos da tutela de urgência de natureza antecipada, esta não será
concedida, o que não é o caso dos autos (art. 300, § 3º, CPC).
A probabilidade do direito sobre o qual se baseia o pedido de
urgência decorre dos valores debitados em conta corrente,
conforme se denota da documentação apresentada nos autos.
De outro lado, o perigo de dano decorre da conduta que a parte
autora, na narrativa inicial, imputa à parte requerida, no sentido
de que os débitos lançados em sua conta corrente referente ao
contrato quitado.
Ainda, deve-se considerar que a providência pretendida não
se apresenta irreversível, de maneira que atende aos requisitos
estabelecidos pela legislação processual (art. 300, §3º).
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória urgente
formulado pelo autor e DETERMINO à parte requerida que se
abstenha de efetuar lançamentos a débitos na folha de pagamento
do autor, correspondente ao empréstimo pessoal, contrato
041600006734, conforme relatado na inicial, no prazo de 10 (dez)
dias, contados da ciência desta ordem, não podendo proceder
com débitos na folha de pagamento do autor correspondente ao
valor/rubrica impugnado, até final julgamento da lide, sob pena
de, desobedecendo qualquer das ordens, incorrer em multa diária
correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso,
até o limite de R$ 5.000,00 sem prejuízo da apuração de eventual
crime de desobediência, nos termos do art.330, CP;
Fica, desde já, advertido o autor que caso fique comprovado
durante a instrução processual que os valores descontados em
sua folha de pagamento, corresponde a transação/negociação
regularmente efetivada, arcará com o pagamento dos lançamentos
cessados, podendo a instituição requerida cobrar os encargos
conforme entabulado no contrato e ainda ficará sujeito a multa por
litigar de má-fé.
Intime-se a parte requerida a cumprir a presente DECISÃO.
Também, cite-se a parte requerida para, nos termos do art. 334
do CPC, comparecer à audiência de conciliação a ser designada
pelo senhor Diretor de Cartório e realizada nas dependências do
CEJUSC, devendo as partes se fazer acompanhadas por seus
advogados ou Defensores Públicos (art. 334, §9º). Ficam as partes
advertidas, desde já, que o não comparecimento na audiência será
considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado
com multa de até 2% do valor da causa (art. 334, §8º).
Faculto à parte requerida manifestar o desinteresse pela realização
da audiência de conciliação, desde que faça com pelo menos 10
(dez) dias de antecedência da realização do ato (art. 334, §5º).
Caso não obtida a conciliação, o prazo de 15 (quinze) dias parra
contestar fluirá da data da realização da audiência supradesignada,
ou, caso a parte requerida manifeste o desinteresse na realização
da mesma, da data da apresentação do pedido (art. 335, I e II).
Intimem-se.
ADVERTÊNCIA: A petição inicial, e documentos que a instruem
poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/
pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da
Resolução 185/2013 – CNJ.
Porto Velho, Quinta-feira, 17 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7007113-64.2018.8.22.0001
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Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Data da Distribuição: 27/02/2018 08:44:57
Requerente:
AYMORE
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA
- SP0115665
Requerido: MARIA ANTONIA DE SOUZA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia
em contrato de concessão de crédito com cláusula de alienação
fiduciária, na qual a instituição financeira requer a medida liminar
objetivando a apreensão do veículo em face do inadimplemento
das prestações mensais do contrato, nos termos do art. 3º do
Decreto Lei nº 911/69.
Constata-se que a petição inicial se encontra instruída com cópia
do contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária e com a
notificação do devedor, devidamente constituído em mora.
Dessa forma, verifica-se dos documentos juntados que a parte
requerida se encontra inadimplente com suas obrigações, e mesmo
notificado a purgar a mora, quedou-se inerte.
O art.3º do Decreto Lei nº 911/1969 traz: Art. 3º O proprietário
fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na
forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento,
requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do
bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente,
podendo ser apreciada em plantão judiciário Ante o exposto, defiro
liminarmente a busca e apreensão do veículo, posto que provado o
contrato, o inadimplemento e a constituição em mora do devedor.
Proceda o Oficial de Justiça a avaliação do bem apreendido.
Cumprida a liminar, cite-se a parte requerida para, em 15 (quinze)
dias úteis, apresentar contestação, sob pena de revelia. Poderá a
parte requerida, ainda, caso queira, pagar a integralidade da dívida
pendente no prazo de 5 (cinco) a partir da data do cumprimento
da liminar, evitando-se a consolidação da propriedade e a posse
plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após
esse prazo, conforme parágrafos 1º a 4º do art. 3º do Decreto-lei
nº 911/1969, com redação alterada pelo art. 56 da Lei 10.931, de
02.08.2004.
SIRVA CÓPIA DESTA COMO MANDADO LIMINAR DE BUSCA E
APREENSÃO E CITAÇÃO.
ADVERTÊNCIA: Não sendo apresentada a defesa no prazo de 15
dias úteis após a juntada do MANDADO de citação, presumir-seão aceitos como sendo verdadeiros os fatos articulados pela parte
autora.
OBSERVAÇÃO: O prazo para responder a ação é de 15 (quinze)
dias contados da juntada do MANDADO de busca e apreensão
e citação e de 5 (cinco) dias úteis do cumprimento da liminar
pagamento total da dívida, caso a parte pretenda receber o veículo
de volta.
Porto Velho, Quinta-feira, 17 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7033035-78.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 28/06/2016 15:44:55
Requerente: ELIEL MENDES SANTANA
Advogados do(a) EXEQUENTE: SILVIA LUISA CLARINDA DOS
SANTOS MC DONALD DAVY - RO0006658, MABIAGINA MENDES
DE LIMA - RO0003912
Requerido: VIVO S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO:
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DECISÃO
Vistos, etc
Considerando que a execução se processa pelo modo menos
gravoso ao devedor (NCPC, artigo 805) e a ordem legal do artigo
835 do NCPC, DETERMINEI a aplicação do convênio celebrado
com o BACEN, denominado BACENJUD, efetuando-se bloqueio
sobre o valor atualizado da causa em favor da parte exequente
junto à conta bancária mantida pela parte devedora em instituições
financeiras do país.
Requisitado o bloqueio de valores em relação ao executado
indicado, a ordem foi parcialmente cumprida,tudo conforme recibos
anexos.
Efetuada a penhora on line, mesmo que parcial, lavre-se termo
de penhora e intime-se o devedor incontinenti, ficando desde já
autorizada a aplicação do artigo 268 do NCPC, se for o caso, na
pessoa de seu advogado, representante legal ou pessoalmente,
via AR-MP ou MANDADO para, querendo, oferecer Impugnação,
em 15 (quinze) dias, versando tão somente sobre as matérias
previstas.
Transcorrido o prazo sem que o executado apresente impugnação/
embargos - o que deverá ser certificado pela escrivania – expeçase alvará em favor da exequente para levantamento da quantia
penhorada, e intime-se a parte exequente a requerer o que entender
de direito em 05 dias.
Após, parte exequente deverá se manifestar quanto ao
prosseguimento da execução no prazo impreterível de 15 (quinze)
dias, indicando na oportunidade meio efetivo para satisfação da
obrigação, sob pena de imediata extinção, expedição de carta de
crédito e arquivamento do feito.
Decorrido aludido prazo sem manifestação, intime-se a autora,
pessoalmente, para promover o andamento ao feito, no prazo de
05(cinco) dias, observando-se o disposto no parágrafo único, do
art. 274, do NCPC, sob pena de extinção e arquivamento do feito,
na forma do art. 485, § 1º do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
Porto Velho, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7019663-91.2018.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Data da Distribuição: 17/05/2018 16:57:53
Requerente: BANCO HONDA S/A.
Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE ANDRES ACEVEDO
IBANEZ - MT022131A
Requerido: JUCILENE SANTANA AGUIAR
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Intime-se a parte autora pra que comprove, no prazo de 15 (quinze)
dias, o recolhimento das custas processuais iniciais, nos termos da
Lei n. 3.896/2016, referente as Custas do
PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia, sob pena de
cancelamento da distribuição.
Cumpre esclarecer que o artigo 12, da referida Lei, estabelece que
custas iniciais serão de 2% (dois por cento) sobre o valor dado à
causa no momento da distribuição, dos quais 1% (um por cento)
fica adiado até 5 (cinco) dias depois da audiência de conciliação.
Contudo, considerando que não haverá designação de audiência
de conciliação, em razão do procedimento específico, o montantede
2% deve ser recolhido no momento da distribuição.
Deverá a parte autora atentar para os termos do art. 12, § 1º da
referida lei.
Cumpra-se expedindo o necessário.
Porto Velho, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7017043-77.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 01/04/2016 15:17:14
AUTOR: FRANCISCO DIAS RODRIGUES DE MORAES
RÉU: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA
DESPACHO
Intime-se o requerido para que, no prazo de 10 dias, efetue o
depósito, no cartório do juízo, dos originais dos documentos
vestibulares “Contratos”, uma vez que os mesmos estão sob forma
de digitalização. Apresentados documentos, intime-se o perito.
Porto Velho, 17 de maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7012912-59.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 11/03/2016 17:43:40
Requerente: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831
Requerido: VANUZA SANTANA DE SOUZA
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Homologo a desistência da pretensão conforme ID 18010770,
com fulcro no art. 200, parágrafo único e art. 485, VIII, do CPC do
Código de Processo Civil e, consequentemente, JULGO EXTINTO
O FEITO.
Sem custas finais (art. 8º,III, da Lei Estadual nº 3.896/96).
Sem honorários advocatícios.
Tratando-se de pedido de desistência do feito verifica-se a
ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal,
razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7040668-43.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 08/08/2016 13:48:17
Requerente: DULCINEIA VIEIRA DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ACSA LILIANE CARVALHO
BRITO - RO0005882, JESSICA PEIXOTO CANTANHEDE RO0002275
Requerido: N C ROSAS - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
O processo encontra-se paralisado aguardando providência da
parte autora há mais de 30 (trinta) dias. Assim, resta evidente
a falta de interesse da parte autora no prosseguimento do feito,
impondo-se a sua extinção, na medida em que o processo não pode
permanecer paralisado indefinidamente, onerando e tumultuando a
atividade jurisdicional.
Ante o exposto, com fundamento no inciso III do art. 485 do Código
de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do
MÉRITO, ante o abandono da causa.
Sem custas finais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.
Porto Velho, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7047612-27.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 02/11/2017 23:29:17
Requerente: CONDOMINIO RESIDENCIAL HORTENCIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: TALITA BATISTA FERREIRA
CONSTANTINO - RO0007061, WANUSA CAZELOTTO DIAS DOS
SANTOS - RO0004284
Requerido: EDNEI DOS SANTOS DANTAS
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Trata-se de execução de título extrajudicial, as partes informaram a
realização de acordo, ID 17777015, requerendo a sua homologação
e suspensão do processo.
Indefiro a suspensão do processo, haja vista que, em caso de
eventual inadimplemento os autos poderão ser desarquivados,
dando-se prosseguimento ao feito, já que a SENTENÇA
homologatória de transação é um título executivo judicial, previsto
no art. 515, III, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, Homologo o acordo e com fundamento nos arts.
487, III-b e 924,III ambos do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTO, o processo com resolução de MÉRITO e ordeno seu
arquivamento.
Sem custas (Art. 8º, III da lei 3.896/2016).
Honorários conforme acordado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7015319-72.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 07/10/2015 19:42:21
Requerente: BENAIA FERREIRA DE QUEIROZ
Advogados do(a) AUTOR: MABIAGINA MENDES DE LIMA
- RO0003912, SILVIA LUISA CLARINDA DOS SANTOS MC
DONALD DAVY - RO0006658
Requerido: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
LEGISLATIVO DO ESTADO DE RONDONIA - SINDLER
Advogados do(a) RÉU: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS RO0003208, ALBINO MELO SOUZA JUNIOR - RO0004464
SENTENÇA
Homologo o acordo celebrado, conforme ID 17950945 para que
surta seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, com
fundamento nos termos do art. 487, III-b do Código de Processo
Civil, JULGO EXTINTO o processo, e ordeno seu arquivamento.
Sem custas - art. 8º, III da lei 3.896/2016).
Honorários advocatícios conforme acordado.
Homologo a renúncia ao prazo recursal.
Certifique-se o trânsito em julgado desta DECISÃO, procedam-se
às baixas e comunicações pertinentes e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7007312-86.2018.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
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Data da Distribuição: 28/02/2018 08:23:18
Requerente: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: MARILI DALUZ RIBEIRO
TABORDA - RO0004759
Requerido: MIGUEL DE MELO BARROS
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Verifica-se que os documentos apresentados pelo autor, para
homologação do acordo, encontram-se turvos e ilegíveis.
Assim, proceda o autor a regularização, no prazo de 05 (cinco )
dias, para posterior homologação.
Porto Velho, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7023827-36.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 05/06/2017 17:30:32
Requerente: ANTONIO SIVALDO CANHIN
Advogados do(a) EXEQUENTE: ARMANDO DIAS SIMOES NETO
- RO8288, VANESSA CESARIO SOUSA - RO8058
Requerido: SAIMO SALES DE SOUZA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos, etc.
1) Considerando que a execução se processa pelo modo menos
gravoso ao devedor (NCPC, artigo 805) e a ordem legal do artigo
834 do NCPC, DETERMINEI a aplicação do convênio celebrado
com o BACEN, denominado BACENJUD, efetuando-se bloqueio
sobre o valor atualizado da causa em favor da parte exequente
junto à conta bancária mantida pela parte devedora em instituições
financeiras do país.
2) Considerando o valor irrisório bloqueado na conta corrente do
devedor, procedo ao desbloqueio da quantia, a teor do art. 836 do
NCPC, conforme o protocolo em anexo.
3) A parte exequente deverá se manifestar quanto ao prosseguimento
da execução no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, indicando na
oportunidade meio efetivo para satisfação da obrigação, sob pena
de imediata extinção, expedição de carta de crédito e arquivamento
do feito.
4) Decorrido aludido prazo sem manifestação, intime-se a autora,
pessoalmente, para promover o andamento ao feito, no prazo de
05(cinco) dias, observando-se o disposto no parágrafo único, do
art. 274, do NCPC, sob pena de extinção e arquivamento do feito,
na forma do art. 485, § 1º do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
Porto Velho, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7024518-21.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 08/04/2016 17:25:01
Requerente: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
- EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - RO0004658
Requerido: FELIPE PAIVA DA COSTA
Advogado do(a) EXECUTADO:
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SENTENÇA
O exequente foi intimado para impulsionar o feito, sob pena de
extinção, cumprindo-se o disposto no art. 485, §1º, do CPC. Não
houve manifestação pelo autor, ficando demonstrado o abandono
da causa. Ante o exposto, extingo o processo, com fundamento do
art. 485, III, do CPC. Sem honorários ante a ausência de citação da
parte adversa, custas a cargo do requerente (art. 485, §2º, CPC).
Transitado em julgado, arquive-se.
Porto Velho, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7003407-44.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 26/01/2016 07:43:46
Requerente: ALVINO FERREIRA BORGES
Advogado do(a) AUTOR: SILVANA FELIX DA SILVA SENA RO0004169
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) RÉU: BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO
SARMENTO - RO0005462, JONATHAS COELHO BAPTISTA DE
MELLO - RO0003011
DESPACHO
Proceda a escrivania com alteração da classe processual para
Cumprimento de SENTENÇA, diligenciando no que for necessário,
após;.
Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, se
manifestarem acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça.
A intimação da requerida deve ser feita pelo sistema.
Em caso de inércia, após as providências de praxe, dê-se baixa e
arquivem-se
Porto Velho, Quarta-feira, 09 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7016785-67.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 31/03/2016 17:14:37
Requerente: ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE ENSINO
SUPERIOR
Advogado do(a) EXEQUENTE: DAVID ALVES MOREIRA RO000299B
Requerido: MARCIA SARAIVA DA SILVA FERREIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
O exequente foi intimado para impulsionar o feito, sob pena de
extinção, cumprindo-se o disposto no art. 485, §1º, do CPC. Não
houve manifestação pelo autor, ficando demonstrado o abandono
da causa. Ante o exposto, extingo o processo, com fundamento do
art. 485, III, do CPC. Sem honorários ante a ausência de citação da
parte adversa, custas a cargo do requerente (art. 485, §2º, CPC).
Transitado em julgado esta, arquive-se.
Porto Velho, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7003407-44.2016.8.22.0001
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Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 26/01/2016 07:43:46
Requerente: ALVINO FERREIRA BORGES
Advogado do(a) AUTOR: SILVANA FELIX DA SILVA SENA RO0004169
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) RÉU: BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO
SARMENTO - RO0005462, JONATHAS COELHO BAPTISTA DE
MELLO - RO0003011
DESPACHO
Proceda a escrivania com alteração da classe processual para
Cumprimento de SENTENÇA, diligenciando no que for necessário,
após;.
Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, se
manifestarem acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça.
A intimação da requerida deve ser feita pelo sistema.
Em caso de inércia, após as providências de praxe, dê-se baixa e
arquivem-se
Porto Velho, Quarta-feira, 09 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo: 7005837-95.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: CENTRO EDUCACIONAL CORA CORALINA LTDA
- ME
Advogado(a): Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE CARNEIRO
MORAES - RO0006739
Requerido: RÉU: SAMIA CELIA CRUZ DOS SANTOS
Advogado(a): Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por via de seu advogado(a), intimada a
comparecer a audiência de conciliação a ser realizada na Tipo:
Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 5 - CEJUSC/CÍVEL Data:
23/07/2018 Hora: 08:30 na sede do CEJUSC (Avenida Jorge
Teixeira esquina com a Rua Quintino Bocaiúva, nº 2472, Bairro São
Cristóvão Porto Velho - Rondônia).
Porto Velho, 21 de maio de 2018
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Processo: 7020108-17.2015.8.22.0001
Classe: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
REQUERENTE: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAYTON CONRAT KUSSLER
- RO0003861
REQUERIDO: EUZEBIO PEREIRA PASSOS e outros
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
ATO ORDINATÓRIO
Defiro. Antes, porém, deve o credor a recolher as custas pertinentes
a diligência requerida, no prazo de 05 (cinco) dias. Sobrevindo a
comprovação do recolhimento, expeça-se o MANDADO, ficando
todos os encargos às expensas do autor.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7001922-43.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
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Data da Distribuição: 28/07/2015 10:50:30
Requerente: BANCO ITAÚ
Advogado do(a) EXEQUENTE: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA
VANDERLEI - PE0021678
Requerido: FERREIRA DA SILVA & IZIDORIO SANTOS LTDA ME e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
O exequente foi intimado para impulsionar o feito, sob pena de
extinção, cumprindo-se o disposto no art. 485, §1º, do CPC. Não
houve manifestação pelo autor, ficando demonstrado o abandono
da causa. Ante o exposto, extingo o processo, com fundamento do
art. 485, III, do CPC. Sem honorários ante a ausência de citação da
parte adversa, custas a cargo do requerente (art. 485, §2º, CPC).
Transitado em julgado, arquive-se.
Porto Velho, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7061527-80.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 05/12/2016 15:43:30
Requerente: MONIZE NATALIA SOARES DE MELO FREITAS
Advogado do(a) AUTOR: MARIVALDO BATISTA DOS PASSOS RO0003837
Requerido: UNICA BANCO DE DADOS LTDA - ME e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: THIAGO RODRIGUES DE PAIVA RJ0160809
DESPACHO
Verifica-se que a parte autora, não atentou para os termos da
certidão ID12997228 - Pág. 1, no que se refere a retirada de sigilo
da contestação apresentada no ID 10298651. Assim, no intuito de
se otimizar o feito e se evitar arguições futuras de irregularidades
ou nulidades processuais, intime-se a autora para, no prazo de 15
(quinze) dias, manifestar-se sobre a contestação apresentada pela
requerida COIMBRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
(ID 10298651).Deverá ainda, a autora, no mesmo prazo, manifestarse sobre a devolução do AR/MP, conforme ID 16454988.
Porto Velho, Quinta-feira, 19 de Abril de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7055037-42.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 25/10/2016 11:51:29
Requerente: ARMANDO SOARES MIRANDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GERALDO FERREIRA DE ASSIS
- RO0001976
Requerido: BANCO PAN S.A.
Advogados do(a) EXECUTADO: ANTONIO DE MORAES
DOURADO NETO - PE0023255, CRISTIANE BELINATI GARCIA
LOPES - RO0004778
SENTENÇA
O processo encontra-se paralisado aguardando providência da
parte autora há mais de 30 (trinta) dias. Assim, resta evidente
a falta de interesse da parte autora no prosseguimento do feito,
impondo-se a sua extinção, na medida em que o processo não pode
permanecer paralisado indefinidamente, onerando e tumultuando a
atividade jurisdicional.
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Ante o exposto, com fundamento no inciso III do art. 485 do Código
de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do
MÉRITO, ante o abandono da causa.
Sem custas finais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se
Porto Velho, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Processo: 7051697-56.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: DAVID FERNANDES DURY
Advogado do(a) AUTOR: LUAN ICAOM DE ALMEIDA AMARAL RO7651
RÉU: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Advogado(s) do reclamado: PAULO BARROSO SERPA, IRAN DA
PAIXAO TAVARES JUNIOR, WILSON VEDANA JUNIOR, JOSE
HENRIQUE BARROSO SERPA
Advogados do(a) RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA
- RO9117, WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665, IRAN DA
PAIXAO TAVARES JUNIOR - RO0005087, PAULO BARROSO
SERPA - RO0004923
ATO ORDINATÓRIO
Fica a parte autora intimada, no prazo de 15 (quinze) dias, a
apresentar contrarrazões à apelação.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 3ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7006662-39.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 23/02/2018 00:00:22
Requerente: CLAUDIONOR HOLANDA COSTA
Advogado do(a) AUTOR: JOSE UELISSON ALVES LEITE RO7104
Requerido: DANIELA BRASILEIRO GUEDES ARANHA e outros
(2)
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Determinada a emenda à petição inicial para comprovação da
hipossuficiência alegada ou recolhimento das custas iniciais, o
requerente, apesar de intimado, quedou-se inerte no cumprimento
da determinação. Isto posto, indefiro a petição inicial com fulcro
no art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, do NCPC e, por
consequência, julgo extinto o processo sem resolução do MÉRITO,
conforme dispõe o art. 485, I, do Novo Código de Processo Civil.
Sem custas. Após as anotações e baixas de estilo, arquive-se.
Porto Velho, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz de Direito

4ª VARA CÍVEL
4º Cartório Cível
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, FAÇAM-AS PESSOALMENTE
À JUÍZA OU CONTATE-NOS VIA INTERNET.
pvhcivel4a@tj.ro.gov.br
JUIZ: JOSÉ ANTONIO ROBLES
ESCRIVÃ: BELª IRENE COSTA LIRA SOUZA
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Proc.: 0022134-78.2013.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:A. E. M. B.
Advogado:Pedro Origa Neto (OAB/RO 2A)
Executado:P. M. A.
Advogado:Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
DESPACHO:
Vistos,Na forma do art. 139, V, do CPC/2015, designo audiência de
tentativa de conciliação para o dia 05/06/2018, às 11:00 horas, a
realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara Cível (Av. Lauro Sodré
n. 1728, Jardim América, nesta). A ela deverão comparecer os
advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las
para se fazerem presentes.Int.Porto Velho-RO, sexta-feira, 18 de
maio de 2018.Katyane Viana Lima Meira Juíza de Direito
Proc.: 0005850-24.2015.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:ASSIPERON - Associação dos Agentes Penitenciários
do Estado de RO
Advogado:Jackson Chediak (OAB/RO 5000)
Requerido:João José dos Santos Ramos
Advogado:Valéria Marcela Ferro Marques Araújo (OAB/RO 2255)
DESPACHO:
Vistos,Conforme consta na certidão de fl. 100, o executado não
impugnou a penhora mensal sobre os seus vencimentos.Assim,
defiro o pedido de fl. 105, para tanto, expeça-se alvará para
levantamento dos valores depositados e rendimentos (fl. 99),
em favor da parte exequente.Intime-se a parte credora para, no
prazo de 15 dias, apresentar planilha atualizada de eventual saldo
remanescente, sob pena de extinção.Int.Porto Velho-RO, sextafeira, 18 de maio de 2018.Katyane Viana Lima Meira Juíza de
Direito
Proc.: 0019373-45.2011.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:A Analisa Análises Clínicas Ltda
Advogado:Dalgobert Martinez Maciel ( ), Dalgobert Martinez Maciel
(OAB/RO 1358)
Executado:Ameron Assistência Médica e Odontológica de Rondônia
Ltda
Advogado:Eudes Costa Lustosa (OAB/RO 3431), Diego de Paiva
Vasconcelos (OAB/RO 2013), Amadeu Guilherme Lopes Machado
(OAB/RO 1225), Márcio Melo Nogueira (OAB/RO 2827), Indiele
de Moura (OAB/RO 6747), Cassio Esteves Jaques Vidal (OAB/
RO 5649), Samara Albuquerque Cardoso (OAB/RO 5720), Sabrina
GoÇalves Rodrigues (OAB/RO 993-E)
DECISÃO:
Vistos,1 - Em análise dos autos, verifico que a parte executada
continua não demonstrando interesse em apresentar plano de
liquidação do quantum debeatur -, razão pela qual, com fundamento
nas mesmas razões das decisões de fls. 678/679, 704/705 e
904/906, defiro o pedido da parte exequente (fls. 1010/1011), e
determino novo bloqueio on line nas contas bancárias da parte
devedora, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).2 - Intime-se
a parte credora para, no prazo de 15 dias, comprovar o pagamento
das custas de diligência.3 - Com o pagamentos das custas, tornemme os autos conclusos para realização da diligência deferida.Int.
Porto Velho-RO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.Katyane Viana
Lima Meira Juíza de Direito
Proc.: 0147234-82.2009.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:José William de Amorim
Advogado:Oziney Maria dos Santos (OAB/RO 3628), Milton Correia
dos Santos Filho ( ), Valdinéia Rolim Meireles (OAB/RO 3851)
Requerido:Francisco da Silva Calaça, HÉlio Marcos Araujo Rabelo,
Rayane Marques da Silva
Advogado:Pedro Paulo Barbosa (OAB/RO 6833), Maria Luíza de
Jesus Feitosa (OAB/RO 8990)
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DESPACHO:
Vistos,Na forma do art. 139, V, do CPC/2015, designo audiência de
tentativa de conciliação para o dia 20/06/2018, às 11:00 horas, a
realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara Cível (Av. Lauro Sodré
n. 1728, Jardim América, nesta). A ela deverão comparecer os
advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las
para se fazerem presentes.Int.Porto Velho-RO, sexta-feira, 18 de
maio de 2018.Katyane Viana Lima Meira Juíza de Direito
Proc.: 0013893-77.1997.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Graciete da Paixão Pereira
Advogado:Elio Francisco de Carvalho (OAB/RO 268A), Elivana
Muniz de Carvalho (OAB/RO 3438), Eduardo Augusto Feitosa
Ceccatto (OAB/RO 5100)
Executado:Viação Independência Ltda, Transalex Cargas Ltda
Advogado:Leri Antonio Souza e Silva (OAB/RO 269A), Roberto
Pereira Souza e Silva (OAB/RO 755), Monamares Gomes Grossi
(OAB/RO 903), Josimar Oliveira Muniz (OAB/RO 912)
DESPACHO:
Vistos,Considerando que o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica não foi realizado na petição inicial, certo é que
se instaurar o incidente processual, que por sua vez, suspenderá
o processo principal.Assim, determino a parte exequente que
observe o disposto nos artigos 133 e seguintes para instaurar o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ressalto
que o incidente deverá ser distribuído pelo sistema PJE, no módulo
de NOVO PROCESSO INCIDENTAL, vinculando ao processo e
à Vara de origem, atribuindo-lhe a classe processual PETIÇÃO
(número 241). O assunto deverá ser o descrito no número 4939
(desconsideração da personalidade jurídica).Após a distribuição do
incidente, este deverá ser apensado aos autos principais, no módulo
de apensamento/vinculação.Realizado este procedimento, tornemme os autos conclusos para análise do pedido de desconsideração
da personalidade jurídica.Int.Porto Velho-RO, sexta-feira, 18 de
maio de 2018.Katyane Viana Lima Meira Juíza de Direito
Proc.: 0007524-42.2012.8.22.0001
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Celestino Nazareno Leite da Silva
Advogado:Hosanilson Brito Silva (OAB/RO 1655)
Requerido:HSBC Seguros Brasil S/A
Advogado:Joaquim Fábio Mielli Camargo (OAB/MT 2680), Walter
Gustavo da Silva Lemos (OAB/RO 655A), Felipe Gazola Vieira
Marques (OAB/RO 6235)
DESPACHO:
Vistos,A parte requerida manifestou-se às fls. 325/326, requerendo
a juntada do comprovante de pagamento das custas finais, no
entanto, o referido documento não foi apresentado nos autos.Assim,
intime-se o banco requerido para, no prazo de 15 dias, comprovar o
pagamento das custas finais, sob pena de protesto.Arquivem-se os
autos oportunamente.Int.Porto Velho-RO, sexta-feira, 18 de maio
de 2018.Katyane Viana Lima Meira Juíza de Direito
Proc.: 0159453-30.2009.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:PLACON - Planejamento, Construções e Incorporações
Ltda
Advogado:Max Ferreira Rolim (OAB/RO 984)
Executado:Claudio Norio Hikague
Advogado:Rafael Valentin Raduan Miguel (OAB/RO 4486), Vinícius
Valentin Raduan Miguel (OAB/RO 4150)
DECISÃO:
Vistos,A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS
DO CONDOMÍNIO NOVA ALPHAVILLE 2, apresentou petição e
juntou documentos (fls. 332/333), afirmando que a parte credora
PLACON, cedeu os créditos perseguidos nos autos em seu favor.
Propugna pela substituição do polo ativo.De acordo com o art. 778,
§ 1º, inciso II do CPC, o cessionário pode prosseguir, em sucessão
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ao exequente originário, quando o direito resultante do título
executivo lhe foi transferido por ato entre vivos.Assim, considerando
que o documento de fl. 335, comprova a transferência do título
executivo, defiro o pedido de substituição, e determino que.1 - a
escrivania para que providencie a substituição da parte cedente/
exequente PLACON, no polo ativo da demanda pela cessionária
A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO
CONDOMÍNIO NOVA ALPHAVILLE 2;2- Em seguida, intime-se a
parte exequente para tomar ciência do Ofício nº 029/2018;3 - A
parte credora deverá, no prazo de 15 dias, dar prosseguimento no
feito e requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão
da execução por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1º do
CPC. Int.Porto Velho-RO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.Katyane
Viana Lima Meira Juíza de Direito
Proc.: 0007983-44.2012.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Fenix Factoring Fomento Mercantil Ltda
Advogado:Verônica Fátima Brasil dos Santos Reis Cavalini (OAB/
RO 1248)
Executado:Verde Empreendimentos Imobiliários
Advogado:Pedro Origa (OAB/RO 1953)
DECISÃO:
Vistos,A parte credora apresentou petição (fl. 87), requerendo
seja realizada penhora de percentual do faturamento da parte
devedora.Em análise dos autos verifico que foram realizadas várias
diligências com o intuito de localizar bens passíveis de penhora em
nome do executado, mas todas restaram infrutíferas. Também não
foram localizados via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, valores
para arrecadação de dinheiro suficiente à integral garantia da
execução (fls. 71/77).Assim, nos termos do art. 866, §1º do CPC,
defiro o pedido do exequente e determino a penhora de 10% do
faturamento diário da parte executada. Isso porque a proporção
aplicada em princípio não obstrui a execução do objeto social
da executada (tanto por não ser integral, quanto porque ainda
remanescerão recebimentos por outros meios de pagamento.Int.
Porto Velho-RO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.Katyane Viana
Lima Meira Juíza de Direito
Proc.: 0024375-25.2013.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Sandro Rosa Campos, Rucilene Araújo Botelho
Campos, David Botelho Campos
Advogado:Lunara Dourado de Melo e Silva (OAB/RO 5616)
Requerido:Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Advogado:Márcio Vinícius Costa Pereira (OAB/RJ 84367)
DESPACHO:
Vistos,A parte autora peticionou às fls. 149, requerendo o
parcelamento das custas arbitradas estes autos.Ressalto, porém
que não compete a este Juízo deferir parcelamento desta dívida
por não ser o titular do crédito.Isto posto, INDEFIRO o pedido de
parcelamento das custas finais.Int.Porto Velho-RO, sexta-feira, 18
de maio de 2018.Katyane Viana Lima Meira Juíza de Direito
Proc.: 0010951-76.2014.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Jose Ferreira de Souza
Advogado:José Vitor Costa Júnior (OAB/RO 4575), Maria Aldicléia
Ferreira (OAB/RO 6169)
Requerido:Luiz Rodrigues, Rosane Vieira Alves
Certidão do Oficial de Justiça:
Fica a parte Autora, por via de seus Advogado(a), no prazo de 05
dias, intimada a se manifestar sobre a certidão do(a) Oficial de
Justiça de fl. 164 - MANDADO Negativo.
Proc.: 0082687-67.2008.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Davi Alves de Mesquita
Advogado:Patricia Holanda Rocha (OAB/RO 3582)
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Requerido:Eletrobrás Distribuição Rondônia
Advogado:Silvia de Oliveira (OAB/RO 1285), Ana Caroline Romano
Castelo Branco (OAB/RO 5991), Daniel Penha de Oliveira (OAB/
MG 87318 e OAB/RO 3434), Alex Cavalcante de Souza ( OAB/
RO 1818)
Laudo Pericial:
Ficam as partes, por meio de seus Advogados(as), no prazo de 15
dias, intimadas a se manifestarem acerca do Laudo Pericial.
Proc.: 0281191-19.2008.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Associação de Crédito Cidadão de Rondônia - Acrecid
Advogado:Karina da Silva Sandres (OAB/RO 4594)
Executado:Antonio Francisco da Costa Oliveira, Marcelo Silva de
Oliveira, Wagner Schmidt
Advogado:Antônio Carlos de Almeida Batista (OAB/RO 881)
Certidão do Oficial de Justiça:
Fica a parte Autora, por via de sua Advogada, no prazo de 05 dias,
intimada a se manifestar sobre a certidão do(a) Oficial de Justiça
de fl.177 - MANDADO Negativo.
Proc.: 0014974-65.2014.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:JOSÉ BRASIL MAIA
Advogado:Antonio Santana de Moura (OAB/RO 531-A), Renato
Pina Antonio (OAB/SP 343922) e (OAB/RO 6978)
Requerido:Esmael Pinheiro de Souza, ELIEZER PINHEIRO DE
SOUZA
Carta Precatória:
Fica a parte autora, por via de seus advogados, no prazo de 05 dias,
intimada a comprovar nos autos o andamento da Carta Precatória.
Proc.: 0020814-90.2013.8.22.0001
Ação:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Requerente:Banco Volkswagem S.A.
Advogado:Manoel Archanjo Dama Filho (OAB/RO 4658), Marcelo
Brasil Saliba (RO 5258)
Requerido:PVH Construções e Terraplanagem LTDA
Recolhimento de Taxa:
Fica a parte autora, por meio de seus Advogados, no prazo de
05 dias, intimada ao pagamento da taxa referente à diligência
requerida.
Proc.: 0157525-49.2006.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Banco Volkswagen S. A.
Advogado:Manoel Archanjo Dama Filho (OAB/RO 4658)
Executado:M. Swinka Ferreira ME
Recolhimento de Taxa:
Fica a parte autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada ao pagamento da taxa referente à diligência requerida.
Proc.: 0000594-03.2015.8.22.0001
Ação:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Requerente:Yamaha Administradora de Consorcio Ltda
Advogado:EDEMILSON KOJI MOTODA (OAB/SP 231747)
Requerido:Osmar Ferreira da Silva
Recolhimento de Taxa:
Fica a parte autora, por meio de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada ao pagamento da taxa referente à diligência requerida.
Proc.: 0015587-90.2011.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Elias dos Santos Chagas
Advogado:Walter Airam Naimaier Duarte Júnior (OAB/RO 1111)
Requerido:Lojas Romera
Advogado:Diogo Lopes Vilela Berbel (OAB/PR 41766), Gustavo
de Rezende Mitne (OAB/PR 52997), Paulo Biz Faria (OAB/PR
75679)
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Custas Finais:
Fica a parte Requerida, por meio de seus Advogados, no prazo de
15 dias, intimada para efetuar o pagamento das custas finais, sob
pena de protesto e posterior inscrição na dívida ativa.
Proc.: 0018561-03.2011.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Waldiney Souza Luz
Advogado:Geisebel Erecilda Marcolan Robaert (OAB/RO 3956),
Luiza Raquel Brito Viana (OAB/RO 7099)
Executado:Gelson Freire Belleza Matos
DESPACHO:
Vistos,Defiro o pedido da parte credora (fl 92), e determino a
expedição de MANDADO, servindo este como o referido expediente,
para que seja realizada a penhora e avaliação, podendo ser objeto
de constrição os bens pessoais e os que guarnecem a residência
da parte devedora, com exceção dos legalmente impenhoráveis.No
momento da diligência, deverá o executado apresentar Ocorrência
Policial, referente ao acidente de trânsito noticiado na certidão de
fl. 87, sob as penas da lei.Int.Porto Velho-RO, segunda-feira, 21 de
maio de 2018.Katyane Viana Lima Meira Juíza de Direito
Proc.: 0017178-82.2014.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Lidiane Lopes Cruz, João Victor Lopes de Oliveira
Ribeiro, Jesliane Lopes Cruz, Maria Fernanda Lopes Lima
Advogado:Jeanne Leite Oliveira (OAB/RO 1068)
Requerido:Santo Antônio Energia S. A.
Advogado:Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861), Everson
Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803), Luciana Sales Nascimento
(OAB/RO 5082)
DESPACHO:
Vistos,Considerando que caso haja acolhimento dos embargos de
declaração opostos, haverá modificação da DECISÃO embargada,
nos termos do artigo 1.023 do CPC, manifeste-se o embargado no
prazo de 5 dias.Int.Porto Velho-RO, segunda-feira, 21 de maio de
2018.Katyane Viana Lima Meira Juíza de Direito
Proc.: 0007309-61.2015.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Nazaré Barreto Amorim
Advogado:Regina Célia Santos Terra Cruz (OAB/RO 1100)
Requerido:Instituto Nacional de Segur. Social Inss
DECISÃO:
Vistos, etc...Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA promovida por
NAZARÉ BARRETO AMORIM, beneficiária da gratuidade judicial,
em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
Nela, alega a autora, em síntese, ter sofrido acidente de trabalho
no exercício da função de bancária, que ocasionou LER/DORT,
cuja enfermidade acabou por torná-lo incapaz para desenvolver as
suas atividades laborais habituais.Diz ter requerido junto ao INSS,
o pagamento do auxílio-doença, mas que no dia 31 de julho de
2014, sob o argumento de não ter sido constatada incapacidade
para atividade laboral. Assevera, ainda, que referido órgão
previdenciário não estabeleceu o liame causal entre as patologias
apresentadas e os serviços por ele executados, de modo que em
razão disso não lhe restou outra alternativa senão recorrer ao
PODER JUDICIÁRIO .Com base nesta retórica, propugnou pelo
deferimento de antecipação de tutela, para que seja implantado,
imediatamente, o benefício auxílio-acidente. No MÉRITO, para
que seja confirmada a liminar, bem como, a condenação do INSS
ao das parcelas em atraso. Demais disso, para que a autarquia
Ré seja condenada nas verbas de sucumbência. Atribuiu à causa
o valor de R$ 5.000,00 (fls. 03/15).Com a inicial, também juntou
procuração e documentos (fls. 16/110).Houve deferimento do
pedido de antecipação de tutela (fls. 121/122).Citada, a autarquia ré
apresentou contestação (fls. 131/147). Nela, arguiu em preliminar a
incompetência da justiça estadual e prescrição. Sustenta, também
em síntese, não ter comprovado sua incapacidade para o trabalho

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

se deu em razão de acidente de trabalho, razão pela qual não faz
jus ao benefício do auxílio-acidente, devendo, por conseguinte,
serem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.Por
fim, propugnou pela realização de perícia judicial com a juntada
dos anexos quesitos a serem respondidos, e, ainda, que na
hipótese de ser considerado o devido benefício de auxílio-doença
ou de aposentadoria por invalidez, deverá o seu termo inicial ser
fixado da data da juntada aos autos do laudo pericial. Juntou
quesitos e documentos.Também juntou os quesitos e documentos
(fls. 148/151).Houve réplica (fls. 157/164).Instadas as partes a
especificarem provas (fl. 165), a autora manifestou-se (fls. 171/172),
pugnando pela realização de perícia e apresentando os quesitos,
já a autarquia quedou-se inerte.Vieram-me os autos conclusos.Da
preliminar de incompetênciaRejeito-a. É que o texto constitucional é
expresso (art. 109, I), no sentido de que compete à Justiça Estadual
julgar as demandas acidentárias em face do INSS. Demais disso, a
Súmula 501 do STF veio a ratificar tal posicionamento, pois, ainda
que as causas de acidente de trabalho tenham sido promovidas
contra as autarquias federais, a competência para julgamento é
da Justiça Estadual. Neste sentido:AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. Compete à Justiça Estadual julgar
as demandas acidentárias promovidas contra o INSS (art.
109, I). Inaplicabilidade da Lei 10259/01 (Juizados Especiais
Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal). AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO, DE PLANO. (Agravo de Instrumento
Nº 70059286880, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 10/04/2014).Da
preliminar de prescriçãoNo que concerne a prescrição, considerando
a data de cessação do benefício se deu em 31/07/2014, conforme
documento de fl. 56, e a data de ajuizamento da ação foi 05/05/2015,
verifico que nenhuma das parcelas foi alcançada pela prescrição.
Atento aos autos, observo que as partes são legítimas e estão bem
representadas. Demais disso, inexistir questões prejudiciais ou
outras preliminares a serem analisadas, de modo que estando o
processo em ordem, DECLARO-O SANEADO. No caso dos autos
conveniente se mostra a realização de perícia, ficando como ponto
controvertido saber se a autora está ou não incapacitada total e
permanentemente para o exercício de qualquer atividade laborativa,
ou para as suas atividades habituais, exatamente em decorrência
do acidente de trabalho que alega ter sofrido. Da mesma forma,
se é possível sua reabilitação para o exercício de função que
lhe garanta a subsistência, como preceitua a Lei 8.213/91.A par
destas considerações, tenho que a natureza da presente demanda
evidencia a necessidade de que referido labor se faça por meio
de pericia médica ortopédica, devendo a parte autora, no prazo
de 10 (dez) dias, apresentar nestes autos cópia do seu Cartão
do SUS, para possibilitar a nomeação do perito pelo Estado de
Rondônia.Após a juntada do documento DETERMINO a expedição
de MANDADO à Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia,
requisitando-se indicação de profissional apto a realização deste
trabalho pericial gratuitamente, notadamente pelo fato de ser tal
parte autora beneficiária da gratuidade judiciária, bem ainda para
indicar dia, hora e local para a sua realização, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, devendo o meirinho certificar tais
informações.O MANDADO deverá ser instrumentalizado com
cópia das peças necessárias dos autos a facilitar a indicação do
médico especializado na patologia descrita pela parte autora,
necessariamente deste DESPACHO saneador.As partes poderão,
no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do DESPACHO
de nomeação do perito, arguir o seu impedimento ou suspeição, se
for o caso, bem como indicarem assistentes técnicos e apresentar
quesitos. Com a informação relacionada a perícia (dia, hora e
local), a qual deverá ser apresentada pelo perito com pelo menos
30 (trinta) dias de antecedência, para possibilitar a intimação das
partes, intimem-se os litigantes para comparecimento à perícia.
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo,
contados da data da realização do exame. Sobrevindo a prova,
intimem-se as partes para ciência, bem como para que apresentem
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suas manifestações sobre o laudo no prazo comum de 15 (quinze)
dias.Int.Porto Velho-RO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.Katyane
Viana Lima Meira Juíza de Direito
Proc.: 0008766-36.2012.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Rodão Auto Peças Ltda
Advogado:José Cristiano Pinheiro (OAB/RO 1529), Valéria Maria
Vieira Pinheiro (OAB/RO 1528)
Executado:Soraia da Silva Cruz
DESPACHO:
Vistos,Defiro o pedido da parte credora à fl 132, e determino a
expedição de carta precatória, servindo este como o referido
expediente, para que seja realizada a penhora e avaliação, podendo
ser objeto de constrição os bens pessoais e os que guarnecem
a residência da parte devedora, com exceção dos legalmente
impenhoráveis.O exequente deverá proceder com a sua instrução
nos termos do art. 250 do CPC, e remessa ao juízo deprecado
com recolhimento das custas, nos termos do art. 268 do CPC,
comprovando-se nos autos.Int.Porto Velho-RO, segunda-feira, 21
de maio de 2018.Katyane Viana Lima Meira Juíza de Direito
Proc.: 0012157-91.2015.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Jucilene de Souza da Costa, Paulo Henrique de Souza
Cardoso, Thiego de Souza Chagas
Advogado:Robson Araújo Leite (OAB/RO 5196), Mateus Baleeiro
Alves (OAB/RO 4707)
Requerido:Santo Antonio Energia S. A.
Advogado:Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861), Everson
Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803), Luciana Sales Nascimento
(OAB/RO 5082)
DESPACHO:
Vistos,1 - Aceito o encargo pelo Expert (fls. 944/945), em atenção ao
art. 474 do CPC, e exatamente com a FINALIDADE de estabelecer
data para o início e, inclusive, demais deliberação acerca do trabalho
pericial, designo audiência para o dia 26/07/2018, às 07:h45min, a
realizar-se na sala de audiências desta 4ª Vara Cível (Fórum Cível,
Av. Lauro Sodré). Nela deverão se fazerem presentes os eminentes
advogados das partes, os quais deverão adotar providências para
que nela as mesmas também compareçam, independentemente
de intimações.2 - A escrivania deverá fazer contato com o Perito
Judicial, Dr. Ronaldo César Trindade, para comparecer a tal
solenidade. Demais disso, expedir em favor do mesmo, alvará
judicial, no equivalente a 50% do valor depositado pela ré, fl. 942,
ao passo que o remanescente apenas por ocasião da entrega
definitiva do laudo pericial.Int.Porto Velho-RO, segunda-feira, 21
de maio de 2018.Katyane Viana Lima Meira Juíza de Direito
Proc.: 0011601-89.2015.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Dione Gonçalves de Oliveira, Erica Feitosa Monteiro,
Isabelly Gonçalves Feitosa, Kaio Gonçalves Feitosa, Luiz Gustavo
Gonçalves Feitosa
Advogado:Robson Araújo Leite (OAB/RO 5196), Mateus Baleeiro
Alves (OAB/RO 4707)
Requerido:Santo Antonio Energia S. A.
Advogado:Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861), Everson
Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803), Luciana Sales Nascimento
(OAB/RO 5082)
DESPACHO:
Vistos,1 - Aceito o encargo pelo Expert (fls. 740/741), em atenção ao
art. 474 do CPC, e exatamente com a FINALIDADE de estabelecer
data para o início e, inclusive, demais deliberação acerca do trabalho
pericial, designo audiência para o dia 26/07/2018, às 08:h15min, a
realizar-se na sala de audiências desta 4ª Vara Cível (Fórum Cível,
Av. Lauro Sodré). Nela deverão se fazerem presentes os eminentes
advogados das partes, os quais deverão adotar providências para
que nela as mesmas também compareçam, independentemente
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de intimações.2 - A escrivania deverá fazer contato com o Perito
Judicial, Dr. Ronaldo César Trindade, para comparecer a tal
solenidade. Demais disso, expedir em favor do mesmo, alvará
judicial, no equivalente a 50% do valor depositado pela ré, fl. 942,
ao passo que o remanescente apenas por ocasião da entrega
definitiva do laudo pericial.Int.Porto Velho-RO, segunda-feira, 21
de maio de 2018.Katyane Viana Lima Meira Juíza de Direito
Proc.: 0005933-16.2010.8.22.0001
Ação:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Requerente:Banco Itaucard S A/FININVEST
Advogado:Celso Marcon (OAB/RO 3700)
Requerido:Elizeu Soares da Silva
Advogado:Rolf Talys Osorski Santiago (OAB/MT 11406), Derli
Schwanke (OAB/RO 5324)
DESPACHO:
Vistos,Na forma do art. 139, V, do CPC/2015, designo audiência de
tentativa de conciliação para o dia 14/06/2018, às 09:00 horas, a
realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara Cível (Av. Lauro Sodré
n. 1728, Jardim América, nesta). A ela deverão comparecer os
advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las
para se fazerem presentes.Int.Porto Velho-RO, segunda-feira, 21
de maio de 2018.Katyane Viana Lima Meira Juíza de Direito
Proc.: 0010109-62.2015.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Haline da Silva Oliveira Barbosa, Rosan Rodrigues
Barbosa, Karyne Hellen Oliveira Barbosa
Advogado:Robson Araújo Leite (OAB/RO 5196)
Requerido:Santo Antonio Energia S. A.
Advogado:Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
DESPACHO:
Vistos,Considerando a fase processual que o feito se encontra,
deverá e parte requerida, no prazo de 15 dias, dizer se ainda possui
interesse nos embargos declaratórios de fls. 603/605, sob pena de
preclusão.Int.Porto Velho-RO, segunda-feira, 21 de maio de 2018.
Katyane Viana Lima Meira Juíza de Direito
Proc.: 0023712-76.2013.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Salt Lake Corretora de Seguros S S Ltda
Advogado:Erivaldo Monte da Silva (OAB/RO 1247)
Requerido:Tim Celular S/a
Advogado:Felipe Gazola Vieira Marques (OAB/RO 6235), Rubens
Gaspar Serra (OAB/SP 119859)
DESPACHO:
Vistos,Defiro o pedido de fl. 1548, e determino o seguinte:1 Expeçase alvará, para levantamento do valor pago expontaneamente
(fl. 1543), e rendimentos em favor da parte autora.2 - Quanto a
existência do saldo remanescente que o autor alega existir, deverá
o patrono do vencedor, caso tenha interesse na execução do
julgado, utilizar-se do processo virtual (Pje).3 - Arquivem-se os
autos oportunamente.Int.Porto Velho-RO, segunda-feira, 21 de
maio de 2018.Katyane Viana Lima Meira Juíza de Direito
Proc.: 0016291-35.2013.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:José Leite Ferreira, Maria da Paz Moreira Leite
Advogado:Cíntia Bárbara Paganotto Rodrigues. (OAB/RO 3798)
Requerido:Santo Antônio Energia S.A
Advogado:Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861), Everson
Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803), Luciana Sales Nascimento
(OAB/PB 17625B), Igor Habib Ramos Fernandes (OAB/RO 5193)
DESPACHO:
Vistos,Considerando o disposto no art. 1.010, § 3º, do Código de
Processo Civil, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça,
com as nossas homenagens.Int.Porto Velho-RO, segunda-feira, 21
de maio de 2018.Katyane Viana Lima Meira Juíza de Direito
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Proc.: 0020508-58.2012.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Maria Aparecida de Brito Silva, Daniele Ramos
dos Santos, Josias Batista do Nascimento, Aglisson dos Santos
Mendes, Raimunda de Nazaré Santiago de Oliveira, Ivanilde Soares
de Carvalho, Marilene Leite da Costa, Raimunda Nonata Santos da
Costa, Mariano Ferreira Leite, Fabrício Rabelo Ferreira
Advogado:Clodoaldo Luis Rodrigues (OAB/RO 2720), Jorge Felype
Costa de Aguiar dos Santos (OAB/RO 2844), Everthon Barbosa
Padilha de Melo (OAB/RO 3531), Clodoaldo Luis Rodrigues (OAB/
RO 2720), Jorge Felype Costa de Aguiar dos Santos (OAB/RO
2844), Clodoaldo Luis Rodrigues (OAB/RO 2720), Valéria Paulino
Korte (OAB/SP 153898)
Requerido:Energia Sustentável do Brasil S.A., Santo Antônio
Energia S.A, Consórcio Construtor Santo Antônio CCSA
Advogado:Edgard Hermelino Leite Junior (OAB/SP 92114),
Giuseppe Giamundo Neto (OAB/SP 234412), Rochilmer Rocha
Filho (OAB/RO 635), Jaime Pedrosa dos Santos Neto (OAB/RO
4315), Antônio Celso Fonseca Pugliese (OAB/SP 155105), Tiago
Pereira dos Santos (OAB-RO 2079), Ligia Fávero Gomes e Silva
(OAB/SP 235033), Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861), Ricardo
Gonçalves Moreira ( 215.212)
DESPACHO:
Vistos,Considerando que o Ofício nº 02/2018/CPAZ 1 (fl. 2639),
refere-se somente a autora Maria Aparecida de Brito, intime-se o
presidente da Colônia de Pescadores de Porto Velho, para que,
após verificar se os demais autores exerceram ou ainda exercem
a profissão de pescadores, apresentar relatórios relativamente aos
últimos 10 anos, permitindo que por meio deles seja aferida as
suas produtividades - de pescas - individuais, com especificações
de datas, espécies de peixes entregues, e valores pagos, sob as
penas da lei. Prazo 30 dias.Int.Porto Velho-RO, segunda-feira, 21
de maio de 2018.Katyane Viana Lima Meira Juíza de Direito
Proc.: 0024020-15.2013.8.22.0001
Ação:Usucapião
Requerente:Laumir Luiz Ballico, Patricia Pereira dos Santos
Ballico
Advogado:Lourival Goedert (OAB/RO 477A)
Requerido:Laurita de Oliveira Carneiro
DESPACHO:
Vistos,Especifiquem as partes, no prazo de 15 dias, as provas que
pretendem produzir, justificando acerca de suas necessidades.
Após, com ou sem manifestações, tornem-me conclusos. Int. Porto
Velho-RO, segunda-feira, 21 de maio de 2018.Katyane Viana Lima
Meira Juíza de Direito
Proc.: 0014672-36.2014.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Francisca Miranda Martins
Advogado:Laércio José Tomasi (OAB/RO 4400)
Executado:Hsbc Bank Brasil S.a Banco Multiplo
Advogado:Evaristo Aragão Santos (OAB/PR 24498), Luiz Rodrigues
Wambier (OAB/SP 291479)
DESPACHO:
Vistos,Intimem-se os exequentes para tamarem ciência da petição
e documentos apresentados pelo executado às fls. 529/539.Sem
prejuízo, no prazo de 15 (quinze) dias deverão apresentar planilha
atualizada do débito, e dar prosseguimento no feito requerendo o
que entender de direito, sob pena de suspensão da execução por 1
(um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1º do CPC. Int.Porto VelhoRO, segunda-feira, 21 de maio de 2018.Katyane Viana Lima Meira
Juíza de Direito
Proc.: 0006656-59.2015.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Einstein Instituiçao de Ensino Ltda
Advogado:Eduardo Abílio Kerber Diniz (OAB/RO 4389), Leonardo
Guimarães Bressan (OAB/RO 1583)
Executado:Patricio Medeiros de Souza
Advogado:Patricio Medeiros de Souza (OAB/RO 6600)
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DESPACHO:
Vistos,Na forma do art. 139, V, do CPC/2015, designo audiência de
tentativa de conciliação para o dia 21/06/2018, às 08:00 horas, a
realizar-se na sede deste juízo da 4ª Vara Cível (Av. Lauro Sodré
n. 1728, Jardim América, nesta). A ela deverão comparecer os
advogados das partes, os quais, querendo, deverão convidá-las
para se fazerem presentes.Int.Porto Velho-RO, segunda-feira, 21
de maio de 2018.Katyane Viana Lima Meira Juíza de Direito
Proc.: 0006341-65.2014.8.22.0001
Ação:Reintegração / Manutenção de Posse
Requerente:Banco Bradesco Financiamento S. A.
Advogado:Rosangela da Rosa Correa (OAB/RO 5398)
Requerido:Agnaldo de Oliveira Machado
DESPACHO:
Vistos,Defiro o pedido do autor. Para tanto, expeça-se carta
precatória, para busca e apreensão do bem objeto desta ação,
e citação da parte requerida, Sr. AGNALDO DE OLIVEIRA
MACHADO, no endereço informado à fl. 113, por meio de carta
precatória, a ser expedida com prazo de 30 dias art. 261 do CPC.
Confeccionada, intime-se a parte autora no sentido de providenciar
a sua retirada em cartório, no prazo de 5 das, bem ainda para
que providencie a sua distribuição perante o r. Juízo Deprecado,
comprovando-a nestes autos no prazo de 20 dias.Decorridos sem
qualquer destas duas últimas providências, tornem-me conclusos
os autos, para extinção.Int.Porto Velho-RO, segunda-feira, 21 de
maio de 2018.Katyane Viana Lima Meira Juíza de Direito
Irene Costa Lira Souza
Escrivã Judicial
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(5). Processo: 7010689-65.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 20/03/2018 16:24:06
Requerente: SIMONE CAMPOS DE LIMA e outros (2)
Advogados do(a) AUTOR: PAULO PEDRO DE CARLI - RO0006628,
KARYNNA AKEMY HACHIYA HASHIMOTO - RO0004664
Advogados do(a) AUTOR: PAULO PEDRO DE CARLI - RO0006628,
KARYNNA AKEMY HACHIYA HASHIMOTO - RO0004664
Advogados do(a) AUTOR: PAULO PEDRO DE CARLI - RO0006628,
KARYNNA AKEMY HACHIYA HASHIMOTO - RO0004664
Requerido: RABELO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU: EVERTON MELO DA ROSA - RO0006544
DESPACHO
Vistos,
Especifiquem as partes, no prazo de 15 dias, as provas que
pretendem produzir, justificando acerca de suas necessidades.
Após, com ou sem manifestações, tornem-me conclusos.
Int.
Porto Velho, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(5). Processo: 7064970-39.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 28/12/2016 11:11:28
Requerente: FERNANDA MIRANDA CAMPOS DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: SAIERA SILVA DE OLIVEIRA RO0002458, KARINNY DE MIRANDA CAMPOS - RO0002413
Requerido: Gol Linhas Aereas Inteligentes S/A
Advogados do(a) RÉU: ALINE SUMECK BOMBONATO RO0003728, BERNARDO AUGUSTO GALINDO COUTINHO RO0002991
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SENTENÇA
Vistos, etc...
Homologo o acordo celebrado entre as partes (ID 18445704), para
que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência,
com fundamento no artigo 487, inc. III, “b”, do Novo Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo em que são
partes FERNANDA MIRANDA CAMPOS DA SILVA contra GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, ambas qualificadas nos
autos, e ordeno o seu arquivamento.
Custas pela parte executada. Intime-se para pagamento, sob pena
de inscrição na dívida ativa. Comunique-se, se inerte.
P.R.I.
Porto Velho, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7019319-13.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 16/05/2018 10:06:25
Requerente: JOSE AFONSO COSTA PIMENTEL
Advogado do(a) AUTOR: JOSE CRISTIANO PINHEIRO RO0001529
Requerido: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) RÉU:
Vistos,
1 – Defiro a gratuidade judicial requerida.
2 – JOSÉ AFONSO COSTA PIMENTEL propôs a presente AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS em face do BANCO DO BRASIL S/A.
Afirma, em síntese, ser funcionário público, e, como de costume,
no dia 27 de Abril de 2018, depois de creditado seu salário na conta
corrente nº 35276-4, agência nº 0102-3, Banco do Brasil S/A, abriu
o aplicativo do banco requerido para o pagamento de suas contas,
sendo que depois de realizadas algumas destas transações sua
conta foi bloqueada, sendo solicitada uma alteração de senha,
a qual tentou por inúmeras vezes realizar, porém, não obteve
sucesso.
Diz, da mesma forma, que ao procurar sua agência (0102-3) para a
verificação do que havia ocorrido, foi informado que teria praticado
FRAUDE, e que deveria devolver o dinheiro ao sistema REDE.
Aduz, também, ter feito um requerimento solicitando um
posicionamento do banco, por escrito, dentro do prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, mas até a presente data, o requerido ainda não se
posicionou sobre o ocorrido e nem realizou o desbloqueio da conta
e dos valores do autor.
Ao final, com base nessa retórica, propugna pelo deferimento de
tutela de urgência, no sentido de determinar que o banco requerido
providencie com urgência o desbloqueio da conta-corrente de sua
titularidade.
Com a inicial vieram procuração e documentos.
Vieram-me os autos conclusos.
DECIDO.
Como sabido, a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo. Havendo perigo
de irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência de natureza
antecipada, esta não será concedida, o que não é o caso dos autos
(art. 300, § 3º, CPC).
Pois bem. In casu, entendo que a probabilidade do direito restou
demonstrada por meio dos documentos apresentados nos autos,
especialmente o documento de fl. 52, que foi recebido pelo
banco requerido em 04/05/2018, e demonstra que o autor buscou
esclarecimentos acerca do bloqueio realizado, mas não obteve
resposta.
Em relação ao fundado receio do dano irreparável ou de difícil
reparação, entendo que também estão presentes, uma vez que
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conforme consta no documento de fl. 38, a conta bloqueada, de
titularidade do autor, é utilizada para recebimento de salário.
O desbloqueio da conta, deve ser deferido para assegurar o
direito fundamental à dignidade, e ao conjunto patrimonial mínimo
imprescindível à manutenção de sua subsistência e a proteção à
família.
Com efeito, presentes, pois, os requisitos exigidos pelo art. 300
do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela
de urgência de natureza antecipada formulada pela parte autora,
JOSÉ AFONSO COSTA PIMENTEL, em face de BANCO DO
BRASIL S/A, determinando à esta parte ré que, NO PRAZO DE
48 HORAS, efetue o desbloqueio da conta corrente nº 35276-4,
agência nº 0102-3, Banco do Brasil S/A, de titularidade do autor,
sob as penas da lei.
Cite-se e intime-se o réu para a audiência de conciliação, na forma
do artigo 334 do Novo Código de Processo Civil.
Designo a audiência de conciliação para a data de 08/06/2018,
às 8h30min, sala 09, a realizar-se pela CEJUSC - Central de
Conciliação, no seguinte endereço: Avenida Jorge Teixeira (BR319) esquina com Quintino Bocaiúva, no bairro Embratel. O não
comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de
conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e
será sancionado nos termos do artigo 334, § 8º, do CPC.
Restando infrutífera a tentativa de citação, deverá a parte autora
apresentar novo endereço sob pena de extinção e arquivamento.
Int.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
(Oficial Plantonista).
BANCO DO BRASIL S/A – Rua Dom Pedro II, nº 607, Bairro Caiari,
Cep: 76801-151 – Porto Velho – RO.
OBSERVAÇÃO: O prazo para responder à ação é de 15 (quinze)
dias, contados da data de audiência de tentativa de conciliação
caso frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335 do
NCPC. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como
sendo verdadeiros os fatos articulados pela parte autora.
As informações do processo poderão ser consultadas no site do
Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico:
http://www.tjro.jus.br/inicio-pje
Porto Velho, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7019621-42.2018.8.22.0001
Classe: CÍVEL - COBRANÇA DE CÉDULA DE CRÉDITO
INDUSTRIAL (84)
Data da Distribuição: 17/05/2018 15:07:31
Requerente: CORTEZ & ASSIS CORRETORES DE IMOVEIS
LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: RAMIRO DE SOUZA PINHEIRO RO0002037
Requerido: CESAR TEIXEIRA SATURNINO e outros (2)
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Vistos,
1- Compulsando os autos verifico que não há pedido de gratuidade
processual, nem o comprovante de recolhimento das custas.
2- Verifico, também, que o autor deu à causa o valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais).
Todavia, no caso dos autos, o autor busca a condenação dos
requeridos, ao pagamento do valor equivalente a 5% (cinco
por cento) do total de lotes do empreendimento denominado
“Residencial Park Belmont”, que é composto por 294 (duzentos e
noventa e quatro).
Nos termos do art. 291 do CPC, deve ter valor certo a causa,
correspondendo ao proveito econômico pretendido.
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A corroborar com a determinação supra, insta citar o artigo 286, §
2º, das Diretrizes Gerais Judiciais, que dispõe que:
§ 2º Compete ao magistrado a quem for o feito distribuído verificar se
o valor atribuído à causa corresponde ao efeito patrimonial almejado.
Constatando irregularidade nesse valor, de imediato, ordenará a
emenda necessária com o recolhimento da complementação da
despesa forense devida.
3- Conforme mencionado, o autor pretende a condenação dos
requeridos ao pagamento de comissão equivalente a 15 lotes do
empreendimento denominado “Residencial Park Belmont”, mas
em sede de liminar pede a indisponibilidade de todos os lotes que
compõem o referido empreendimento, portanto, deve prestar os
devidos esclarecimentos.
Desse modo, fica a parte autora intimada para emendar a
petição inicial em 15 dias, nos termos mencionados, sob pena de
indeferimento (art. 330,IV, CPC).
4- Após o decurso de prazo, com ou sem as emendas, tornem-me
os autos conclusos.
Int.
Porto Velho, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
Juíz(a) de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, n. 1728, bairro São João Bosco, Porto Velho
- RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1334.
Processo nº 7016814-20.2016.8.22.0001
AUTOR: EXEQUENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS
RÉU: EXECUTADO: IGOR DOMINGOS ARAUJO DE AMORIM e
outros
Intimação
Fica a parte autora/exequente intimada para manifestar em termos
de prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme
DESPACHO de ID 17894528. Silenciando, intime-se nos moldes
do art. 485, parágrafo 1º, do NCPC.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(5). Processo: 7026028-98.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 15/06/2017 11:18:48
Requerente: GIVANILDO SOUZA VIEIRA
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES MT8843/O
Requerido: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
DESPACHO
Vistos,
Tendo em vista o argumento da parte requerida, em sede de
contestação, de existir negativações do nome da parte autora no
órgão restritivo de crédito da Serasa, anteriores à discutida nestes
autos; e diante da parte autora dizer que tratam apenas de “telas
sistêmicas”, produzidas unilateralmente, converto o julgamento
em diligência intimando-se a parte requerida para que junte aos
autos extrato detalhado, a serem obtidos diretamente na Serasa,
para que se possa ter a certeza de que tais anotações realmente
existem.
Prazo: 10 dias, sob pena do processo ser julgado no estado em
que se encontra.
Int.
Porto Velho, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Juíz(a) de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(5). Processo: 7020553-35.2015.8.22.0001
Classe: PETIÇÃO (241)
Data da Distribuição: 05/11/2015 16:25:02
Requerente: PAULO FABIANO DO VALE
Advogado do(a) REQUERENTE: DOUGLACIR ANTONIO
EVARISTO SANT ANA - RO0000287
Requerido: MATERIAIS DE CONSTRUCOES MEIRELLES LTDA
- ME
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos,
Diante da inércia do expert para a retirada do alvará judicial, proceda
a Serventia Judicial com a transferência dos valores para a conta
centralizadora do TJ/RO, arquivando-se os autos oportunamente.
Int.
Porto Velho, 21 de Maio de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(5). Processo: 7013836-36.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 06/04/2017 16:28:51
Requerente: LINDOMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES RO0006985
Requerido: CLARO S.A.
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
DESPACHO
Vistos,
1) Inexistindo preliminares, declaro saneado o feito. Defiro a
produção de prova grafotécnica, tal como requerida pela parte
requerida;
2) Fixo como ponto controvertido se saber se as assinaturas
constantes do contrato de ID 12901408, no caso, são ou não, do
próprio punho da parte autora. Por consequência, determino que a
parte requerida traga aos autos, no prazo de 30 dias, improrrogável,
os documentos originais;
3) O não cumprimento da obrigação constante do item anterior
acarretará o julgamento do processo no estado em que se
encontra;
4) Nomeio perito judicial para a realização de tal labor exatamente
o profissional que há tempos realiza referido tipo de perícia neste
juízo, Sr. Urbano de Paula Filho, que pode ser localizado junto ao
Instituto de Criminalística de Rondônia, fixando seus honorários
no valor de R$ 1.300,00, cuja importância deverá ser depositada
nestes autos pela parte requerida, no prazo de 10 dias, sob pena
de desistência do interesse na sua realização;
5) Vindo o documento e depósito, tornem-me os autos conclusos
para designação de data para colheita do material para a realização
da perícia, além das providências do art. 474 do CPC/15;
6) Contacte a escrivania com o expert para dizer se aceita o
encargo, inclusive com a advertência de que a perícia deverá ser
iniciada e concluída no prazo de 15 dias;
7) Faculto às partes para que, querendo, nomeiem assistentes
técnicos e quesitos, no prazo de 10 dias.
Int.
Porto Velho, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Juíz(a) de Direito
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5ª VARA CÍVEL
5º Cartório Cível
O INTEIRO TEOR DOS DESPACHO S E SENTENÇA S PODEM
SER OBTIDOS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.tjro.jus.br
SUGESTÕES
OU
RECLAMAÇÕES,
FAÇAM-NAS
PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTATE-NOS VIA INTERNET.
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
JUIZ: acir@ tjro.jus.br
DIRETORA DE CARTÓRIO: denisiane@tjro.jus.br
VARA: pvh5civel@tjro.jus.br
Proc.: 0002227-49.2015.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Einstein Instituiçao de Ensino Ltda
Advogado:Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO 5546),
Eduardo Abílio Kerber Diniz (OAB/RO 4389), Edson Antônio Sousa
Pinto (OAB/RO 4643), Leonardo Guimarães Bressan Silva (OAB/
RO 1583), Antônio Ricardo Carneiro Andrade (OAB/RO 6347)
Executado:Adriana Ferreira Felicio
DESPACHO:
Vistos,OFICIE-SE o INSS para que informe se a executada (CPF
341.117.352-15), recebe algum benefício previdenciário ou se
está trabalhando formalmente (CNIS), apresentando o CNIS da
parte.Após, conclusos para DECISÃO.Instrua-se o ofício com o
necessário.Intimem-se.Porto Velho-RO, sexta-feira, 18 de maio de
2018.Dalmo Antônio de Castro Bezerra Juiz de Direito
Proc.: 0011711-25.2014.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco da Amazônia S. A.
Advogado:Aline Fernandes Barros (OAB/RO 2708)
Executado:Nilson Vilacorta de Araujo
Advogado:Fernando Salioni de Sousa (OAB/RO 4077)
DECISÃO:
Vistos,Nada a reconsiderar, tocante à manifestação de fls.308/309
(acompanhada dos documentos de fls.311/337).Mantenho a
DECISÃO retro por seus próprios termos e fundamentos.Proceda
a Escrivania à expedição de MANDADO de penhora. Conclusos,
oportunamente.Intimem-se.Porto Velho-RO, sexta-feira, 18 de
maio de 2018.Dalmo Antônio de Castro Bezerra Juiz de Direito
Proc.: 0019069-41.2014.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Paulo Fabiano do Vale
Advogado:Douglacir Antônio Evaristo Sant’Ana (OAB/RO 287),
Taísa Alessandra dos Santos Souza (OAB/RO 5033)
Requerido:Zilmar Nunciano Alves, Valdir Gomes Ribeiro
DECISÃO:
Vistos,Analisando a petição de fl.76, razão não assiste ao autor,
no que toca ao sobrestamento do feito antes do aperfeiçoamento
da relação processual. Contudo, considerando a possibilidade de
acordo entre as partes e que há outras ações tramitando neste juízo,
concedo, excepcionalmente, ao autor, o prazo de 30 dias para a
devida manifestação.No silêncio, intime-se pessoalmente para, no
prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas do edital, dando regular
prosseguimento ao feito, eis que, até a presente data não houve a
citação dos requeridos.A intimação deverá ser pessoal, tendo em
vista o decurso de prazo para a devida manifestação via DJ (fl.74 e
verso)Intime-se.Porto Velho-RO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.
Dalmo Antônio de Castro Bezerra Juiz de Direito
Proc.: 0197187-20.2006.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Banco do Brasil S. A.
Advogado:Rafael Sganzerla Durand (OAB/SP 211648), Nelson
Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/SP 128341)
Executado:José Izo Vieira
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DECISÃO:
Vistos,Defiro o pedido de fl.273.Certifique-se a Escrivania acerca
da informação do Lote Rural 026, Gleba Garças, Setor 002, com
Área de 900,00 HA, Porto Velho/RO, matrícula 007606, 2º Ofício
de Registro de Imóveis desta Comarca, nos documentos fiscais
retirados da pesquisa via Infojud, que se encontram em cartório.
Estando correta a informação, expeça-se MANDADO de intimação,
penhora e avaliação do bem descrito na petição de fl.273.Instruase o MANDADO com o necessário.Conclusos, oportunamente.
Intimem-se.Porto Velho-RO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.Dalmo
Antônio de Castro Bezerra Juiz de Direito
Proc.: 0129675-49.2008.8.22.0001
Ação:Usucapião
Requerente:Maria Domingas de Carvalho
Advogado:Antonio Henriques Lemos Leite (OAB/RO 135A)
Requerido:Floresta Hotel Ltda
DECISÃO:
Vistos,Revejo o DESPACHO retro, tornando-o sem efeito.Verificase que não há razão para se oficiar novamente a SEMUR, consoante
DECISÃO de fl.133, posto que já houve a retificação, por este juízo,
das informações do imóvel objeto da lide, constantes no Memorial
Descritivo de fl.124.O Ofício de fl.127 for expedido corretamente.
Obviamente, devem tais informações constar, agora, na matrícula
do imóvel. Motivo pelo qual se faz necessário o expediente do
Cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Porto
Velho.Assim, mantenho inalterados os termos da DECISÃO de
fl.117 e determino que se reitere o ofício de fl.127.Conclusos,
oportunamente.Intimem-se.Porto Velho-RO, sexta-feira, 18 de
maio de 2018.Dalmo Antônio de Castro Bezerra Juiz de Direito
Proc.: 0001723-43.2015.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Einstein Instituiçao de Ensino Ltda
Advogado:Eduardo Abílio Kerber Diniz (OAB/RO 4389), Edson
Antônio Sousa Pinto (OAB/RO 4643), Guilherme da Costa Ferreira
Pignaneli (OAB/RO 5546), Leonardo Guimarães Bressan (OAB/RO
1583), Antônio Ricardo Carneiro Andrade (OAB/RO 6347)
Executado:Silzette Ferreira Santos Rodrigues
DESPACHO:
Vistos,OFICIE-SE o INSS para que informe se a executada (CPF
494.419.061-15), recebe algum benefício previdenciário ou se
está trabalhando formalmente (CNIS), apresentando o CNIS da
parte.Após, conclusos para DECISÃO.Instrua-se o ofício com o
necessário.Intimem-se.Porto Velho-RO, sexta-feira, 18 de maio de
2018.Dalmo Antônio de Castro Bezerra Juiz de Direito
Proc.: 0005925-39.2010.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco da Amazônia S. A.
Advogado:Michel Fernandes Barros (OAB/RO 1790), Aline
Fernandes Barros (OAB/RO 2708)
Executado:La Vitta Indústria e Comércio Ltda, Jacqueline de
Olinda Silva Santos, Alderiva Façanha Carneiro, Newton de Castro
Carneiro
Advogado:Renan Correia Lima (OAB/RO 495E), Raimundo
Gonçalves de Araújo (OAB/RO 3300)
DECISÃO:
Vistos,Defiro o pedido de fl.228.Expeça-se MANDADO de
intimação, penhora e avaliação do bem descrito na certidão de
fl.229 e verso.Instrua-se o MANDADO com o necessário.Conclusos,
oportunamente.Intimem-se.Porto Velho-RO, sexta-feira, 18 de maio
de 2018.Dalmo Antônio de Castro Bezerra Juiz de Direito
Denisiane Cristina Lago Fioravante
Escrivã
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7017462-29.2018.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Assunto: [Alienação Fiduciária]
Parte autora: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: CELSO MARCON RO0003700
Parte requerida: ELIELZA PIRES DA SILVA
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Comprovados a mora e o não pagamento do débito, defiro
liminarmente a busca, apreensão, vistoria e avaliação do veículo
objeto do contrato firmado entre as partes, conforme descrição
constante da exordial e contrato.
Assim, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, expeça-se
MANDADO de busca e apreensão, depositando-se o bem em poder
da parte autora, com a ressalva de que o veículo não deverá ser
retirado da Comarca até o decurso do prazo de cinco dias fixados
em lei para a consolidação da posse, sob pena de multa diária de
dois salários-mínimos até o limite do valor do veículo.
Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco)
dias efetuar o pagamento integral da dívida pendente, conforme
indicado na inicial, incluídas as parcelas vincendas, sob pena de
consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no
patrimônio do Credor Fiduciário (§§1º e 2º, art. 3º, do Decreto-Lei n.
911/69 com a redação dada pelo art. 56 da Lei n. 10.931/04).
Efetuado o pagamento a parte requerente deverá restituir o veículo
à parte requerida, comprovando nos autos.
No prazo de 15 (quinze) dias a contar da citação o devedor
fiduciante poderá apresentar contestação.
Intimem-se.
ADVERTÊNCIA: A petição inicial, e documentos que a instruem
poderão ser consultados no sitio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/
pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da
Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO COMO MANDADO DE
BUSCA E APREENSÃO, CITAÇÃO, VISTORIA E AVALIAÇÃO.
Endereço da parte requerida: Nome: ELIELZA PIRES DA SILVA
Endereço: Rua Viviane, 6265, Igarapé, Porto Velho - RO - CEP:
76824-248
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7040418-73.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Parte autora: MARIA DO NASCIMENTO PEREIRA
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: IGOR AMARAL
GIBALDI - RO0006521
Parte requerida: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU: PAULO EDUARDO
PRADO - SP182951
Vistos,
Ratifico a data da audiência de instrução e julgamento, qual seja:
20/06/2018, às 10:00hrs, nos termos da ata de audiência (id.
18419679).
Intimem-se.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
Porto Velho - Fórum Cível
5ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, n. 1728, 2º Andar, Bairro São João Bosco, CEP
76803-686, Porto Velho – RO.
Tel.: (69) 3217-1324 / Fax Geral: (69) 3217-1303 - e-mail:
pvh5civel@tjro.jus.br
INTIMAÇÃO
Processo nº: 7058600-44.2016.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Parte Ativa: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Advogados do(a) AUTOR: ALEXANDRE PASQUALI PARISE SP0112409, HUDSON JOSE RIBEIRO - SP0150060, GUSTAVO
PASQUALI PARISE - SP0155574
Parte Passiva: JUPITER INCORPORACAO E ADMINISTRACAO
EIRELI - EPP
INTIMAÇÃO DE: Nome: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
Endereço: Avenida São Gabriel, 555, - lado ímpar, Jardim Paulista,
São Paulo - SP - CEP: 01435-001
De ordem de Sua Excelência DALMO ANTONIO DE CASTRO
BEZERRA - Juiz(a) de Direito desta Vara e Comarca, fica Vossa
Senhoria, INTIMADO(A) a promover o regular andamento ao feito
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, recolher as custas de diligência do
Oficial de justiça.
Porto Velho, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018.
NATALIA CARINE DE SOUZA GONCALVES
Assina por ordem do MM. Juiz de Direito, nos termos das DGJ
PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
Porto Velho - Fórum Cível
5ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, n. 1728, 2º Andar, Bairro São João Bosco, CEP
76803-686, Porto Velho – RO.
Tel.: (69) 3217-1324 / Fax Geral: (69) 3217-1303 - e-mail:
pvh5civel@tjro.jus.br
INTIMAÇÃO
Processo nº: 7008800-47.2016.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Parte Ativa: ITAU SEGUROS S/A
Advogado do(a) AUTOR: JOAO ALVES BARBOSA FILHO PE4246-A
Parte Passiva: AFONSO ROSA DA CONCEICAO
INTIMAÇÃO DE: Nome: ITAU SEGUROS S/A
Endereço: Centro Empresarial Itaú Conceição, 100, PC ALFREDO
EGYDIO DE SOUZA ARANHA, N 100, PINHEIRO, Parque
Jabaquara, São Paulo - SP - CEP: 04344-902
De ordem de Sua Excelência DALMO ANTONIO DE CASTRO
BEZERRA - Juiz(a) de Direito desta Vara e Comarca, fica Vossa
Senhoria, INTIMADO(A) a promover o regular andamento ao feito
no prazo de 10 (dez) dias úteis, quanto as informações constante
na certidão do oficial de justiça.
Porto Velho, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018.
NATALIA CARINE DE SOUZA GONCALVES
Assina por ordem do MM. Juiz de Direito, nos termos das DGJ
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7008403-17.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária
Gratuita, Custas, Energia Elétrica]
Parte autora: TEREZINHA MENDES PEIXOTO
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Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: FAUSTO
SCHUMAHER ALE - RO0004165
Parte requerida: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Vistos,
Concedo os benefícios da gratuidade processual.
Entretanto, emende-se a inicial, apresentando documento de
identificação civil legível, tendo em vista que o juntado no id.
16711589, encontra-se em péssimas condições para visualização.
Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Intime-se.
Quinta-feira, 08 de Março de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
Porto Velho - Fórum Cível
5ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, n. 1728, 2º Andar, Bairro São João Bosco, CEP
76803-686, Porto Velho – RO.
Processo: 7053896-51.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Parte autora: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado da parte autora: Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA
DA SILVA SANDRES - RO0004594
Parte Requerida: JENNESI VASQUES LIMA e outros
Tendo em vista o Retorno do MANDADO negativo, fica a parte
autora INTIMADA para promover a citação da parte requerida, no
prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 5º da Portaria 001/2017
- 5ª Vara Cível. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se
pessoalmente, nos termos do Art. 485, inciso III, § 1º, CPC/2015,
observando-se o disposto no Art. 274, Parágrafo único, CPC/2015.
Em caso de repetição de diligência por oficial de Justiça, deve o
autor recolher as custas pertinentes a diligência requerida (art. 93,
CPC/2015), independentemente de nova intimação.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
PAULO PEREIRA XISTO FILHO
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7001996-29.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Direito de Imagem, Dano Ambiental]
Parte autora: PEDRO FERREIRA LEITE e outros
Advogado da parte autora: Advogados do(a) AUTOR: PAULO
ROBERTO DA SILVA MACIEL - RO0004132, PAULO FERNANDO
LERIAS - RO0003747, CLAIR BORGES DOS SANTOS - RO7688,
CYANIRA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA MACIEL - RO0005449
Advogados do(a) AUTOR: PAULO FERNANDO LERIAS RO0003747, CLAIR BORGES DOS SANTOS - RO7688, PAULO
ROBERTO DA SILVA MACIEL - RO0004132, CYANIRA DE
FATIMA SOUSA OLIVEIRA MACIEL - RO0005449
Parte requerida: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado da parte requerida: Advogado do(a) RÉU: CLAYTON
CONRAT KUSSLER - RO0003861
SENTENÇA
Vistos etc.
PEDRO FERREIRA LEITE, e MARIA MARQUES BRAGA ajuizaram
ação de reparação de danos contra SANTO ANTONIO ENERGIA
S/A, todos qualificados, pretendendo a condenação da requerida à
reparação de danos materiais e morais para compensação de dano
ambiental em decorrência da construção da barragem da Usina de
Santo Antônio.
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Aduziram que são moradores da margem do Rio Madeira, mais
especificamente Rua Álvaro Costa nº. 371 c/c Rua Evaristo Menezes,
Distrito de São Carlos, Município de Porto Velho/RO, sendo que,
com o implemento do empreendimento de responsabilidade da
requerida, seu imóvel e as imediações do mesmo foram atingidos
de maneira substancial.
Alegaram que de fevereiro a julho de 2014 no Distrito de São
Carlos centenas de famílias foram obrigadas a abandonar seus
lares em virtude da cheia histórica do Rio Madeira, causados pelo
empreendimento requerido.
Pugnaram, ao final, pela condenação da empresa à reparação dos
danos morais e materiais que afirmaram ter sofrido. Apresentou os
documentos.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido em fls.
126/127.
Citada, a requerida apresentou contestação, arguindo,
preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar na demanda e a
ilegitimidade ativa. Requereu, ainda preliminarmente, a denunciação
da lide ao Município de Porto Velho/RO.
No MÉRITO, alegou que o fenômeno apontado pelos requerentes
como causa de danos, na verdade, é evento historicamente
conhecido pelas comunidades ribeirinhas da região do Rio
Madeira, de maneira que já acontecia e continuará acontecendo
independentemente da intervenção humana no leito do referido
rio. Sustentou, nesse sentido, que solicitou estudo de profissionais
especialistas, cujas conclusões apontam, em termos e parâmetros
técnicos, para a ausência de relação entre a atividade por ela
desenvolvida e os desbarrancamentos descritos pelos requerentes,
notadamente porque o rio em questão tem característica de
apresentar períodos de seca e cheia com grande oscilação em
seu volume de águas, sem que a usina por ela edificada possa
interferir nesse ciclo. Argumentou que o problema enfrentado pelos
requerentes decorre também da intensa precipitação de chuvas em
determinado período do ano, característica da região amazônica,
associada à ocupação irregular de áreas sujeitas a risco decorrente
de variações geoclimáticas, que cabe ao Poder Público combater.
Teceu, por fim, considerações para dizer que os requerentes não se
encontram abarcados pelo objeto do Termo de Ajuste de Conduta
por ela celebrado, da mesma forma que não comprovaram ter
efetivamente sofrido os danos materiais ou morais cuja reparação
pretendem. Pugnou, ao final, pelo acolhimento das preliminares
arguidas, ou, em caso de análise de MÉRITO, pela improcedência
dos pedidos. Apresentou documentos.
A autora se manifestou acerca da contestação, impugnando-a em
todos os seus termos.
DESPACHO saneador, em que o Juízo fixou os pontos controvertidos
da lide, afastou as preliminares arguidas pela requerida e deferiu a
produção das provas pericial.
Laudo pericial aparesentado, tendo a parte autora discordado e a
parte requerida concordado.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de ação ordinária proposta por PEDRO FERREIRA LEITE,
e MARIA MARQUES BRAGA em face de SANTO ANTÔNIO
ENERGIA S/A por meio da qual sustentam que a implantação e
operação da usina Hidrelétrica de Santo Antônio teria acelerado o
desbarrancamento do leito do rio Madeira, em especial, Rua Álvaro
Costa nº. 371 c/c Rua Evaristo Menezes, Distrito de São Carlos,
Município de Porto Velho/RO, local onde residiam, causandolhes impactos econômicos negativos e sofrimento moral, já que
seu imóvel foi interditado pela Defesa Civil, face ao risco de
desabamento.
Pois bem.
A discussão sobre a qual circula o objeto dos autos refere-se à
efetiva existência de nexo entre os danos que os autores afirmam
ter sofrido em razão da atividade da requerida, bem como à
extensão desses mesmos danos, elementos estes que podem e
devem ser documentalmente comprovados.
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Pacífica a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal
de Justiça, assentada na sistemática do julgamento dos recursos
repetitivos, no sentido de que a responsabilidade por dano ambiental
–é objetiva, baseada na teoria do risco integral, não sendo cabível
a invocação de excludentes de responsabilidade. A propósito:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS A
PESCADORES CAUSADOS POR POLUIÇÃO AMBIENTAL POR
VAZAMENTO DE NAFTA, EM DECORRÊNCIA DE COLISÃO
DO NAVIO N-T NORMA NO PORTO DE PARANAGUÁ - 1)
PROCESSOS DIVERSOS DECORRENTES DO MESMO
FATO, POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO COMO RECURSO
REPETITIVO DE TEMAS DESTACADOS PELO PRESIDENTE
DO TRIBUNAL, À CONVENIÊNCIA DE FORNECIMENTO
DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL UNIFORME SOBRE
CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO FATO, QUANTO A MATÉRIAS
REPETITIVAS; 2) TEMAS: a) CERCEAMENTO DE DEFESA
INEXISTENTE NO JULGAMENTO ANTECIPADO, ANTE OS
ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES; b) LEGITIMIDADE
DE PARTE DA PROPRIETÁRIA DO NAVIO TRANSPORTADOR
DE CARGA PERIGOSA, DEVIDO A RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
PRINCÍPIO
DO
POLUIDOR-PAGADOR;
c)
INADMISSÍVEL A EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE
POR FATO DE TERCEIRO; d) DANOS MORAL E MATERIAL
CARACTERIZADOS; e) JUROS MORATÓRIOS: INCIDÊNCIA
A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54/
STJ; f) SUCUMBÊNCIA. 3) IMPROVIMENTO DO RECURSO,
COM OBSERVAÇÃO. […]; c) Inviabilidade de alegação de
culpa exclusiva de terceiro, ante a responsabilidade objetiva. - A
alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente em causa,
como excludente de responsabilidade, deve ser afastada, ante a
incidência da teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva
ínsita ao dano ambiental (art. 225, § 3º, da CF e do art.14, § 1º, da
Lei nº 6.938/81), responsabilizando o degradador em decorrência
do princípio do poluidor-pagador. (...)” (STJ, 2ª Seção, REsp
1114398/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, julg. em 08/02/2012, pub. no
DJe de 16/02/2012).
Para ver reconhecida a responsabilidade civil da empresa requerida
pelos danos que os autores aduzem ter experimentado, é preciso
saber da existência de nexo de causalidade entre as obras e
operações da UHE Santo Antônio e o suposto aumento do fluxo
fluvial e amplificação do volume de água, com o desbarrancamento
em grandes proporções que os autores afirmam ter atingindo imóvel
que ocupam, à margem do Rio Madeira.
De análise dos autos verifico que a parte autora não comprovou o
fato constitutivo do seu direito. Explico:
Para o enfrentamento de questão de MÉRITO em causa que
tramita há mais de três anos em juízo, verifico que analisando
os documentos e perícias contidas não vejo que a parte autora
comprovou o fato constitutivo do seu direito, na regra do artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil.
Na perícia apresentada em juízo, o senhor perito chegou as
seguintes conclusões:
“Com relação a eventuais danos estruturais ou de qualquer outra
natureza no imóvel dos autores que impossibilite sua utilização
como moradia, a perícia concluiu não existir impedimentos à
habitabilidade da edificação, conforme relatado no item 6.1 do
presente Laudo Pericial. Com relação a eventual impossibilidade
de permanência dos autores no local, a perícia concluiu não existir,
no atual momento, quaisquer impedimentos, conforme relatado
no item 6.2 do presente Laudo Pericial. Com relação aos danos
morais suportados pelos autores, a perícia entende ser imprudente
imiscuir-se em tal tema, conforme relatado no item 6.3 do presente
Laudo Pericial. Com relação a eventual responsabilidade da
requerida pelo evento danoso, a perícia concluiu não se configurar
tal hipótese, conforme relatado no item 6.4 do presente Laudo
Pericial. Com relação a natureza jurídica da posse do imóvel
ocupado pelos requerentes, a perícia verificou que os mesmos
exercem desfrute manso e pacífico, conforme relatado no item 6.5
do presente Laudo Pericial.”
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No documento elaborado pelo doutor Joaquim Carlos Teixeira
Riva, em id Num. 9813597 afirma que:
““As enchentes do rio Madeira são um fenômeno natural que
produzem anualmente inundações de suas várzeas, de maior
ou menor extensão dependendo da magnitude das vazões
ocorridas...”
Chega ao final as seguintes conclusões:
““Portanto, a operação da usina não é capaz de reduzir as
cheias naturais do Rio Madeira e tão pouco ampliá-las. Assim, as
inundações a jusante ocorrerão da mesma forma que ocorreriam
se a usina não estivesse construída...”
O engenheiro de recursos Hídricos Maximiliano Andrés Strasser
em Aspectos hidrossendimentológicos do Rio Madeira na Região
do Distrito de Calama,Num. 9814134, afirma que:
“Em virtude das análises realizadas sobre o conjunto de
informações hidrossedimentológicas disponíveis no trecho situado
a jusante da UHE Santo Antônio até a localidade de Humaitá se
chega à CONCLUSÃO de que não há fundamento técnico que
possa justificar a afirmação de que “com a abertura das comportas
aumentou o volume e velocidades das águas e, por consequência,
acelerou o processo de desbarrancamentos ocasionando o
fenômeno denominado terras caídas...” (Num. 9814178 - Pág. 3).
Percebe-se assim que há prova técnica abalizada que embasam
as conclusões do senhor perito.
O assistente técnico da requerida, por sua vez, em id Num. 17525158,
afirma que Já no que tange aos “ajustes da calha do rio Madeira”,
também não há o que contestarmos, mas aqui complementamos
que o rio Madeira é um curso hídrico em constante alteração,
seja em suas margens instáveis ou em seu leito de fundo móvel;
e os efeitos da enchente histórica de 2014 foram avassaladores
tanto nessas margens quanto nesse leito do rio Madeira, LEITO
DE FUNDO MÓVEL e MARGENS INSTÁVEIS, conforme o próprio
CPRM; porém, nos anos subsequentes a 2014, o regime fluvial
do rio Madeira retornou a sua normalidade. Com a devida vênia,
essa mesma verdade real é atestada de forma inarredável com
o depoimento da engenheira Ana Cristina Strava Corrêa, Doutora
em Geotecnia e coordenadora do CENSIPAM, depoimento que foi
colhido na 6ª Vara de justiça dessa comarca no processo de nº
0007813-38.2013, apensado aos autos como prova emprestada.
Nesse seu depoimento a drª Ana Strava atesta de forma inatacável
que APÓS ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DO CPRM DE 2013,
2014 E 2015, NÃO FOI CONSTATADA QUALQUER ALTERAÇÃO
VOLUMÉTRICA NO FUNDO DO RIO NA ORLA DE PORTO
VELHO QUE INDIQUE QUALQUER SUPOSTO ASSOREAMENTO
DO LEITO DO RIO. Esse mesmo parecer da drª Ana Cristina
Strava Correa é consonante com as conclusões de inúmeros
experts, órgãos e especialistas da estirpe da ANA, CENSIPAM,
CPRM, doutor Jaime Pimenta, engenheiro Francisco de Assis,
doutor Heinz Dieter Fill, dentre tantos.Ver nossas ponderações
apresentadas nos itens anteriores e aqui asseveramos que o nobre
perito com suas respostas ao Quesito dessa Assistência Técnica
de nº 62 também atesta que “as características do rio Madeira”
permaneceram constantes, no que concerne aos sedimentos do
rio, veja transcrição abaixo, com nossos destaques.”
Portanto, não estando comprovados os fatos constitutivos do direito
do autor, não cabe se falar em indenização. Dessa forma, incumbia
aos requerentes a comprovação dos danos que experimentou e
sua extensão, em decorrência do evento reputado danoso.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, com fundamento no inciso I do art. 487 do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por PEDRO
FERREIRA LEITE, e MARIA MARQUES BRAGA contra SANTO
ANTONIO ENERGIA S/A, todos qualificados e, em consequência,
determino o arquivamento dos presentes autos.
CONDENO a requerente, ainda, a pagar as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes
arbitrados, em conformidade ao disposto no §2º do art. 85, NCPC,
em 15% (quinze por cento) sobre o valor total ação, tendo a
condição suspensa nos termos da Lei 1060/50.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
Porto Velho - Fórum Cível
5ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, n. 1728, 2º Andar, Bairro São João Bosco, CEP
76803-686, Porto Velho – RO.
Tel.: (69) 3217-1324 / Fax Geral: (69) 3217-1303 - e-mail:
pvh5civel@tjro.jus.br
INTIMAÇÃO
Processo nº: 7037472-31.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Parte Ativa: W2M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALLAN PEREIRA GUIMARAES RO0001046, MAGUIS UMBERTO CORREIA - RO0001214, SICILIA
MARIA ANDRADE TANAKA - RO0005940, LESTER PONTES DE
MENEZES JUNIOR - RO0002657
Parte Passiva: MILTON GOMES APOLONIO
INTIMAÇÃO
DE:
Nome:
W2M
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
Endereço: Rua Getúlio Vargas, 2607, São Cristóvão, Porto Velho RO - CEP: 76804-061
De ordem de Sua Excelência DALMO ANTONIO DE CASTRO
BEZERRA - Juiz(a) de Direito desta Vara e Comarca, fica Vossa
Senhoria, INTIMADO(A) a promover o regular andamento ao feito
no prazo de 5 (cinco) dias úteis quanto as informações constante
na certidão do oficial de justiça.
Porto Velho, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018.
NATALIA CARINE DE SOUZA GONCALVES
Assina por ordem do MM. Juiz de Direito, nos termos das DGJ
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7062140-03.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Nota Promissória]
Parte autora: CASA HAMID LTDA - ME
Advogado da parte autora: Advogado do(a) EXEQUENTE:
ALCIENE LOURENCO DE PAULA COSTA - RO0004632
Parte requerida: JOSE IZAQUES FERREIRA DE ASSIS
Advogado da parte requerida: Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Atento à petição de id. 17942748 e considerando a ausência de
citação, com fundamento no inciso VIII do art. 485 do Código de
Processo Civil, homologo a desistência da ação e julgo extinta, sem
resolução de MÉRITO, a presente ação movida por CASA HAMID
LTDA - ME em face de JOSE IZAQUES FERREIRA DE ASSIS,
ambos qualificados nos autos.
Sem custas.
Considerando a preclusão lógica o feito transita em julgado na data
de hoje. Assim procedam-se às anotações necessárias e baixas,
arquivando-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 0000318-98.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Assunto: [Títulos de Crédito, Requisitos, Espécies de Títulos de
Crédito, Citação, Juros, Correção Monetária]
Parte autora: COMERCIO DE MOLAS JI-PARANA LTDA - EPP
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: SOLANGE
APARECIDA DA SILVA - RO0001153
Parte requerida: TRANSPORTE COLETIVO RIO MADEIRA LTDA
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU:
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DECISÃO
Promova a parte autora a citação da parte requerida, prazo de 10
(dez) dias. Ciente a parte de que, em caso de repetição do ato sem
justo motivo ou que tenha dado causa, deverá recolher as custas
pertinentes à diligência requerida (art. 93, CPC), independentemente
de nova intimação. Pena de extinção em caso de inércia.
Intime-se.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7013531-18.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do
Condômino]
Parte exequente: CONDOMINIO - RESIDENCIAL TAMBIA
Advogado do exequente: Advogados do(a) EXEQUENTE:
ROBERVAL DA SILVA PEREIRA - RO0002677, CARLOS
ALBERTO MARQUES DE ANDRADE JUNIOR - RO0005803
Parte executada: CLEBER JESUS RODRIGUES SOUZA FILHO
DESPACHO
Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue
o pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e
231 §3º do NCPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor
embargos à execução, independentemente de penhora, depósito
ou caução, observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do
NCPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do MANDADO
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do NCPC).
Valor atualizado da dívida: R$ 6.490,35 + 10% de honorários
advocatícios.
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido
da segunda via do MANDADO, o Oficial de Justiça procederá
de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art.
252 do NCPC.
O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os
requisitos do art. 847 e ss do NCPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a
se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no
prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer
o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas
e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas as subsequentes de correção monetária e
juros de 1% de ao mês (art. 916 NCPC). Nesta hipótese, o credor
deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo
em seguida os autos virão conclusos para DECISÃO.
Havendo a citação e não sendo localizados bens pelo oficial de
justiça, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem.
Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens,
deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos de
prosseguimento.
Silenciando-se quanto ao impulsionamento do feito e indicação de
bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485, III e §1º do NCPC.
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Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do NCPC.
Fica a parte executada advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
VIAS DESTA SERVIRÃO DE CARTA/MANDADO
Endereço da parte executada: Nome: CLEBER JESUS RODRIGUES
SOUZA FILHO
Endereço: Rua Capitão Esron de Menezes, 1433, Apt. 202 A, Areal,
Porto Velho - RO - CEP: 76804-302
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7008984-37.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano
Material]
Parte autora: FRANCISCO SOLANO MELO ARAUJO
Advogado do autor: Advogados do(a) AUTOR: JEANNE LEITE
OLIVEIRA - RO0001068, ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR
- RO0002811
Parte requerida: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT
KUSSLER - RO0003861
DESPACHO
A parte requerida, novamente, apresentou impugnação aos
honorários periciais (id. 16256809). Contudo, tal impugnação
resta preclusa, na medida em que a anterior (id. 13912163) já fora
analisada e rejeitada por este juízo (id. 15018920).
Assim, caberia à requerida impugnar a DECISÃO mediante
apresentação do recurso cabível e não refazer sua impugnação
aos honorários periciais.
Dito isto, não conheço da impugnação aos honorários periciais de
id. 16256809.
Expeça-se alvará em favor do perito para levantamento de 50% do
montante (id. 16256813/16256816).
Partes já intimadas pelo cartório para comparecimento à perícia (id.
18425123/18425122).
Após, aguarde-se a realização da perícia e apresentação do laudo
pericial.
Intimem-se.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7024375-95.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Parte autora: GEIZIANE VENTURA DE SOUZA FERREIRA
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE
PEREIRA DA SILVA - RO0001073
Parte requerida: COMERCIAL SAO ROQUE LTDA - EPP e outros
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU: MARCONDES RAI
NOVACK - MT008571O
Vistos,
Por cautela, antes de deliberar, certifique a escrivania se a
contestação apresentada no id. 13687796, é tempestiva ou
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intempestiva. Ressalte-se não ser absoluto os efeitos de uma
possível aplicação de revelia, assim, manifeste-se o autor em
cinco dias, acerca dos documentos apresentados, notadamente os
juntados no id. 13687822, 13687832, 13687881 e 13687866.
Após, com ou sem manifestação, tornem-me conclusos.
Intimem-se.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7012151-57.2018.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Assunto: [Alienação Fiduciária]
Parte autora: BV FINANCEIRA S/A
Advogado do autor: Advogado do(a) REQUERENTE: HUDSON
JOSE RIBEIRO - SP0150060
Parte requerida: LEIDE CARDOZO SIQUEIRA
DECISÃO
Comprovados a mora e o não pagamento do débito, defiro
liminarmente a busca, apreensão, vistoria e avaliação do veículo
objeto do contrato firmado entre as partes, conforme descrição
constante da exordial e contrato.
Assim, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, expeça-se
MANDADO de busca e apreensão, depositando-se o bem em poder
da parte autora, com a ressalva de que o veículo não deverá ser
retirado da Comarca até o decurso do prazo de cinco dias fixados
em lei para a consolidação da posse, sob pena de multa diária de
dois salários-mínimos até o limite do valor do veículo.
Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco)
dias efetuar o pagamento integral da dívida pendente, conforme
indicado na inicial, incluídas as parcelas vincendas, sob pena de
consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no
patrimônio do Credor Fiduciário (§§1º e 2º, art. 3º, do Decreto-Lei n.
911/69 com a redação dada pelo art. 56 da Lei n. 10.931/04).
Efetuado o pagamento a parte requerente deverá restituir o veículo
à parte requerida, comprovando nos autos.
No prazo de 15 (quinze) dias a contar da citação o devedor
fiduciante poderá apresentar contestação.
Intimem-se.
ADVERTÊNCIA: A petição inicial, e documentos que a instruem
poderão ser consultados no sitio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/
pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da
Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO COMO MANDADO DE
BUSCA E APREENSÃO, CITAÇÃO, VISTORIA E AVALIAÇÃO.
Endereço da parte requerida: Nome: LEIDE CARDOZO
SIQUEIRA
Endereço: av rio branco, 85, centro, Abunã (Porto Velho) - RO CEP: 76843-000
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7014567-95.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Despesas Condominiais]
Parte exequente: CONDOMINIO DOIS TOTAL VILLE PORTO
VELHO
Advogado do exequente: Advogado do(a) EXEQUENTE: NAYARA
SIMEAS PEREIRA RODRIGUES - RO0001692
Parte executada: FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS NETO

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

402

DESPACHO
Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue
o pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e
231 §3º do NCPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor
embargos à execução, independentemente de penhora, depósito
ou caução, observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do
NCPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do MANDADO
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do NCPC).
Valor atualizado da dívida: R$ 6.147,24 + 10% de honorários
advocatícios.
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido
da segunda via do MANDADO, o Oficial de Justiça procederá
de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art.
252 do NCPC.
O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os
requisitos do art. 847 e ss do NCPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a
se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no
prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer
o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas
e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas as subsequentes de correção monetária e
juros de 1% de ao mês (art. 916 NCPC). Nesta hipótese, o credor
deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo
em seguida os autos virão conclusos para DECISÃO.
Havendo a citação e não sendo localizados bens pelo oficial de
justiça, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem.
Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens,
deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos de
prosseguimento.
Silenciando-se quanto ao impulsionamento do feito e indicação de
bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485, III e §1º do NCPC.
Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do NCPC.
Fica a parte executada advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
VIAS DESTA SERVIRÃO DE CARTA/MANDADO
Endereço da parte executada: Nome: FRANCISCO DE ASSIS
CAMPOS NETO
Endereço: Rua Miguel de Cervante, 261, Apto 206, 2 Pavimento,
Bloco 03, Aeroclube, Porto Velho - RO - CEP: 76811-003
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7006266-33.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano
Material]
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Parte autora: JOSIMAR ALVES DOS PASSOS
Advogado da parte autora: Advogados do(a) AUTOR: ANTONIO
DE CASTRO ALVES JUNIOR - RO0002811, JEANNE LEITE
OLIVEIRA - RO0001068
Parte requerida: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado da parte requerida: Advogado do(a) RÉU: CLAYTON
CONRAT KUSSLER - RO0003861
SENTENÇA
Vistos etc.
JOSIMAR ALVES DOS PASSOS ajuizou ação de reparação de
danos contra SANTO ANTONIO ENERGIA S/A, todos qualificados,
pretendendo a condenação da requerida à reparação de danos
materiais e morais para compensação de dano ambiental em
decorrência da construção da barragem da Usina de Santo
Antônio.
Aduziram que são moradores da margem do Rio Madeira, mais
especificamente no Distrito de Nazaré, Município de Porto Velho/
RO, sendo que, com o implemento do empreendimento de
responsabilidade da requerida, seu imóvel e as imediações do
mesmo foram atingidos de maneira substancial.
Alegaram que de fevereiro a julho de 2014 no Distrito de São
Carlos centenas de famílias foram obrigadas a abandonar seus
lares em virtude da cheia histórica do Rio Madeira, causados pelo
empreendimento requerido.
Pugnaram, ao final, pela condenação da empresa à reparação dos
danos morais e materiais que afirmaram ter sofrido. Apresentou os
documentos.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido em fls.
126/127.
Citada, a requerida apresentou contestação, arguindo,
preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar na demanda e a
ilegitimidade ativa. Requereu, ainda preliminarmente, a denunciação
da lide ao Município de Porto Velho/RO.
No MÉRITO, alegou que o fenômeno apontado pelos requerentes
como causa de danos, na verdade, é evento historicamente
conhecido pelas comunidades ribeirinhas da região do Rio
Madeira, de maneira que já acontecia e continuará acontecendo
independentemente da intervenção humana no leito do referido
rio. Sustentou, nesse sentido, que solicitou estudo de profissionais
especialistas, cujas conclusões apontam, em termos e parâmetros
técnicos, para a ausência de relação entre a atividade por ela
desenvolvida e os desbarrancamentos descritos pelos requerentes,
notadamente porque o rio em questão tem característica de
apresentar períodos de seca e cheia com grande oscilação em
seu volume de águas, sem que a usina por ela edificada possa
interferir nesse ciclo. Argumentou que o problema enfrentado pelos
requerentes decorre também da intensa precipitação de chuvas em
determinado período do ano, característica da região amazônica,
associada à ocupação irregular de áreas sujeitas a risco decorrente
de variações geoclimáticas, que cabe ao Poder Público combater.
Teceu, por fim, considerações para dizer que os requerentes não se
encontram abarcados pelo objeto do Termo de Ajuste de Conduta
por ela celebrado, da mesma forma que não comprovaram ter
efetivamente sofrido os danos materiais ou morais cuja reparação
pretendem. Pugnou, ao final, pelo acolhimento das preliminares
arguidas, ou, em caso de análise de MÉRITO, pela improcedência
dos pedidos. Apresentou documentos.
A autora se manifestou acerca da contestação, impugnando-a em
todos os seus termos.
DESPACHO saneador, em que o Juízo fixou os pontos controvertidos
da lide, afastou as preliminares arguidas pela requerida e deferiu a
produção das provas pericial.
Laudo pericial apresentado, tendo a parte autora discordado e a
parte requerida concordado.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
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II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de ação ordinária proposta por JOSIMAR ALVES DOS
PASSOS em face de SANTO ANTÔNIO ENERGIA S/A por meio da
qual sustentam que a implantação e operação da usina Hidrelétrica
de Santo Antônio teria acelerado o desbarrancamento do leito do
rio Madeira, em especial, no Distrito de Nazaré local onde residiam,
causando-lhes impactos econômicos negativos e sofrimento moral,
já que seu imóvel foi interditado pela Defesa Civil, face ao risco de
desabamento.
Pois bem.
A discussão sobre a qual circula o objeto dos autos refere-se à
efetiva existência de nexo entre os danos que os autores afirmam
ter sofrido em razão da atividade da requerida, bem como à
extensão desses mesmos danos, elementos estes que podem e
devem ser documentalmente comprovados.
Pacífica a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal
de Justiça, assentada na sistemática do julgamento dos recursos
repetitivos, no sentido de que a responsabilidade por dano ambiental
–é objetiva, baseada na teoria do risco integral, não sendo cabível
a invocação de excludentes de responsabilidade. A propósito:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS A
PESCADORES CAUSADOS POR POLUIÇÃO AMBIENTAL POR
VAZAMENTO DE NAFTA, EM DECORRÊNCIA DE COLISÃO
DO NAVIO N-T NORMA NO PORTO DE PARANAGUÁ - 1)
PROCESSOS DIVERSOS DECORRENTES DO MESMO
FATO, POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO COMO RECURSO
REPETITIVO DE TEMAS DESTACADOS PELO PRESIDENTE
DO TRIBUNAL, À CONVENIÊNCIA DE FORNECIMENTO
DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL UNIFORME SOBRE
CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO FATO, QUANTO A MATÉRIAS
REPETITIVAS; 2) TEMAS: a) CERCEAMENTO DE DEFESA
INEXISTENTE NO JULGAMENTO ANTECIPADO, ANTE OS
ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES; b) LEGITIMIDADE
DE PARTE DA PROPRIETÁRIA DO NAVIO TRANSPORTADOR
DE CARGA PERIGOSA, DEVIDO A RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
PRINCÍPIO
DO
POLUIDOR-PAGADOR;
c)
INADMISSÍVEL A EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE
POR FATO DE TERCEIRO; d) DANOS MORAL E MATERIAL
CARACTERIZADOS; e) JUROS MORATÓRIOS: INCIDÊNCIA
A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54/
STJ; f) SUCUMBÊNCIA. 3) IMPROVIMENTO DO RECURSO,
COM OBSERVAÇÃO. […]; c) Inviabilidade de alegação de
culpa exclusiva de terceiro, ante a responsabilidade objetiva. - A
alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente em causa,
como excludente de responsabilidade, deve ser afastada, ante a
incidência da teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva
ínsita ao dano ambiental (art. 225, § 3º, da CF e do art.14, § 1º, da
Lei nº 6.938/81), responsabilizando o degradador em decorrência
do princípio do poluidor-pagador. (...)” (STJ, 2ª Seção, REsp
1114398/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, julg. em 08/02/2012, pub. no
DJe de 16/02/2012).
Para ver reconhecida a responsabilidade civil da empresa requerida
pelos danos que os autores aduzem ter experimentado, é preciso
saber da existência de nexo de causalidade entre as obras e
operações da UHE Santo Antônio e o suposto aumento do fluxo
fluvial e amplificação do volume de água, com o desbarrancamento
em grandes proporções que os autores afirmam ter atingindo imóvel
que ocupam, à margem do Rio Madeira.
De análise dos autos verifico que a parte autora não comprovou o
fato constitutivo do seu direito. Explico:
Para o enfrentamento de questão de MÉRITO em causa que
tramita há mais de três anos em juízo, verifico que analisando
os documentos e perícias contidas não vejo que a parte autora
comprovou o fato constitutivo do seu direito, na regra do artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil.
Na perícia apresentada em juízo, o senhor perito chegou as
seguintes conclusões (Num. 16528224):
“Com relação a eventuais danos estruturais ou de qualquer outra
natureza no imóvel do autor que impossibilite sua utilização
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como moradia, a perícia concluiu não existir impedimentos à
habitabilidade da edificação, conforme relatado no item 6.1 do
presente Laudo Pericial. Com relação a eventual impossibilidade
de permanência do autor no local, a perícia concluiu que no atual
momento não existem quaisquer impedimentos, conforme relatado
no item 6.2 do presente Laudo Pericial. Com relação aos eventuais
danos materiais suportados pelo autor, a perícia concluiu pela
não existência, conforme relatado no item 6.3 do presente Laudo
Pericial. Com relação a eventual responsabilidade da requerida pelo
evento danoso, a perícia concluiu não se configurar tal hipótese,
conforme relatado no item 6.4 do presente Laudo Pericial. Com
relação a natureza jurídica da posse do imóvel em destaque, a
perícia verificou não existirem evidências que ofereçam supedâneo
a qualquer inferência, conforme relatado no item 6.5 do presente
Laudo Pericial.”
O assistente técnico da requerida, por sua vez, em id Num. 17508886,
afirma que Já no que tange aos “O foco deste documento é o de
se analisarem os conceitos e as conclusões do Laudo Pericial de
autoria do Perito Judicial Eng. José Eduardo Guidi e de oferecer
ao MM Juízo a nossa opinião a respeito. Ela é de plena aceitação
de seus termos e de confirmação de que não exista nexo de
causalidade entres os danos havidos na casa do Requerente, com
efeitos decorrentes das atividades desenvolvidas pela Barragem e
pela Usina Hidrelétrica. A principal CONCLUSÃO que se deve notar
é que não houve danos estruturais na casa e que os danos reais
se resumiram à sujeira trazida pela inundação, que não resistem a
uma boa limpeza. A inundação da casa foi decorrente da cheia do
século, conforme rotulado pela Eng. Ana Cristina Strava Correa,
Coordenadora do CENSIPAM..”
Portanto, não estando comprovados os fatos constitutivos do direito
do autor, não cabe se falar em indenização. Dessa forma, incumbia
aos requerentes a comprovação dos danos que experimentou e
sua extensão, em decorrência do evento reputado danoso.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, com fundamento no inciso I do art. 487 do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por JOSIMAR
ALVES DOS PASSOS contra SANTO ANTONIO ENERGIA S/A,
todos qualificados e, em consequência, determino o arquivamento
dos presentes autos.
CONDENO a requerente, ainda, a pagar as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes
arbitrados, em conformidade ao disposto no §2º do art. 85, NCPC,
em 15% (quinze por cento) sobre o valor total ação, tendo a
condição suspensa nos termos da Lei 1060/50.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7028606-68.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Honorários Advocatícios, Multa de 10%, Multa Cominatória
/ Astreintes]
Parte exequente: JOSE DE LIMA
Advogado do exequente: Advogados do(a) EXEQUENTE:
FABRICIO DOS SANTOS FERNANDES - RO0001940, DANIEL
GAGO DE SOUZA - RO4155, ERNANDE DA SILVA SEGISMUNDO
- RO0000532
Parte executada: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do executado: Advogado do(a) EXECUTADO: ANNE
BOTELHO CORDEIRO - RO0004370
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SENTENÇA
Vistos.
Considerando a satisfação da obrigação dos autos, com fundamento
nos arts. 513 e 771, ambos do Novo Código de Processo Civil, e
inciso II do artigo 924, do referido diploma legal, julgo extinta a
obrigação no cumprimento de SENTENÇA movido por JOSE DE
LIMA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
ambos qualificados nos autos.
Custas pela parte executada.
Considerando a preclusão lógica, o feito transita em julgado na data
de hoje. Assim, procedam-se às anotações necessárias e baixas,
arquivando-se os autos após o recolhimento de custas. Proceda a
escrivania nos termos do Provimento Conjunto nº. 005/2016-PRCG, arquive-se. Expeça-se o necessário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
Porto Velho - Fórum Cível
5ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, n. 1728, 2º Andar, Bairro São João Bosco, CEP
76803-686, Porto Velho – RO. Tel.: (69) 3217-1324 / Fax Geral:
(69) 3217-1303 - e-mail: pvh5civel@tjro.jus.br
INTIMAÇÃO
Processo nº: 7031986-65.2017.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Parte Autora: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado(a) da parte Autora: Advogado do(a) REQUERENTE:
ROSANGELA DA ROSA CORREA - AC0003778
Parte Passiva: NELSON SOUZA DE OLIVEIRA
Advogado(a) da parte Requerida: Advogado do(a) REQUERIDO:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível
da Comarca de Porto Velho, fica a parte AUTORA intimada para
no prazo de 05 (cinco) dias comprovar o recolhimento das custas
da diligência requerida nos termos do art. 17 da Lei n. 3.896/2016
(Regimento de Custas).
Porto Velho, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
PAULO PEREIRA XISTO FILHO
Assina por ordem do MM. Juiz de Direito DALMO ANTONIO DE
CASTRO BEZERRA, nos termos das DGJ
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7006695-63.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Parte autora: PAULO LIMA DE ALBUQUERQUE
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE
PEREIRA DA SILVA - RO0001073
Parte requerida: MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
- ME
Vistos,
Digam as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, as provas que
pretendem produzir, justificando a necessidade delas, de acordo
com o fato que pretendem provar.
Intimem-se.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7009961-24.2018.8.22.0001
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Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Assunto: [Alienação Fiduciária]
Parte autora: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: PIO CARLOS
FREIRIA JUNIOR - PR0050945
Parte requerida: IRAN MACENA DE SOUZA
Vistos,
O feito comporta regularização. É que, o autor apresentou
comprovante de recolhimento das custas do oficial de justiça,
porém, deixou de recolher as custas iniciais, pelo que deve ser
apresentado tal pagamento.
Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da exordial.
Intimem-se.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7038928-50.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano
Moral]
Parte exequente: ALEX SANDRO IZABEL SIMAO
Advogado do exequente: Advogado do(a) AUTOR: FAUSTO
SCHUMAHER ALE - SP0273516
Parte executada: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do executado: Advogados do(a) RÉU: DANIEL PENHA
DE OLIVEIRA - RO0003434, MARCELO RODRIGUES XAVIER
- RO0002391, BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO
SARMENTO - RO0005462
SENTENÇA
Vistos.
Atento à manifestação de id. 18344494, ante o pagamento total
do débito, com fundamento nos arts. 513 e 771, ambos do Novo
Código de Processo Civil, e inciso II do artigo 924, do referido
diploma legal, julgo extinta a obrigação no cumprimento de
SENTENÇA movido por ALEX SANDRO IZABEL SIMAO em face
de CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON, ambos
qualificados nos autos.
Custas já recolhidas (id. 17575327).
EXPEÇA-SE alvará, em favor da parte autora/credora, para
levantamento da quantia depositada nos autos (id. 17575327).
Ciente a parte, desde já, que o não levantamento da importância,
no prazo de validade do alvará, implicará na imediata transferência
do valor para conta a cargo do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, conforme disposto no §7º do art. 447 das Diretrizes
Gerais Judiciais.
Considerando a preclusão lógica, o feito transita em julgado na data
de hoje. Assim, procedam-se às anotações necessárias e baixas,
arquivando-se os autos após o levantamento do alvará. Expeça-se
o necessário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7000030-94.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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Assunto: [Perdas e Danos, Desapropriação Indireta]
Parte autora: LOURIVAL MACIEL SILVA
Advogado da parte autora: Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL
OLIVEIRA CLAROS - RO0003672
Parte requerida: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado da parte requerida: Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Atento à petição de id. 18053769 e considerando a ausência de
citação, com fundamento no inciso VIII do art. 485 do Código de
Processo Civil, homologo a desistência da ação e julgo extinta, sem
resolução de MÉRITO, a presente ação movida por LOURIVAL
MACIEL SILVA em face de SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.,
ambos qualificados nos autos.
Sem custas.
Considerando a preclusão lógica o feito transita em julgado na data
de hoje. Assim procedam-se às anotações necessárias e baixas,
arquivando-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
Porto Velho - Fórum Cível
5ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, n. 1728, 2º Andar, Bairro São João Bosco, CEP
76803-686, Porto Velho – RO. Tel.: (69) 3217-1324 / Fax Geral:
(69) 3217-1303 - e-mail: pvh5civel@tjro.jus.br
INTIMAÇÃO
Processo nº: 7043456-30.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Parte Autora: MARINALVA NOGUEIRA DA COSTA
Advogado(a) da parte Autora: Advogados do(a) AUTOR: ANTONIO
CARLOS MENDONCA TAVERNARD - RO0004206, RENAN
GOMES MALDONADO DE JESUS - RO0005769
Parte Passiva: BANCO BRADESCARD S.A
Advogado(a) da parte Requerida: Advogado do(a) RÉU: NELSON
WILIANS FRATONI RODRIGUES - RO0004875
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível
da Comarca de Porto Velho, fica a parte autora intimada para se
manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do depósito de id.
17434053.
Porto Velho, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
PAULO PEREIRA XISTO FILHO
Assina por ordem do MM. Juiz de Direito DALMO ANTONIO DE
CASTRO BEZERRA, nos termos das DGJ
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7007310-19.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais,
Juros, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Parte autora: CONTROL CONSTRUCOES LTDA.
Advogado do autor: Advogado do(a) EXEQUENTE: MARINA
LACERDA CUNHA LIMA - PB15769
Parte requerida: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Vistos,
Emende-se a inicial, apresentando planilha atualizada da dívida,
segundo os índices divulgados pelo TJ/RO. Da mesma forma,
recolham-se as custas iniciais pertinentes.
Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Intime-se.
Quinta-feira, 01 de Março de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
Porto Velho - Fórum Cível
5ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, n. 1728, 2º Andar, Bairro São João Bosco, CEP
76803-686, Porto Velho – RO. Tel.: (69) 3217-1324 / Fax Geral:
(69) 3217-1303 - e-mail: pvh5civel@tjro.jus.br
INTIMAÇÃO
Processo nº: 7038136-62.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Parte Autora: KELLY PAIVA LOPES GONDIM
Advogado(a) da parte Autora: Advogado do(a) EXEQUENTE:
KELLY PAIVA LOPES GONDIM - RO1269
Parte Passiva: JACOB CAMPOS DE MENDONCA NETO e outros
(2)
Advogados do(a) EXECUTADO: RICHARD CAMPANARI RO0002889, ERIKA CAMARGO GERHARDT - RO0001911
Fica a parte JACOB CAMPOS DE MENDONCA NETO e outros
(2) intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o
pagamento das custas finais, sob pena de protesto e inscrição em
dívida ativa, cujo valor deverá ser obtido pela própria parte, no ato
da geração do respectivo boleto no Sistema de Custas do Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia, em cumprimento à CI n. 1/2018COGER/Coref/SGE/PRESI/TJRO.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018
PAULO PEREIRA XISTO FILHO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7020250-50.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Indenização
por Dano Material]
Parte autora: MARIA MARILENI DILMAR DA SILVA FABRICIO e
outros (5)
Advogado do autor: Advogados do(a) AUTOR: JEANNE LEITE
OLIVEIRA - RO0001068, ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR
- RO0002811
Parte requerida: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT
KUSSLER - RO0003861
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de “ação de indenização por dano ambiental, perdas e
danos materiais e morais, com pedido liminar”, proposta por MARIA
MARILENE DILMAR DA SILVA FABRICIO, RAIMUNDA FERREIRA
DE SOUZA, RENIRA FLORÊNCIO FREIRE LIMA, SEBASTIANA
BEZERRA DA CONCEIÇÃO, SILEUDA MONTEIRO DA SILVA
SANTOS e VIRGÍNIA CLEMENTINA DA SILVA LIMA em face de
SANTO ANTÔNIO ENERGIA S/A alegando, em síntese, serem
ocupantes dos Boxes do Shopping Popular Rio Madeira, sendo que
com as inundações ocorridas em 2014 o local em que trabalhavam
tornou-se impróprio para a atividade comercial.
Requerem indenização pelos danos morais e materiais que
entendem ter suportado.
Citada, a requerida apresentou contestação (id. 12529537),
na qual alega, em preliminares, a falta de interesse de agir, a
necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com
a União, além da ilegitimidade ativa e passiva. Ainda em preliminar
denunciou a lide o Município de Porto Velho. No MÉRITO, alegou
não restar demonstrada a ocorrência de danos aos autores, bem
como nexo de causalidade entre os supostos danos e a construção
do complexo hidrelétrico, dentre outros argumentos. Requereu a
improcedência do pedido. Apresentou documentos.
A parte autora impugnou a contestação (id. 13351229).
As partes especificaram provas (id. 14961079 e 15197586).
É o relatório. Decido.
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O feito se encontra em ordem. As partes são legítimas e se
encontram devidamente representadas. Inexistindo quaisquer
nulidades ou irregularidades a serem supridas, passo à análise das
preliminares.
DAS PRELIMINARES
I – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE/
UTILIDADE
A requerida pugna pela extinção do feito ante a ausência de
interesse de agir dos autores, uma vez que seriam beneficiários
de auxílio financeiro prestado pelo poder público por meio dos
programas sociais governamentais “Vida nova” e “aluguel social”.
Aduz não haver razão para o prosseguimento da lide, visto que,
por ocasião do fenômeno das “terras caídas”, os atingidos pelo
desbarrancamento foram realocados em abrigos da capital, bem
como passaram a receber os aludidos auxílios. Ressalta, ainda, a
elaboração de “Plano de Reconstrução” visando à realocação de
toda a população que residia no local do dano.
Pois bem.
Malgrado tenha constatado, na análise dos autos que, de fato, o
autor é beneficiário dos programas governamentais “Vida Nova” e
“Aluguel Social”, tenho que tal fato não afasta o interesse de agir
dos autores e, sendo assim, não constitui óbice à manutenção do
processo. Explico.
O pleito autoral se refere à indenização decorrente de possível
responsabilidade, por parte da requerida, no que se refere aos
danos ocorridos no local de residência dos autores. Portanto, os
benefícios recebidos pelo autor não suprem indenização decorrente
de eventual responsabilidade civil da requerida.
O objeto da indenização e o objeto dos benefícios apontados
pela requerida são totalmente diversos. Enquanto os benefícios
governamentais concedidos ao autor constituem materialização
do dever constitucional de assistência social por parte do Estado
(vide arts. 203 e ss. da Constituição da República), a indenização
pleiteada no caso em testilha se refere à compensação decorrente
de ato ilícito, na forma do art. 927 do Código Civil: “Aquele que, por
ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo. [...]”
Nestes termos, restando comprovados dano, culpa ou dolo e
nexo de causalidade entre conduta e dano, caracteriza-se a
responsabilidade, surgindo ao causador do dano o dever de
indenizar e, à vítima do dano, o direito de ser indenizada.
Assim, afasto a preliminar arguida.
II – DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
Sustenta o requerido, ser imprescindível ao deslinde do feito a
presença da União no polo passivo da ação, haja vista que a lide
se refere a supostos danos ocorridos em área de titularidade de
Administração Pública Federal.
Sem razão, contudo.
Em primeiro lugar, saliento que o argumento do requerido se inclina
à discussão da posse da área, o que não se coaduna com o pleito
meramente indenizatório da parte autora.
Em segundo lugar, em análise conjunta do pleito autoral e do teor
da manifestação da União em pleito de natureza análoga à do feito
em análise, tenho que inexiste a necessidade de litisconsórcio
passivo necessário, nos moldes requeridos. Explico.
À luz do disposto no art. 37, § 6º da Constituição da República
combinado com o disposto no art. 25 da lei 8.987/95, que regulamenta
as concessões e permissões do serviço público, concluo que, por
ser concessionária de serviços públicos, a empresa requerida é
responsável pelos danos causados tanto ao poder concedente
quanto aos usuários e terceiros, conforme art. 25 da lei 8.987/95.
In verbis:
Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido,
cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder
concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização
exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa
responsabilidade. […]
Portanto, se constatada a responsabilidade civil, os ônus dela
decorrentes são imputáveis à requerida.
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Nestes termos, afasto a preliminar arguida.
III – DA ILEGITIMIDADE ATIVA
O requerido sustenta a ilegitimidade ativa dos autores sob o
fundamento de que a área em que supostamente residem pertence
à União e é classificada como Área de Preservação Permanente
fato que vincula os autores à comprovação de autorização para a
ocupação da área bem como do pagamento das taxas pertinentes,
na forma da lei 9.760/46.
Em que pese as alegações da requerida, a preliminar deve ser
afastada. Explico.
Considera-se legitimado para constar no polo ativo da demanda
aquele que alega possuir determinado direito e, em defesa deste,
propõe ação judicial. Ainda que a área de residência dos autores
seja de propriedade da União, conforme alega a requerida, o direito
pleiteado pelos requerentes não se refere à posse ou à propriedade
da área, mas se refere ao remanejamento da família para local
seguro, bem como indenização por danos materiais e morais
decorrentes de suposto ato ilícito praticado pela requerida.
Portanto, em princípio, os autores são titulares do direito vindicado
e, uma vez demonstrada a responsabilidade da requerida, será
desta o ônus de eventual condenação, razão pela qual patente a
legitimidade da parte para figurar no polo ativo da demanda.
Pelas razões colacionadas, afasto a preliminar arguida.
IV – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
A requerida alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo
da demanda, sob o fundamento de que é atribuição da Defesa
Civil o reassentamento dos ocupantes, bem como prevenção de
desastres. Em verdade, pretende a requerida antecipar o julgamento
de MÉRITO sob o argumento de ausência de nexo causal.
Ainda que a requerida alegue a imprevisão da ocorrência do
fenômeno que supostamente vitimou os autores, a existência ou
inexistência de nexo de causalidade entre o empreendimento e os
prejuízos alegados pelos autores somente poderão ser aferidos
após a realização de perícia nas localidades.
Se constatada a responsabilidade civil por parte da requerida,
a realocação dos autores, bem como a promoção de demais
medidas assistenciais, recuperativas de minimização dos impactos
supostamente decorrentes da conduta da requerida, constituirão
parte da compensação pelos danos sofridos pela parte autora.
Dever ao qual, a requerida, ainda que alegue serem os autores
beneficiários de auxílios governamentais, não pode se furtar a
cumprir.
Por tais razões, também afasto a preliminar arguida.
V – DA DENUNCIAÇÃO À LIDE
Sustenta a requerida ser imprescindível a denunciação à lide do
Município de Porto Velho para integrar o polo passivo da demanda,
na forma do art. 125 do Código de Processo Civil, posto que seria
a responsável por remanejar a realocar os ribeirinhos vítimas
dos danos causados pelas cheias do rio Madeira, bem como por
elaborar projetos e programas em favor de tais populações.
Contudo, a requerida não logrou êxito em demonstrar nos autos
a existência do vínculo contratual ou legal com o Município de
Porto Velho que justifique sua inclusão na lide, não havendo,
em um primeiro momento, relação deste com a causa posta em
discussão.
A indenização por danos decorrentes da obra ou da atividade
necessária à exploração do objeto do serviço concedido é de
responsabilidade da concessionária, não cabendo denunciação à
lide do concedente
Ademais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a denunciação à lide não é obrigatória na hipótese aventada pela
requerida (vide art. 125 do CPC) e é impertinente quando tem o
condão de transferir a responsabilidade pelo bem litigioso ao
denunciado.
AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 70, INCISO III, DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO OBRIGATORIEDADE. 1. A denunciação
da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, busca atender
aos princípios da economia e da presteza na entrega da prestação
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jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando o deferimento
for apto a subverter exatamente os valores tutelados pelo instituto.
2. Segundo a jurisprudência sólida do STJ, a denunciação da lide
justificada no art. 70, inciso III, do CPC não é obrigatória, sua falta
não gera a perda do direito de regresso e, ademais, é impertinente
quando se busca simplesmente transferir a responsabilidade pelo
bem litigioso ao denunciado. 3. Agravo regimental não provido. (STJ
-AgRg no AREsp: 26064 PR 2011/0090862-0, Relator: Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4
-QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2014).
Pelo exposto, rejeito a denunciação à lide.
VI – DOS PONTOS CONTROVERTIDOS
Assim, não há mais nulidades, impugnações ou preliminares a
serem analisadas. Dou, portanto, o feito por saneado.
a) a existência de danos estruturais ou de qualquer outra natureza
no imóvel dos autores que impossibilite sua utilização para a
atividade comercial;
b) a impossibilidade de permanência dos autores no local;
c) os danos materiais causados aos autores e sua extensão;
d) a existência de nexo de causalidade entre as obras e operações
da Usina de Santo Antônio e o suposto aumento do fluxo fluvial
e ampliação do volume de águas com o desbarrancamento na
proporção afirmada pelos autores, invadindo área ocupada por ela,
à margens do Rio Madeira;
e) a natureza jurídica da posse do imóvel ocupado pelos autores;
f) os rendimentos obtidos pelos autores anteriormente às inundações
e os lucros cessantes suportados;
g) a ausência de atividade comercial pelos autores no referido
período.
Diante da alegação de danos ambientais decorrente da atividade da
concessionária requerida, em atenção ao princípio da precaução,
bem como considerando a situação de hipossuficiência da parte
autora em face da parte requerida, o ônus da prova deverá ficar
com a demandada, no sentido de demonstrar a inexistência de
danos ao imóvel da parte autora pela atividade desenvolvida pela
Usina Hidrelétrica de Santo Antônio.
Nesse sentido a sedimentada jurisprudência do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL.
CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. REDUÇÃO DA
PRODUÇÃO PESQUEIRA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO CABIMENTO.
DISSÍDIO NOTÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO
INCONTESTE. NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. PRECEDENTES.
1. Não há falar, na espécie, no óbice contido na Súmula nº 7/STJ, haja
vista que os fatos já restaram delimitados nas instâncias ordinárias,
devendo ser revista nesta instância somente a interpretação dada
ao direito para a resolução da controvérsia. Precedentes. 2.
Tratando-se de dissídio notório, admite-se, excepcionalmente, a
mitigação dos requisitos exigidos para a interposição do recurso
pela alínea “c” “quando os elementos contidos no recurso são
suficientes para se concluir que os julgados confrontados conferiram
tratamento jurídico distinto à similar situação fática” (AgRg nos Eag
1.328.641/RJ, Rel. Min. Castro Meira, DJe 14/10/11). 3. A Lei nº
6.938/81 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi
integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, de sorte que
é irrelevante, na espécie, a discussão da conduta do agente (culpa
ou dolo) para atribuição do dever de reparação do dano causado,
que, no caso, é inconteste. 4. O princípio da precaução, aplicável
à hipótese, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo
para a concessionária o encargo de provar que sua conduta
não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência,
aos pescadores da região. 5. Agravo regimental provido para,
conhecendo do agravo, dar provimento ao recurso especial a fim
de determinar o retorno dos autos à origem para que, promovendose a inversão do ônus da prova, proceda-se a novo julgamento.
(STJ - AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 206.748
- SP (2012/0150767-5) RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, JULGADO: 21/02/2013) (grifo nosso).
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Dito isto, fixo o ônus da prova em favor da parte requerida.
Considerando a necessidade de realização de perícia, nomeio
como perito do juízo o engenheiro civil Ildo Storer Netto (CREA
5060201564 – D/SP), que deverá ser intimado para tomar ciência
da nomeação e apresentar proposta de honorários periciais no
prazo de 5 (cinco) dias.
As partes poderão indicar assistentes técnicos, bem como
apresentarem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias contados da
intimação da presente DECISÃO.
Considerando que a produção da prova pericial é principalmente
de interesse da parte requerida diante do ônus da prova fixado
acima, na medida em que sua capacidade técnica e econômica a
colocam em situação de superioridade em face da parte adversa,
fica atribuído à parte requerida a responsabilidade pelo custeio dos
honorários periciais (artigo 357, inciso III, e artigo 373, § 1º, do
CPC).
Com a apresentação da proposta de honorários periciais intimese a parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias impugnar a
proposta ou efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias.
Com a informação relacionada a perícia (dia, hora e local), a qual
deverá ser apresentada pelo perito com pelo menos 30 (trinta) dias
de antecedência, para possibilitar a intimação das partes, intimemse os litigantes para comparecimento à perícia.
A perícia se limitará aos danos experimentados pelos autores.
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo,
contados da data da realização do exame.
O Perito deverá prestar os esclarecimentos que julgar oportuno,
mesmo que não tenha sido objeto de quesitação.
Sobrevindo a prova, intimem-se as partes para ciência, bem como
para que apresentem suas manifestações sobre o laudo no prazo
comum de 15 (quinze) dias.
Quanto a pretensa prova emprestada/documental, diante da
economia processual, defiro a mesma e determino a intimação da
parte autora para manifestação sobre a mesma, no prazo de 15
(quinze) dias.
Quanto a produção de prova testemunhal e tomada de depoimento
pessoal dos autores pretendidos pela requerida, deixo para analisar
a pertinência da realização de audiência de instrução e julgamento
e tomada dos depoimentos após a entrega do laudo pericial.
Intimem-se.
Sexta-feira, 02 de Março de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7003971-57.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, DIREITO DO CONSUMIDOR,
Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado,
Dever de Informação]
Parte autora: EDITE DIAS CORREA
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO
HILDEGARDO RODRIGUES MENDES - RO4680
Parte requerida: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU: KARINA DE
ALMEIDA BATISTUCI - RO0004571
Vistos,
Faculto BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. para,
querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da
petição de ID15436975.
Com ou sem a resposta, tornem-me para DECISÃO.
Intimem-se.
Quarta-feira, 21 de Fevereiro de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7046175-82.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano
Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano
Material]
Parte autora: JAMARI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
Advogado do autor: Advogados do(a) AUTOR: JOSE VITOR
COSTA JUNIOR - RO0004575, ALLYANA BRUNA MATUDA
CABRAL - RO0006847
Parte requerida: CLARO S.A.
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU: RAFAEL
GONCALVES ROCHA - RS0041486
Vistos,
Compulsando os autos verifico que a parte autora apresentou
documentos (ID18421265).
Com efeito, concedo prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte ré
se manifeste sobre tais, nos moldes do art. 437, §1º do CPC.
Com ou sem manifestação, tornem-me conclusos os autos para
DECISÃO saneadora ou julgamento antecipado da lide, se
cabível.
Intimem-se.
Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
Porto Velho - Fórum Cível
5ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, n. 1728, 2º Andar, Bairro São João Bosco, CEP
76803-686, Porto Velho – RO.
Tel.: (69) 3217-1324 / Fax Geral: (69) 3217-1303 - e-mail:
pvh5civel@tjro.jus.br
Processo: 7047148-03.2017.8.22.0001
Autora: BANCO DO BRASIL SA
Advogado(a) da parte autora: Advogado do(a) AUTOR: SERVIO
TULIO DE BARCELOS - RO0006673
Requerida: ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP e
outros
Advogado(a) da parte requerida: Advogado do(a) RÉU:
ELISANGELA GONCALVES DE SOUZA CHAGAS - RO0000825
Ficam as partes INTIMADAS para especificarem as provas que
pretendem produzir, no prazo de 5 (cinco) dias, justificando sua
necessidade, sob pena de julgamento do feito no estado em que
se encontra.
CLEUTON VALENTE DE ARAUJO
Assina por ordem do MM. Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7013827-40.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Correção Monetária]
Parte
exequente:
BAIRRO
NOVO
PORTO
VELHO
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A
Advogado do exequente: Advogados do(a) EXEQUENTE: DENIZE
RODRIGUES DE ARAUJO PAIAO - RO0006174, DANIELE
RODRIGUES DE ARAUJO - RO0007543
Parte executada: DANILO DE LIMA NOGUEIRA
DESPACHO
Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue
o pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e
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231 §3º do NCPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor
embargos à execução, independentemente de penhora, depósito
ou caução, observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do
NCPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do MANDADO
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do NCPC).
Valor atualizado da dívida: R$ 3.402,67 + 10% de honorários
advocatícios.
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido
da segunda via do MANDADO, o Oficial de Justiça procederá
de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art.
252 do NCPC.
O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os
requisitos do art. 847 e ss do NCPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a
se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no
prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer
o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas
e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas as subsequentes de correção monetária e
juros de 1% de ao mês (art. 916 NCPC). Nesta hipótese, o credor
deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo
em seguida os autos virão conclusos para DECISÃO.
Havendo a citação e não sendo localizados bens pelo oficial de
justiça, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem.
Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens,
deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos de
prosseguimento.
Silenciando-se quanto ao impulsionamento do feito e indicação de
bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485, III e §1º do NCPC.
Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do NCPC.
Fica a parte executada advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
VIAS DESTA SERVIRÃO DE CARTA/MANDADO
Endereço da parte executada: Nome: DANILO DE LIMA
NOGUEIRA
Endereço: Rodovia BR-364, 82, AEROCLUBE, Eletronorte, Porto
Velho - RO - CEP: 76808-695
Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7033626-06.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Seguro]
Parte autora: ODAIR PEREIRA DOS SANTOS
Advogado da parte autora: Advogado do(a) AUTOR: GENIVAL
FERNANDES DE LIMA - RO0002366
Parte requerida: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT
S/A
Advogado da parte requerida: Advogado do(a) RÉU: WILSON
VEDANA JUNIOR - RO0006665
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SENTENÇA
Vistos etc.
ODAIR PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, ingressou
com a presente AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT em
face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A, onde aduz que autor transitava com o veículo bicicleta
pela rua Aruba com Amador dos Res quando colidiu com um
veículo de cor preta não identificado que teria aberto a porta sem
as devidas cautelas, evadindo-se do local sem prestar socorro. O
sinistro ocorreu no período da manhã e o local não foi periciado.
Assevera que diante das lesões sofridas o autor foi atendido na
UPA da Zona Leste e encaminhado para o Hospital João Paulo II
e, posteriormente, transferido para o Hospital de Base com fraturas
no dedo da mão direita e clavícula esquerda.
Requer seja a presente ação julgada procedente para o fim de
condenar a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.750,00.
Junta documentos.
Designado mutirão DPVAT, foi realizada avaliação médica,
conforme id Num. 15055894, onde constou lesão no 4º dedo da
mão direita em 75%. A parte requerida pugnou pela apresentação
de contestação.
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT, apresenta contestação, com impugnação a justiça gratuita.
Meritoriamente, requer seja julgado improcedente o pedido da
parte Requerente, em virtude da ausência de cobertura de seguro
DPVAT, bem como ausência de elementos probatórios quanto da
especificação da graduação das lesões.
Réplica à contestação em id Num. 15391673.
A parte autora afirma aguardar perícia médica e a requerida afirma
ter havido perícia e pugna pelo julgamento antecipado do feito.
Vieram os autos concluso.
É o relatório.
DECIDO:
Nos autos se discute se a dinâmica do acidente envolvendo o autor
se enquadra ou não como acidente de trânsito e portanto se é
passível de indenização pelo seguro DPVAT.
O autor na ocorrência policial do ID Num. 12026818, afirma que “A
vítima narra que estava transitando pelo local citado quando uma
motorista abriu a porta de um carro gol preto e ele bateu, vindo cair
ao solo onde fraturou o dedo da mão direita, sendo atendido na
UPA, encaminhado para o João Paulo II. Informa que a motorista
fugiu do local sem prestar socorro e que ele não anotou a placa...”
Ocorre que o requisito para a concessão do seguro obrigatório –
DPVAT – é que o acidente tenha sido causado por veículo automotor
em situação de trânsito, ocasionando alguma lesão física.
Tanto que a Lei nº 6.194/74, que o instituiu, assim o nomina:
“Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de vias Terrestres ou por sua Carga a Pessoa
Transportada ou Não”.
Assim, diante desse cenário, depreende-se que a situação narrada
não caracteriza hipótese viável a autorizar a indenização do seguro
DPVAT, porquanto o veículo automotor encontrava-se estacionado
em via terrestre quando a condutora abriu a porta e houve o choque
com o ciclista, razão pela qual não há falar em procedência do
pedido de indenização.
Nesse sentido, os precedentes:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. SINISTRO ENVOLVENDO
VEÍCULO PARADO E BICICLETA. DESCABIMENTO DA
COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. APELO DESPROVIDO.
(Apelação Cível Nº 70033503459, Sexta Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura,
Julgado em 10/12/2009)
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
INVALIDEZ NÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. O fato ocorreu quando
o ciclista chocou-se contra a porta de veículo estacionado, não em
função de acidente automobilístico. As circunstâncias caracterizam
um acidente eventual que não envolve veículo automotor em
trânsito, não dando direito, portanto, à indenização do seguro
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obrigatório. SENTENÇA mantida por fundamentos diversos.
Recurso improvido.” (Recurso Cível Nº 71002052074, Primeira
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Torres
Hermann, Julgado em 02/07/2009)
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DPVAT. COBRANÇA.
SINISTRO ENVOLVENDO VEÍCULO PARADO E BICICLETA.
INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES. 1. A Lei n.º 6.194/74
é aplicável aos “danos pessoais causados por veículos automotores
de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou
não”, pressupondo-se, para tanto, a existência de uma situação
de trânsito. 2. Caso em que não se vislumbra situação de trânsito,
pois o veículo estava estacionado, não sendo devida a cobertura
pelo seguro DPVAT. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº
70055581854, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 31/07/2013)
Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta, hei por
bem em julgar improcedentes os pedidos formulados por ODAIR
PEREIRA DOS SANTOS em face de SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos qualificados
nos autos e, consequentemente determino o arquivamento dos
presentes autos.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor atualizado
da causa o que faço com base no Artigo 85, § 2º, do Código de
Processo Civil, considerando o trabalho jurídico realizado nos
autos. O valor deverá ser atualizado seguindo os índices divulgados
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Ressalte-se que
o pagamento ficará suspenso, haja vista o autor ser beneficiário da
justiça gratuita.
Por conseguinte, declaro resolvido o MÉRITO da presente ação,
com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Em caso de interposição de apelação, intime-se a parte recorrida
para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso
o recorrido apresente recurso adesivo, intime-se a parte contrária
para contrarrazoar o mesmo em igual prazo. Com as contrarrazões
ou decorridos os prazos remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia.
Determino que transitada em julgado a presente, desde já fica
intimada a parte vencedora a se manifestar, no prazo de 10 (dez)
dias, sobre o prosseguimento do feito em fase de cumprimento
de SENTENÇA, sob pena de arquivamento. Sem prejuízo, à
Contadoria para liquidação das custas finais e, em seguida, intimese a parte sucumbente para comprovar o recolhimento em 10 (dez)
dias, pena de inscrição em dívida ativa.
Publique-se; Registre-se e Intimem-se.
Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
Porto Velho - Fórum Cível
5ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, n. 1728, 2º Andar, Bairro São João Bosco, CEP
76803-686, Porto Velho – RO.
Tel.: (69) 3217-1324 / Fax Geral: (69) 3217-1303 - e-mail:
pvh5civel@tjro.jus.br
Processo: 7054762-59.2017.8.22.0001
Autora: MARIA LECI COELHO SANTANA
Advogado(a) da parte autora: Advogado do(a) AUTOR: FAUSTO
SCHUMAHER ALE - SP0273516
Requerida: CERON
Advogado(a) da parte requerida: Advogado do(a) RÉU:
Ficam as partes INTIMADAS para especificarem as provas que
pretendem produzir, no prazo de 5 (cinco) dias, justificando sua
necessidade, sob pena de julgamento do feito no estado em que
se encontra.
NATALIA CARINE DE SOUZA GONCALVES
Assina por ordem do MM. Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
Porto Velho - Fórum Cível
5ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, n. 1728, 2º Andar, Bairro São João Bosco, CEP
76803-686, Porto Velho – RO. Tel.: (69) 3217-1324 / Fax Geral:
(69) 3217-1303 - e-mail: pvh5civel@tjro.jus.br
INTIMAÇÃO
Processo nº: 7000062-02.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Parte Autora: GLEISON DIAS DOS SANTOS
Advogado(a) da parte Autora: Advogado do(a) EXEQUENTE:
MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA - RO0001073
Parte Passiva: Citylar
Advogado(a) da parte Passiva: Advogado do(a) EXECUTADO:
WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - RJ66862
Fica a parte Citylar intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias,
comprovar o pagamento das custas finais, sob pena de protesto e
inscrição em dívida ativa, cujo valor deverá ser obtido pela própria
parte, no ato da geração do respectivo boleto no Sistema de Custas
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, em cumprimento à
CI n. 1/2018-COGER/Coref/SGE/PRESI/TJRO.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7048970-27.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Parte autora: KEILA BATISTA RIBEIRO
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: LUCAS ARABE
GOMES DA SILVA - RO8170
Parte requerida: BANCO LOSANGO SA - BANCO MÚLTIPLO
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU: GUILHERME DA
COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO0005546
Vistos,
Pretende a parte autora declaração de inexistência de relação
jurídica para com o requerido e consequente indenização por
danos morais em razão da inscrição de seu nome no cadastro
de inadimplentes. A parte ré afirma, na sua resposta, que houve
relação jurídica firmada entre as partes, de forma legítima, por
contrato firmado pelo autor.
A parte ré apresentou contrato com intuito de comprovar relação
jurídica (id. 16580103). Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva,
ao argumento de ter cedido o contrato a outra empresa.
É o breve relatório.
Preliminar de ilegitimidade passiva
Por entender que esta retórica apresentada pela parte ré se
confunde com o próprio MÉRITO, hei por bem apreciá-la de forma
concomitante com este, quando então será possível dizer se a
parte é legítima ou não para compor o polo nesta ação judicial.
As partes são capazes e bem representadas.
Inexistindo outras questões prejudiciais ou preliminares a serem
analisadas, estando o processo em ordem, DOU O FEITO POR
SANEADO.
O ponto controvertido da lide, sem dúvida, é a existência de relação
jurídica entre as partes.
Considerando a relação consumerista, o ônus da prova é da
parte requerida de demonstrar a relação jurídica. É verdade que
apresentou documentos assinados pela autora. Contudo, alegando
o requerente não ser sua a assinatura, necessário se faz a produção
de prova para comprovar a veracidade das mesmas.
A prova documental nova poderá ser juntada ao feito a qualquer
momento antes da SENTENÇA, não sendo documento novo o
mesmo já deveria ter sido juntado com a inicial.
O Magistrado é o destinatário da prova e a ele cabe analisar quais
são as provas pertinentes para a demanda. No caso, diante do
ônus da prova ao requerido, conveniente se mostra a realização de
perícia grafotécnica.
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Com efeito, defiro o pedido de produção da prova pericial e nomeio,
como perito deste juízo, o profissional Sandro Micheletti para
realização do exame pericial.
Faculto à requerida o prazo de quinze dias para apresentação dos
documentos originais, bem como às partes, no mesmo prazo, a
apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos,
querendo. No mesmo prazo, deve o banco requerido apresentar o
contrato de cessão de crédito que afirma ter realizado.
Com eles, intime-se o senhor perito para apresentar proposta de
honorários. Com ela, deverá a parte requerida promover o depósito
em conta a cargo deste juízo, no prazo de cinco dias, sob pena de
não produção da prova.
Efetuado o depósito, intime-se o senhor perito para elaboração do
exame pericial e apresentação do laudo no prazo de trinta dias a
contar da intimação.
Com a vinda do laudo, às partes para alegações finais na forma de
memoriais.
Intimem-se.
Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7010686-18.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Parte Autora: DIRLAINE JAQUELINE CASSOL
Advogado do(a) EXEQUENTE: CARLOS FREDERICO MEIRA
BORRE - RO0003010
Parte Passiva: SANTANA & SORIA LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho
- 5ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada do inteiro teor da DECISÃO de
id 13879773.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
5ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho
Fórum Cível - Av Lauro Sodré, n. 1728, Bairro São João Bosco,
CEP 76803-686, Porto Velho – RO. Tel. (69) 3217-1324 / e-mail:
pvh5civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7046971-39.2017.8.22.0001
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
PARTE REQUERENTE: RUBEMAR ROCHA DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSE ROBERTO DA SILVA
JUNIOR - RO0005460, JAILTON PASCOAL BRANDAO - RO6746
PARTE REQUERIDA: FIRMINO GISBERT MOREIRA
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA - CEJUSC
Certifico que, por ordem do MM. Juiz de Direito DALMO ANTÔNIO
DE CASTRO BEZERRA da 5ª Vara Cível da Comarca de Porto
Velho, e nos termos da DECISÃO, designo a Audiência de Tentativa
de Conciliação para o dia 11/07/2018 11:30, a realizar-se pelo
conciliador, na SALA DE AUDIÊNCIA 8 - CEJUSC/CÍVEL da Central
de Conciliação, localizada na Rua Quintino Bocaiuva, n. 3061,
esquina com a Av. Jorge Teixeira, Bairro Embratel, Porto Velho RO, bem como passo à intimação das partes supramencionadas.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
NATALIA CARINE DE SOUZA GONCALVES
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
5ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho
Fórum Cível - Av Lauro Sodré, n. 1728, Bairro São João Bosco,
CEP 76803-686, Porto Velho – RO. Tel. (69) 3217-1324 / e-mail:
pvh5civel@tjro.jus.br
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PROCESSO: 7004410-63.2018.8.22.0001
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
PARTE REQUERENTE: C. B. M. D. S.
Advogado do(a) AUTOR: GUSTAVO NOBREGA DA SILVA RO0005235
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA - CEJUSC
Certifico que, por ordem do MM. Juiz de Direito DALMO ANTÔNIO
DE CASTRO BEZERRA da 5ª Vara Cível da Comarca de Porto
Velho, e nos termos da DECISÃO, designo a Audiência de Tentativa
de Conciliação para o dia 18/07/2018 09:00, a realizar-se pelo
conciliador, na SALA DE AUDIÊNCIA 7 - CEJUSC/CÍVEL da Central
de Conciliação, localizada na Rua Quintino Bocaiuva, n. 3061,
esquina com a Av. Jorge Teixeira, Bairro Embratel, Porto Velho RO, bem como passo à intimação das partes supramencionadas.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
NATALIA CARINE DE SOUZA GONCALVES
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7009231-13.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens]
Parte exequente: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE
RONDÔNIA
Advogado do exequente: Advogado do(a) EXEQUENTE:
FERNANDO AUGUSTO TORRES DOS SANTOS - RO0004725
Parte executada: JULIA MAIARA RAMOS MACHADO
DESPACHO
Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue
o pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e
231 §3º do NCPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor
embargos à execução, independentemente de penhora, depósito
ou caução, observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do
NCPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do MANDADO
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do NCPC).
Valor atualizado da dívida: R$ 5.011,82 + 10% de honorários
advocatícios.
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido
da segunda via do MANDADO, o Oficial de Justiça procederá
de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art.
252 do NCPC.
O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os
requisitos do art. 847 e ss do NCPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a
se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no
prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer
o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas
e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas as subsequentes de correção monetária e
juros de 1% de ao mês (art. 916 NCPC). Nesta hipótese, o credor
deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo
em seguida os autos virão conclusos para DECISÃO.
Havendo a citação e não sendo localizados bens pelo oficial de
justiça, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem.
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Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens,
deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos de
prosseguimento.
Silenciando-se quanto ao impulsionamento do feito e indicação de
bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485, III e §1º do NCPC.
Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do NCPC.
Fica a parte executada advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
VIAS DESTA SERVIRÃO DE CARTA/MANDADO
Endereço da parte executada: Nome: JULIA MAIARA RAMOS
MACHADO
Endereço: Rua Pio XII, 1098, Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP:
76801-498
Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
Porto Velho - Fórum Cível
5ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, n. 1728, 2º Andar, Bairro São João Bosco, CEP
76803-686, Porto Velho – RO. Tel.: (69) 3217-1324 / Fax Geral:
(69) 3217-1303 - e-mail: pvh5civel@tjro.jus.br
INTIMAÇÃO
Processo nº: 7000168-32.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Parte Autora: Associação Alphaville Porto Velho
Advogado(a) da parte Autora: Advogados do(a) AUTOR:
RAPHAELLA FERNANDA MATOS SILVERIO - RO8364, MARCOS
DONIZETTI ZANI - RO0000613, MORGHANNA THALITA SANTOS
AMARAL FERREIRA - RO0006850
Parte Passiva: EDUARDO BARBOZA NETTO
Advogado(a) da parte Passiva: Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte EDUARDO BARBOZA NETTO intimada para, no prazo
de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento das custas finais, sob
pena de protesto e inscrição em dívida ativa, cujo valor deverá ser
obtido pela própria parte, no ato da geração do respectivo boleto no
Sistema de Custas do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
em cumprimento à CI n. 1/2018-COGER/Coref/SGE/PRESI/TJRO.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018
CLEUTON VALENTE DE ARAUJO
PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
Porto Velho - Fórum Cível
5ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, n. 1728, 2º Andar, Bairro São João Bosco, CEP
76803-686, Porto Velho – RO. Tel.: (69) 3217-1324 / Fax Geral:
(69) 3217-1303 - e-mail: pvh5civel@tjro.jus.br
INTIMAÇÃO
Processo nº: 7061116-37.2016.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Parte Autora: BANCO GMAC S.A.
Advogado(a) da parte Autora: Advogados do(a) AUTOR: PIO
CARLOS FREIRIA JUNIOR - PR0050945, CRISTIANE BELINATI
GARCIA LOPES - RO0004778, RICARDO ALEXANDRE PERESI
- SP0235156
Parte Passiva: EDINALDO TIBURCIO PINHEIRO
Advogado(a) da parte Requerida: Advogado do(a) RÉU: EDINALDO
TIBURCIO PINHEIRO - RO0006931
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível
da Comarca de Porto Velho, fica a parte autora intimada para se
manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do depósito de id.
15368494.
Porto Velho, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
PAULO PEREIRA XISTO FILHO
Assina por ordem do MM. Juiz de Direito DALMO ANTONIO DE
CASTRO BEZERRA, nos termos das DGJ
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PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
Porto Velho - Fórum Cível
5ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, n. 1728, 2º Andar, Bairro São João Bosco, CEP
76803-686, Porto Velho – RO.
Tel.: (69) 3217-1324 / Fax Geral: (69) 3217-1303 - e-mail:
pvh5civel@tjro.jus.br
Processo: 7047148-03.2017.8.22.0001
Autora: BANCO DO BRASIL SA
Advogado(a) da parte autora: Advogado do(a) AUTOR: SERVIO
TULIO DE BARCELOS - RO0006673
Requerida: ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP e
outros
Advogado(a) da parte requerida: Advogado do(a) RÉU:
ELISANGELA GONCALVES DE SOUZA CHAGAS - RO0000825
Advogado do(a) RÉU:
Ficam as partes INTIMADAS para especificarem as provas que
pretendem produzir, no prazo de 5 (cinco) dias, justificando sua
necessidade, sob pena de julgamento do feito no estado em que
se encontra.
CLEUTON VALENTE DE ARAUJO
Assina por ordem do MM. Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7010494-80.2018.8.22.0001
Classe: USUCAPIÃO (49)
Assunto: [Usucapião Extraordinária]
Parte autora: ELIDIA ROSA DE OLIVEIRA
Advogado do autor: Advogados do(a) AUTOR: OSWALDO
PASCHOAL JUNIOR - RO0003426, ALEXANDRE LUCENA
SCHEIDT - RO0003349, JOSE ERNESTO ALMEIDA CASANOVAS
- RO0002771, GUILBER DINIZ BARROS - RO0003310
Parte requerida: JOSE AFONSO FLORENCIO
Vistos,
Verifica-se que a parte autora apresentou apenas o boleto de
agendamento de pagamento de títulos (id. 17894100).
Por conseguinte, emende-se a inicial apresentando o comprovante
efetivo de pagamento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob
pena de indeferimento da inicial.
Intime-se.
Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 5ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7010686-18.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Parte Autora: DIRLAINE JAQUELINE CASSOL
Advogado do(a) EXEQUENTE: CARLOS FREDERICO MEIRA
BORRE - RO0003010
Parte Passiva: SANTANA & SORIA LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃOPor ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do
Porto Velho - 5ª Vara Cível, fica V. Sa. intimada do inteiro teor da
DECISÃO de id 13879773.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7019279-31.2018.8.22.0001
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Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia
Elétrica]
Parte autora: ELIZEU AUGUSTO DE FREITAS
Advogado da parte autora: Advogado do(a) AUTOR:
Parte requerida: Eletrobrás Distribuição Rondônia - Ceron
Advogado da parte requerida: Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Cumpra-se a DECISÃO do Egrégio Tribunal de Justiça, o qual
determinou o restabelecimento do fornecimento de energia ao
requerente, em sede de liminar de agravo de instrumento.
Via Oficial Plantonista e, como cópias servindo de MANDADO.
SERVE VIAS DESTA COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO/
INTIMAÇÃO.
Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO do Estado de Rondônia
Porto Velho - Fórum Cível
5ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, n. 1728, 2º Andar, Bairro São João Bosco, CEP
76803-686, Porto Velho – RO. Tel.: (69) 3217-1324 / Fax Geral:
(69) 3217-1303 - e-mail: pvh5civel@tjro.jus.br
INTIMAÇÃO
Processo nº: 7024953-92.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Parte Exequente: IZABEL DA SILVA OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
Parte Executada: GILSON JOSE DA SILVA - O RUTIATABA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível
da Comarca de Porto Velho, fica a parte AUTORA intimada para
no prazo de 05 (cinco) dias comprovar o recolhimento das custas
da diligência requerida nos termos do art. 17 da Lei n. 3.896/2016
(Regimento de Custas).
Porto Velho, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
PAULO PEREIRA XISTO FILHO
Assina por ordem do MM. Juiz de Direito DALMO ANTONIO DE
CASTRO BEZERRA, nos termos das DGJ
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7008621-45.2018.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Assunto: [Alienação Fiduciária]
Parte autora: B. A. D. C. L.
Advogado do autor: Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTA
BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP0192649
Parte requerida: N. S. S. L. -. M.
DECISÃO
Comprovados a mora e o não pagamento do débito, defiro
liminarmente a busca, apreensão, vistoria e avaliação do veículo
objeto do contrato firmado entre as partes, conforme descrição
constante da exordial e contrato.
Assim, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, expeça-se
MANDADO de busca e apreensão, depositando-se o bem em poder
da parte autora, com a ressalva de que o veículo não deverá ser
retirado da Comarca até o decurso do prazo de cinco dias fixados
em lei para a consolidação da posse, sob pena de multa diária de
dois salários-mínimos até o limite do valor do veículo.
Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco)
dias efetuar o pagamento integral da dívida pendente, conforme
indicado na inicial, incluídas as parcelas vincendas, sob pena de
consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

413

patrimônio do Credor Fiduciário (§§1º e 2º, art. 3º, do Decreto-Lei n.
911/69 com a redação dada pelo art. 56 da Lei n. 10.931/04).
Efetuado o pagamento a parte requerente deverá restituir o veículo
à parte requerida, comprovando nos autos.
No prazo de 15 (quinze) dias a contar da citação o devedor
fiduciante poderá apresentar contestação.
Intimem-se.
ADVERTÊNCIA: A petição inicial, e documentos que a instruem
poderão ser consultados no sitio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/
pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da
Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO COMO MANDADO DE
BUSCA E APREENSÃO, CITAÇÃO, VISTORIA E AVALIAÇÃO.
Endereço da parte requerida: Nome: N S SERVICE LTDA - ME
Endereço: Rua Elias Gorayeb, 151, AV. GOVERNADOR JORGE
TEIXEIRA, Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP:
76804-144 Endereço: Rua Elias Gorayeb, 151, AV. GOVERNADOR
JORGE TEIXEIRA, Nossa Senhora das Graças, Porto Velho RO - CEP: 76804-144 Endereço: Rua Elias Gorayeb, 151, AV.
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, Nossa Senhora das Graças,
Porto Velho - RO - CEP: 76804-144
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7009980-30.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano
Material]
Parte autora: DAGOBERTO DEOLINDO DE FARIAS
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: HONORIO MORAES
ROCHA NETO - RO0003736
Parte requerida: C. H. DE SOUZA BELARMINO LTDA e outros
Vistos,
Os documentos apresentados pela autora não se prestam a
demonstrar a alegada hipossuficiência. Notadamente quando a
parte não traz nenhum que demonstre seus gastos mensais, ou
seja, sua real condição econômica.
Frise-se, por oportuno, que a ausência de registro em carteira
(CTPS) não é motivo determinante do deferimento de assistência
judiciária.
Assim, a fim de ilidir a aparente capacidade financeira da parte
autora autorizo a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias,
a fim de que se demonstre, documentalmente, a impossibilidade
de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao
sustento próprio e/ou da sua família.
Poderá, ainda, no prazo concedido, proceder ao recolhimento das
custas processuais.
Efetuada a emenda, tornem-me conclusos para DECISÃO.
No silêncio, retornem conclusos para indeferimento da inicial.
Intimem-se.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7012103-98.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Assunto: [Duplicata]
Parte autora: CHARLENE PNEUS LTDA
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: GREICIS ANDRE
BIAZUSSI - RO0001542
Parte requerida: DAIANE CASTRO ROSANO
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DECISÃO:
Diante da prova escrita, defiro de plano a expedição de MANDADO,
com prazo de 15 (quinze) dias para pagamento, nos termos da
inicial, anotando-se que, caso o réu satisfaça a obrigação no prazo
supracitado, ficará isento de custas, subsistindo, entretanto, dever
de pagar 5% do valor da dívida à título de honorários advocatícios
(art. 701, do NCPC)
Valor atualizado da dívida: R$ 2.469,11 + 5% de honorários
advocatícios.
Para o caso de não cumprimento, fixo honorários em 10% (dez por
cento) do valor da dívida.
Fica o réu ciente, ainda, que no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
poderá oferecer embargos que suspenderá a eficácia do MANDADO
inicial, e que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o
oferecimento de embargos, independentemente de qualquer
formalidade, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo
judicial”, convertendo-se o MANDADO inicial em MANDADO
executivo (art. 701 §2º NCPC).
Restando infrutífera a tentativa de citação, deverá a parte autora,
no prazo de 15 (quinze) dias, indicar novo endereço para que a
relação jurídico-processual seja estabelecida, sob pena de extinção
e arquivamento do feito por ausência de pressuposto processual
de existência.
Sendo apresentado embargos no prazo legal, intime-se a parte
autora para responder em 15 (quinze) dias úteis, (art. 702 §5º do
NCPC), sendo vedada reconvenção sucessiva, nos termos do §6º
do mesmo artigo. Após, os autos virão conclusos para SENTENÇA,
nos termos dos art. 702, §8º e seguintes do NCPC.
Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
VIAS DESTA SERVIRÃO DE CARTA/MANDADO
Endereço da parte requerida: Nome: DAIANE CASTRO ROSANO
Endereço: Avenida Calama, 1041, - de 711 a 1233 - lado ímpar,
Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-309
ADVERTÊNCIAS: O prazo para apresentação de defesa ou
cumprimento do MANDADO e o pagamento de honorários
advocatícios é de quinze dias, contados da juntada do aviso de
recebimento ou do MANDADO aos autos. Não sendo embargada
a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte ré, como verdadeiras, as
alegações de fato formuladas pela parte autora.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7015860-03.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Correção Monetária, Arras ou Sinal, Cheque, Espécies
de Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
Parte exequente: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDONIA
Advogado do exequente: Advogados do(a) EXEQUENTE: ELIEZER
BELCHIOR DANTAS - RO7644, MILEISI LUCI FERNANDES RO0003487, JAQUELINE FERNANDES SILVA - RO0008128
Parte executada: JOAO RICARDO DURAN
DESPACHO
Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue
o pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e
231 §3º do NCPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor
embargos à execução, independentemente de penhora, depósito
ou caução, observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do
NCPC.
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Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do MANDADO
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do NCPC).
Valor atualizado da dívida: R$ 1.602,34 + 10% de honorários
advocatícios.
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido
da segunda via do MANDADO, o Oficial de Justiça procederá
de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art.
252 do NCPC.
O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os
requisitos do art. 847 e ss do NCPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a
se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no
prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer
o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas
e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas as subsequentes de correção monetária e
juros de 1% de ao mês (art. 916 NCPC). Nesta hipótese, o credor
deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo
em seguida os autos virão conclusos para DECISÃO.
Havendo a citação e não sendo localizados bens pelo oficial de
justiça, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem.
Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens,
deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos de
prosseguimento.
Silenciando-se quanto ao impulsionamento do feito e indicação de
bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485, III e §1º do NCPC.
Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do NCPC.
Fica a parte executada advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
VIAS DESTA SERVIRÃO DE CARTA/MANDADO
Endereço da parte executada: Nome: JOAO RICARDO DURAN
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 6789, Esperança da
Comunidade, Porto Velho - RO - CEP: 76825-033
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7008232-60.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Assunto: [Contratos Bancários]
Parte autora: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: SERVIO TULIO DE
BARCELOS - RO0006673
Parte requerida: A DE SOUSA MOTA MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA - ME e outros
Vistos,
Defiro o pedido de id. 17281075, a fim de conceder prazo de 15
(quinze) dias, para que a parte autora cumpra a determinação
constante no DESPACHO de id. 16771490, sob pena de
indeferimento da exordial.
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Após, com ou sem manifestação, tornem-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7011693-40.2018.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Assunto: [Alienação Fiduciária]
Parte autora: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA
SILVA - RO0006557
Parte requerida: JOSE FARIAS CRUZ
DECISÃO
Comprovados a mora e o não pagamento do débito, defiro
liminarmente a busca, apreensão, vistoria e avaliação do veículo
objeto do contrato firmado entre as partes, conforme descrição
constante da exordial e contrato.
Assim, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, expeça-se
MANDADO de busca e apreensão, depositando-se o bem em poder
da parte autora, com a ressalva de que o veículo não deverá ser
retirado da Comarca até o decurso do prazo de cinco dias fixados
em lei para a consolidação da posse, sob pena de multa diária de
dois salários-mínimos até o limite do valor do veículo.
Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco)
dias efetuar o pagamento integral da dívida pendente, conforme
indicado na inicial, incluídas as parcelas vincendas, sob pena de
consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no
patrimônio do Credor Fiduciário (§§1º e 2º, art. 3º, do Decreto-Lei n.
911/69 com a redação dada pelo art. 56 da Lei n. 10.931/04).
Efetuado o pagamento a parte requerente deverá restituir o veículo
à parte requerida, comprovando nos autos.
No prazo de 15 (quinze) dias a contar da citação o devedor
fiduciante poderá apresentar contestação.
Intimem-se.
ADVERTÊNCIA: A petição inicial, e documentos que a instruem
poderão ser consultados no sitio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/
pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da
Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO COMO MANDADO DE
BUSCA E APREENSÃO, CITAÇÃO, VISTORIA E AVALIAÇÃO.
Endereço da parte requerida: Nome: JOSE FARIAS CRUZ
Endereço: Rua Peperônia, 6065, Lagoinha, Porto Velho - RO CEP: 76829-752
Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7014673-57.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Correção Monetária, Cláusula Penal]
Parte exequente: POMMER & BARBOSA LTDA - EPP
Advogado do exequente: Advogados do(a) EXEQUENTE: SAMUEL
DOS SANTOS JUNIOR - RO0001238, WELLINGTON CARLOS
GOTTARDO - RO0004093, JOICE FERNANDA OLIVEIRA LARA
- RO8517
Parte executada: DENILCE APARECIDA ALVES BATISTA
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DESPACHO
Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue
o pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e
231 §3º do NCPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor
embargos à execução, independentemente de penhora, depósito
ou caução, observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do
NCPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do MANDADO
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do NCPC).
Valor atualizado da dívida: R$ 5.514,50 + 10% de honorários
advocatícios.
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido
da segunda via do MANDADO, o Oficial de Justiça procederá
de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art.
252 do NCPC.
O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os
requisitos do art. 847 e ss do NCPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a
se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no
prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer
o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas
e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas as subsequentes de correção monetária e
juros de 1% de ao mês (art. 916 NCPC). Nesta hipótese, o credor
deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo
em seguida os autos virão conclusos para DECISÃO.
Havendo a citação e não sendo localizados bens pelo oficial de
justiça, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem.
Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens,
deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos de
prosseguimento.
Silenciando-se quanto ao impulsionamento do feito e indicação de
bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485, III e §1º do NCPC.
Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do NCPC.
Fica a parte executada advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
VIAS DESTA SERVIRÃO DE CARTA/MANDADO
Endereço da parte executada: Nome: DENILCE APARECIDA
ALVES BATISTA
Endereço: Centro, 425, 15 de Novembro, Guajará-Mirim - RO CEP: 76850-000
Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7013306-95.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano
Material]
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Parte autora: CARLOS ALBERTO SOARES
Advogado da parte autora: Advogado do(a) AUTOR: LUCIO
AFONSO DA FONSECA SALOMAO - RO0001063
Parte requerida: GOL Linhas Aéreas, VRG Linhas Aéreas S/A
DECISÃO
Conforme emenda à inicial, inclua-se no polo ativo Giovanni André
Viegas Soares.
Em atenção ao art. 334 do NCPC a escrivania deverá agendar
audiência de conciliação.
O autor e o Réu deverão comparecer à audiência designada
pessoalmente ou por representante, que não seus advogados,
com poderes para transigir. No caso de não comparecimento
injustificado, seja do autor ou do réu, à audiência de conciliação, as
partes estarão sujeitas à multa prevista no art. 334, §8°, CPC.
Expeça-se carta de citação/intimação à parte requerida (art. 250,
NCPC), que deverá comparecer acompanhada de advogado/
Defensor Público e, caso não obtida a conciliação, apresentar
contestação, sob pena de ser considerado revel e presumir-se
como verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte
autora, nos termos dos arts. 248, § 3º, e 344 do NCPC.
O prazo para oferecimento de contestação é de 15 (quinze) dias,
a iniciar-se da data da audiência de tentativa de conciliação, caso
frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335, NCPC.
Findo o prazo para contestação, com sua apresentação, dê-se
vista dos autos à parte autora para manifestação em 15 (quinze)
dias, nos termos dos arts. 350 e 351, NCPC.
Caso a citação reste infrutífera, deverá o cartório intimar a parte
autora para promover a citação, no prazo de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo sem manifestação da parte tornem os autos
conclusos para extinção.
Em caso de apresentação de novo endereço deverá o cartório
agendar nova data de audiência e realizar as comunicações
necessárias, observando-se, se for o caso, a necessidade de
recolhimento de custas de repetição de diligência.
Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: Nome: GOL Linhas Aéreas, VRG
Linhas Aéreas S/A
Endereço: Praça Senador Salgado Filho, Aeroporto Santos
Dumont, Sala Gerencia Back Office, Centro, Rio de Janeiro - RJ CEP: 20021-340
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7017606-03.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Inadimplemento, Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Parte autora: NACOES UNIDAS AUTO POSTO LTDA
Advogado da parte autora: Advogados do(a) AUTOR: ANDREA
AGUIAR DE LIMA - RO7098, LUIZ GUILHERME DE CASTRO RO0008025, MARIA DA CONCEICAO AGUIAR LEITE DE LIMA
- RO0005932
Parte requerida: JOSE ALEXANDRE RIBEIRO SOBRINHO
DECISÃO
Recolhidas as custas e retificada a classe processual, prossiga-se
o feito.
Em atenção ao art. 334 do NCPC a escrivania deverá agendar
audiência de conciliação.
O autor e o Réu deverão comparecer à audiência designada
pessoalmente ou por representante, que não seus advogados,
com poderes para transigir. No caso de não comparecimento
injustificado, seja do autor ou do réu, à audiência de conciliação, as
partes estarão sujeitas à multa prevista no art. 334, §8°, CPC.
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Expeça-se carta de citação/intimação à parte requerida (art. 250,
NCPC), que deverá comparecer acompanhada de advogado/
Defensor Público e, caso não obtida a conciliação, apresentar
contestação, sob pena de ser considerado revel e presumir-se
como verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte
autora, nos termos dos arts. 248, § 3º, e 344 do NCPC.
O prazo para oferecimento de contestação é de 15 (quinze) dias,
a iniciar-se da data da audiência de tentativa de conciliação, caso
frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335, NCPC.
Findo o prazo para contestação, com sua apresentação, dê-se
vista dos autos à parte autora para manifestação em 15 (quinze)
dias, nos termos dos arts. 350 e 351, NCPC.
Caso a citação reste infrutífera, deverá o cartório intimar a parte
autora para promover a citação, no prazo de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo sem manifestação da parte tornem os autos
conclusos para extinção.
Em caso de apresentação de novo endereço deverá o cartório
agendar nova data de audiência e realizar as comunicações
necessárias, observando-se, se for o caso, a necessidade de
recolhimento de custas de repetição de diligência.
Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: Nome: JOSE ALEXANDRE RIBEIRO
SOBRINHO
Endereço: Rua Vitória do Palmar, 7043, CONJUNTO RIO
CANDEIAS, Aeroclube, Porto Velho - RO - CEP: 76811-072
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7004957-06.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano
Moral]
Parte autora: CELSO COSTA CUNHA
Advogado da parte autora: Advogados do(a) AUTOR: CARLA
FRANCIELEN DA COSTA - RO0007745, EVERTHON BARBOSA
PADILHA DE MELO - RO0003531
Parte requerida: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
DECISÃO
Acolho a emenda e concedo os benefícios da gratuidade processual
ao autor. Anote-se.
Em atenção ao art. 334 do NCPC a escrivania deverá agendar
audiência de conciliação.
O autor e o Réu deverão comparecer à audiência designada
pessoalmente ou por representante, que não seus advogados,
com poderes para transigir. No caso de não comparecimento
injustificado, seja do autor ou do réu, à audiência de conciliação, as
partes estarão sujeitas à multa prevista no art. 334, §8°, CPC.
Expeça-se carta de citação/intimação à parte requerida (art. 250,
NCPC), que deverá comparecer acompanhada de advogado/
Defensor Público e, caso não obtida a conciliação, apresentar
contestação, sob pena de ser considerado revel e presumir-se
como verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte
autora, nos termos dos arts. 248, § 3º, e 344 do NCPC.
O prazo para oferecimento de contestação é de 15 (quinze) dias,
a iniciar-se da data da audiência de tentativa de conciliação, caso
frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335, NCPC.
Findo o prazo para contestação, com sua apresentação, dê-se
vista dos autos à parte autora para manifestação em 15 (quinze)
dias, nos termos dos arts. 350 e 351, NCPC.
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Caso a citação reste infrutífera, deverá o cartório intimar a parte
autora para promover a citação, no prazo de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo sem manifestação da parte tornem os autos
conclusos para extinção.
Em caso de apresentação de novo endereço deverá o cartório
agendar nova data de audiência e realizar as comunicações
necessárias, observando-se, se for o caso, a necessidade de
recolhimento de custas de repetição de diligência.
Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE
RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7010421-11.2018.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Assunto: [Alienação Fiduciária]
Parte autora: BANCO J. SAFRA S.A
Advogado do autor: Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE
ANDRES ACEVEDO IBANEZ - MT022131A
Parte requerida: JOSE AUGUSTO PEREIRA DE ALCANTARA
DECISÃO
Comprovados a mora e o não pagamento do débito, defiro
liminarmente a busca, apreensão, vistoria e avaliação do veículo
objeto do contrato firmado entre as partes, conforme descrição
constante da exordial e contrato.
Assim, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, expeça-se
MANDADO de busca e apreensão, depositando-se o bem em poder
da parte autora, com a ressalva de que o veículo não deverá ser
retirado da Comarca até o decurso do prazo de cinco dias fixados
em lei para a consolidação da posse, sob pena de multa diária de
dois salários-mínimos até o limite do valor do veículo.
Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco)
dias efetuar o pagamento integral da dívida pendente, conforme
indicado na inicial, incluídas as parcelas vincendas, sob pena de
consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no
patrimônio do Credor Fiduciário (§§1º e 2º, art. 3º, do Decreto-Lei n.
911/69 com a redação dada pelo art. 56 da Lei n. 10.931/04).
Efetuado o pagamento a parte requerente deverá restituir o veículo
à parte requerida, comprovando nos autos.
No prazo de 15 (quinze) dias a contar da citação o devedor
fiduciante poderá apresentar contestação.
Intimem-se.
ADVERTÊNCIA: A petição inicial, e documentos que a instruem
poderão ser consultados no sitio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/
pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da
Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO COMO MANDADO DE
BUSCA E APREENSÃO, CITAÇÃO, VISTORIA E AVALIAÇÃO.
Endereço da parte requerida: Nome: JOSE AUGUSTO PEREIRA
DE ALCANTARA
Endereço: Rua Aluísio de Azevedo, 2030, - de 1252/1253 ao fim,
Tucumanzal, Porto Velho - RO - CEP: 76804-540
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

417

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7014193-79.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Assunto: [Cheque]
Parte autora: AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA - ME
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: ISRAEL AUGUSTO
ALVES FREITAS DA CUNHA - RO0002913
Parte requerida: JUNIOR CEZAR RAMPANELLI e outros
DECISÃO:
Diante da prova escrita, defiro de plano a expedição de MANDADO,
com prazo de 15 (quinze) dias para pagamento, nos termos da
inicial, anotando-se que, caso o réu satisfaça a obrigação no prazo
supracitado, ficará isento de custas, subsistindo, entretanto, dever
de pagar 5% do valor da dívida à título de honorários advocatícios
(art. 701, do NCPC).
Valor atualizado da dívida: R$ 3.835,93 + 5% de honorários
advocatícios.
Para o caso de não cumprimento, fixo honorários em 10% (dez por
cento) do valor da dívida.
Fica o réu ciente, ainda, que no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
poderá oferecer embargos que suspenderá a eficácia do MANDADO
inicial, e que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o
oferecimento de embargos, independentemente de qualquer
formalidade, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo
judicial”, convertendo-se o MANDADO inicial em MANDADO
executivo (art. 701 §2º NCPC).
Restando infrutífera a tentativa de citação, deverá a parte autora,
no prazo de 15 (quinze) dias, indicar novo endereço para que a
relação jurídico-processual seja estabelecida, sob pena de extinção
e arquivamento do feito por ausência de pressuposto processual
de existência.
Sendo apresentado embargos no prazo legal, intime-se a parte
autora para responder em 15 (quinze) dias úteis, (art. 702 §5º do
NCPC), sendo vedada reconvenção sucessiva, nos termos do §6º
do mesmo artigo. Após, os autos virão conclusos para SENTENÇA,
nos termos dos art. 702, §8º e seguintes do NCPC.
Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
VIAS DESTA SERVIRÃO DE CARTA/MANDADO
Endereço da parte requerida: Nome: JUNIOR CEZAR
RAMPANELLI
Endereço: Rua Vinte e Oito, 5813, Residencial Cidade Verde II,
Vilhena - RO - CEP: 76982-810
Nome: JAKELINE DE BORTOLI RAMPANELLI
Endereço: Rua Vinte e Oito, 5813, Residencial Cidade Verde II,
Vilhena - RO - CEP: 76982-810
ADVERTÊNCIAS: O prazo para apresentação de defesa ou
cumprimento do MANDADO e o pagamento de honorários
advocatícios é de quinze dias, contados da juntada do aviso de
recebimento ou do MANDADO aos autos. Não sendo embargada
a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte ré, como verdadeiras, as
alegações de fato formuladas pela parte autora.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7028373-37.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
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Assunto: [Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Parte autora: CONCREPOSTES - RENO INDUSTRIA E COMÉRCIO
DE CONCRETO LTDA
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: JONAS MIGUEL
BERSCH - RO0008125
Parte requerida: PEREIRA E BARRETO LTDA - ME
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU:
Vistos,
Acolho o pedido de CONCREPOSTES - RENO INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE CONCRETO LTDA e concedo, excepcionalmente,
à parte autora, o prazo de 15 dias, para a devida manifestação.
Conclusos, oportunamente.
Intime-se.
Quarta-feira, 07 de Março de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7034629-93.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Indenização
por Dano Material]
Parte autora: MARIA DAS GRACAS DO CARMO DE ARAUJO e
outros (4)
Advogado da parte autora: Advogados do(a) AUTOR: DENISE
GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO0001996, VALNEI GOMES
DA CRUZ ROCHA - RO0002479
Advogados do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA - RO0001996, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA RO0002479
Advogados do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA - RO0001996, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA RO0002479
Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA
- RO0002479, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA RO0001996
Advogados do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA - RO0001996, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA RO0002479
Parte requerida: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado da parte requerida: Advogados do(a) RÉU: JULIANA
SAVENHAGO PEREIRA - RO0007681, LUCIANA SALES
NASCIMENTO - RO0005082, EVERSON APARECIDO BARBOSA
- RO0002803, CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO0003861
SENTENÇA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
MARIA DAS GRACAS DO CARMO DE ARAUJO e JOSE
RIBAMAR TEIXEIRA,; SISZAN DO CARMO DE ARAÚJO, ENZO
GUILHERME ARAÚJO RODRIGUES; RICHARD ARAÚJO DE
OLIVEIRA ajuizaram ação de reparação de danos contra SANTO
ANTONIO ENERGIA S/A, todos qualificados, pretendendo a
condenação da requerida à reparação de danos materiais e
morais para compensação de dano ambiental em decorrência da
construção da barragem da Usina de Santo Antônio.
Aduziram que o imóvel atingido dos Autores fica localizado na
Avenida dos Imigrantes, nº 899, Bairro São Sebastião, município de
Porto Velho/RO, sendo que, com o implemento do empreendimento
de responsabilidade da requerida, seu imóvel e as imediações do
mesmo foram atingidos de maneira substancial com a cheia do Rio
Madeira ocorrida em 2014, nos meses de fevereiro a maio.
Alegaram, que os Autores sofreram patrimonial e moralmente com
o evento provocado pela Requerida, vez que não houve a devida
aplicação de forma adequada os estudos de impactos ambientais
realizados, nem mesmo diante do Plano Básico Ambiental – PBA,
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já que houve excesso de deposição de sedimentos dentro do
Rio Madeira, com maior quantidade na parte montante de sua
barragem, em seu reservatório..
Pugnaram, ao final, pela condenação da empresa à reparação dos
danos morais e materiais que afirmaram ter sofrido. Apresentou os
documentos.
Citada, a requerida apresentou contestação (Num. 15576678),
arguindo, preliminarmente, a prescrição de 03 anos, pois a
propositura da ação foi em tempo superior a 03 anos. No MÉRITO,
alegou que o fenômeno apontado pelos requerentes como causa
de danos, na verdade, é evento historicamente conhecido pelas
comunidades ribeirinhas da região do Rio Madeira, de maneira
que já acontecia e continuará acontecendo independentemente
da intervenção humana no leito do referido rio. Sustentou, nesse
sentido, que solicitou estudo de profissionais especialistas, cujas
conclusões apontam, em termos e parâmetros técnicos, para a
ausência de relação entre a atividade por ela desenvolvida e os
desbarrancamentos descritos pelos requerentes, notadamente
porque o rio em questão tem característica de apresentar períodos
de seca e cheia com grande oscilação em seu volume de águas,
sem que a usina por ela edificada possa interferir nesse ciclo.
Argumentou que o problema enfrentado pelos requerentes decorre
também da intensa precipitação de chuvas em determinado
período do ano, característica da região amazônica, associada
à ocupação irregular de áreas sujeitas a risco decorrente de
variações geoclimáticas, que cabe ao Poder Público combater.
Teceu, por fim, considerações para dizer que os requerentes não se
encontram abarcados pelo objeto do Termo de Ajuste de Conduta
por ela celebrado, da mesma forma que não comprovaram ter
efetivamente sofrido os danos materiais ou morais cuja reparação
pretendem. Pugnou, ao final, pelo acolhimento das preliminares
arguidas, ou, em caso de análise de MÉRITO, pela improcedência
dos pedidos. Apresentou documentos.
A autora não se manifestou a respeito da contestação.
A parte requerida apresentou pedido de provas.
É o relatório.
DECIDO
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de ação ordinária proposta por FRANCISCA PAULINA DE
SOUZA e JOÃO PHELIPE DE SOUZA GONÇALVES em face de
SANTO ANTÔNIO ENERGIA S/A por meio da qual sustentam que
a implantação e operação da usina Hidrelétrica de Santo Antônio
teria acelerado o desbarrancamento do leito do rio Madeira, em
especial, no Distrito de Calama, local onde residiam, causandolhes impactos econômicos negativos e sofrimento moral, já que
seu imóvel foi interditado pela Defesa Civil, face ao risco de
desabamento.
Pois bem.
A discussão sobre a qual circula o objeto dos autos refere-se à
efetiva existência de nexo entre os danos que os autores afirmam
ter sofrido em razão da atividade da requerida, bem como à
extensão desses mesmos danos, elementos estes que podem e
devem ser documentalmente comprovados.
Entretanto, inicialmente, informa-se que a pretensão se encontra
fulminada pelo advento da prescrição consoante se exporá nas
linhas vindouras.
Aduziu a parte Requerida a ocorrência da prescrição quanto aos
pedidos de lucros cessantes e dano morais formuladas pela parte
Autora.
O prazo prescricional para a demanda dessa natureza é de 03
anos, conforme regra do atual Código Civil, art. 206, §3º.
Art. 206. Prescreve: § 3º Em três anos: V – a pretensão de reparação
civil;
A situação fática, que deu azo ao ajuizamento do presente feito
que ocorreu em segundo os autores entre os meses de fevereiro a
maio de 2014 (No início do ano de 2014, mais especificamente nos
meses de fevereiro, março, abril e maio, os bairros da cidade de
Porto Velho que ficam às margens do Rio Madeira e em localidade
mais baixa, ao nível do rio, bem como todo o médio e baixo
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madeira, foram atingidos pela inundação/alagação histórica do Rio
Madeira - Num. 12171295), logo, nos termos do art. 189, do atual
Código Civil, a partir desse momento nasceu para a parte Autora a
pretensão da reparação civil.
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual
se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205
e 206.
O prazo prescricional subordina-se ao princípio da actio nata: o
prazo tem início a partir da data em que o credor pode demandar
judicialmente a satisfação do direito.
Ressalte-se que apesar de ser discutido dano ambiental nos
presentes autos, a pretensão dos autores é eminentemente
particular, e portanto subordina-se a regra geral prevista no Código
Civil. A respeito do tema, os Tribunais pátrios:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS – SILVÍCOLAS – CAPACIDADE CIVIL
E POSTULATÓRIA – DIREITO EMINENTEMENTE PRIVADO –
PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.
1. Com o advento da Constituição Federal de 1988 reconheceuse a capacidade civil e postulatória dos índios e afastou-se a
responsabilidade do Estado pelos atos praticados por estes e suas
comunidades, subsistindo apenas o dever de proteção destes e
de seus bens. 2. A pretensão reparatória de danos materiais e
morais decorrentes de dano ambiental coletivo é eminentemente
privada e, portanto, disponível, razão pela qual não há que se falar
em sua imprescritibilidade. 3. Recurso improvido. (Apelação n.
6.12.007845-3, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, órgão
julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 13-12-2016,
data da publicação no Diário: 27-01-2017).
Tendo em vista que o mês de maio de 2014 foi o último mês
relacionado pela inundação do Rio Madeira, no qual os autores
atribuem ao requerido a ocorrência, prazo a ser considerado para
o início da contagem do prazo prescricional, e a presente ação
foi ajuizada apenas em 04/08/2017, ou seja, 3 anos e 3 meses
após, o reconhecimento da prescrição da pretensão da autora ao
recebimento dos dano material e ao dano moral é medida que se
impõe.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, com fundamento no inciso I do art. 487, VI do CPC,
JULGO EXTINTO O PROCESSO PELO RECONHECIMENTO
DA PRESCRIÇÃO o pedido inicial formulado por MARIA DAS
GRACAS DO CARMO DE ARAUJO e JOSE RIBAMAR TEIXEIRA,;
SISZAN DO CARMO DE ARAÚJO, ENZO GUILHERME ARAÚJO
RODRIGUES; RICHARD ARAÚJO DE OLIVEIRA contra SANTO
ANTONIO ENERGIA S/A, todos qualificados e, em consequência,
determino o arquivamento dos presentes autos.
CONDENO a requerente, ainda, a pagar as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes
arbitrados, em conformidade ao disposto no §2º do art. 85, NCPC,
em 15% (quinze por cento) sobre o valor total ação, tendo a
condição suspensa nos termos da Lei 1060/50.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7007818-62.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Incapacidade
Laborativa Parcial, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por
Invalidez Acidentária]
Parte autora: SARA CAVALCANTE ANTUNES
Advogado da parte autora: Advogado do(a) AUTOR: FLAVIO
HENRIQUE TEIXEIRA ORLANDO - RO0002003
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Parte requerida: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL
Advogado da parte requerida: Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
1. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, na
forma do art. 98 do CPC.
2. Trata-se de pretensão no rito comum com pedido de tutela
provisória de urgência antecipada, onde a parte requerente pleiteia
o restabelecimento do auxílio-doença, e, ao final, a concessão da
aposentadoria por invalidez e subsidiariamente auxílio-doença ou
auxílio-acidente.
A parte autora pede, em tutela antecipada, o restabelecimento
do benefício auxílio-doença acidentário, sob a alegação de que
se encontra incapacitada para exercer atividade laboral, tendo o
benefício implantado por DECISÃO judicial proferida em 2014,
sendo cessado o benefício em 2017.
3. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que fique
demonstrando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo (art. 300, NCPC), desde que
não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da DECISÃO. Estes
pressupostos devem ser evidenciados conjuntamente, pelo que,
em via oblíqua, tornar-se-á defesa a concessão da antecipação de
tutela.
4. Em que pese a parte autora sustentar ser portadora de lesão
incapacitante, como advertido no DESPACHO que possibilitou
a emenda à inicial, os documentos apresentados são datados
entre 2014 e 2016, de forma que não se prestam para balizar este
juízo para decidir sobre a continuidade de incapacidade laboral.
O documento apresentado de agendamento de ressonância,
igualmente, não demonstra qualquer incapacidade.
Desta forma não se encontra presente o requisito inicial de
probabilidade do direito, nem se vislumbra a existência do perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vez que o mesmo
foi encerrado ainda em 2017, motivos pelos quais indefiro o pedido
de tutela de urgência formulado.
4. Em homenagem aos princípios da economia, da celeridade
processual e da efetividade, bem ainda considerando o teor das
Recomendações Conjuntas n. 01, de 15.12.2015 e n. 04, de
17.05.2012, ambas do CNJ, além da reunião realizada entre a
Corregedoria de Justiça do Eg. TJ/RO e o INSS, para padronizar
fluxo de processos sobre o objeto desta ação, sendo aberto SEI
sob o n. 0002680-60.2017.8.22.8800. Em face destas, o fluxo
processual ocorrerá conforme alinhavado adiante.
5. Tão somente prova médico pericial poderá estabelecer as
condições de saúde da parte autora e se eventualmente se encontra
incapacitada para exercer sua atividade laboral, razão pela qual
determino a realização de perícia médica, a ser implementada pelo
pelo médico Hemanoel Fernando dos Anjos Ferro, Ortopedista e
Traumatologista, CRM 2141/RO, com endereço na Rua Marechal
Deodoro, 1947, Centro, Telefone 3217 0800) para identificar o grau
de incapacidade, classificada com o seu percentual, sua duração,
e a sua relação com a atividade realizada pela parte autora, e
eventualmente, para outras funções e sua vida cotidiana.
O cartório deverá providenciar os atos necessários para designação
da perícia, contactando o perito nomeado, bem como intimando o
autor da data da perícia através de seu advogado.
O não comparecimento da parte no dia, hora e local agendados
pelo perito fará presumir recusa a produção da prova, ensejando o
julgamento antecipado da lide (CC, art. 232).
Nos termos do art. 2º, § 4º da Resolução n. 232/2016/CNJ, arbitro
honorários periciais em R$ 600,00(seiscentos reais), considerando
que os órgãos públicos a disposição do juízo não suportam o
atendimento destas perícias, sem prejuízo de seu atendimento
ordinário; diante da dificuldade nomear peritos nestas áreas, bem
ainda, diante do fato de que o ônus decorrente do trabalho pericial
será suportado pelo próprio perito nomeado.
Os honorários periciais serão depositados após a perícia.
O laudo deverá ser entregue no prazo máximo de 1 (um) mês,
devendo o perito informar ao Juízo a data de início dos trabalhos
com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de viabilizar a
intimação das partes.
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Caso aceita a nomeação pelo perito, nos termos do artigo 465, §
1º do CPC intimem-se ambas as partes, para em 15 (quinze) dias,
contados da publicação desta DECISÃO:
a) arguir impedimento ou suspeição do perito, se for o caso:
b) indicar assistentes técnicos;
c) apresentar quesitos.
Ao juízo, o perito deverá esclarecer, nos termos da Recomendação
Conjunta n. 01/CNJ, de 15/12/2015, os seguintes quesitos:
I - Exame clínico e considerações médico-periciais sobre a
patologia
a) Queixa que o(a) periciado apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(a)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual Justifique
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a
CONCLUSÃO.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária Parcial
ou total
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia() que
acomete(m) o (a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s)
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia
Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do
indeferimento ou da cessão do benefício administrativo e a data da
realização da perícia judicial Se positivo, justificar apontando os
elementos para esta CONCLUSÃO.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação Qual atividade
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente,
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias A partir de quando
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento Qual a previsão
de duração do tratamento Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico O tratamento é oferecido pelo SUS
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento
necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha
condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual
(data de cessação da incapacidade)
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas Responda apenas
em caso afirmativo.
II - Quesitos específicos: auxílio-acidente
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional
que implique redução de sua capacidade para o trabalho Qual
b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente
de trabalho ou de qualquer natureza Em caso positivo, indique o
agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem
como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/
ou hospitalar.
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer
natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da
atividade habitual
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades
encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando
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suas funções habituais Tais sequelas são permanentes, ou seja,
não passíveis de cura
e) Houve alguma perda anatômica Qual A força muscular está
mantida
f) A mobilidade das articulações está preservada
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999
6. Com a apresentação do laudo cite-se a parte requerida para
apresentar eventual proposta de acordo ou contestar a ação no
prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra especial do art. 183
do Código de Processo Civil, sob pena de ser considerada revel
e presumir-se como verdadeiras as alegações de fato formuladas
pela parte autora, nos termos do art. 344 do NCPC.
No prazo de defesa o requerido deverá, ainda, apresentar cópia do
procedimento administrativo referente ao benefício previdenciário
pleiteado pelo requerente.
7. Sem prejuízo, abra-se vista do laudo à parte autora para
manifestação.
8. Este DESPACHO servirá como carta/MANDADO, assim, neste
ato, Vossa Senhoria está sendo citada para apresentar sua defesa
após a realização da perícia.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço: Avenida Prefeito Chiquilito Erse, 2707, - de 2671 a 2867
- lado ímpar, Embratel, Porto Velho - RO - CEP: 76820-763
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7017274-36.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Pagamento em Consignação, Adjudicação Compulsória]
Parte autora: FRANCISCO CHAGAS
Advogado da parte autora: Advogados do(a) AUTOR: BENTO
MANOEL DE MORAIS NAVARRO FILHO - RO0004251, ROMULO
BRANDAO PACIFICO - RO8782
Parte requerida: NEURIDES MOREIRA BEZERRA
Advogado da parte requerida: Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de “ação declaratória de negócio jurídico c/c consignação
em pagamento, obrigação de fazer ou adjudicação compulsória
com pedido de tutela provisória com base na urgência antes
da citação”, ajuizada por FRANCISCO CHAGAS em face de
NEURIDES MOREIRA BEZERRA. Sustenta a parte autora que em
17.09.2017 firmou contrato particular de promessa de compra e
venda de benfeitorias e imóvel urbano com a parte requerida, no
valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), restando o
pagamento de apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual só não
fora realizado diante de recusa da requerida em receber referida
importância.
Em sede de antecipação dos efeitos da tutela requer a decretação de
indisponibilidade da matrícula do imóvel, para evitar a transferência
do bem. Requer, também, a consignação em juízo do valor de R$
10.000,00 (dez mil reais).
É o relatório. Decido.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo. Havendo perigo de irreversibilidade
dos efeitos da tutela de urgência de natureza antecipada, esta não
será concedida (art. 300, § 3º, CPC).
Pelos documentos apresentados nos autos, em sede de cognição
sumária, entendo que a parte autora logrou demonstrar o
preenchimento dos requisitos legais.
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Isto porque, há contrato particular assinado por ambas as partes,
com firma da requerida reconhecida, além de assinatura de duas
testemunhas (id. 18054634) demonstrando a existência do negócio
jurídicado objeto dos autos.
Quanto a obrigação pactuada, a parte autora demonstrou ter
efetuado o pagamento das quantias para pessoa autorizada pela
requerida a receber (id. 18054707, 18054706 e 18054703), bem
como demonstrou, aparentemente, ter repassado o seu imóvel que
foi objeto da negociação para a requerida.
Outro ponto é o pagamento de diversos tributos do imóvel adquirido,
demonstrando a lisura do negócio, haja vista que não seria comum
a quitação de tantos tributos sem a expectativa de receber o imóvel
(id. 18054714).
Por fim, o pedido de consignação dos valores remanescentes nos
autos demonstram a quitação do negócio jurídico.
De outro lado, o perigo de dano encontra-se na possibilidade de
negociação com terceiros ou mesmo de constrições sobre referido
imóvel, prejudicando o direito do autor em ter o imóvel para si
transferido.
Além do mais, trata-se de ato passível de reversão, não se
vislumbrando prejuízos pela adoção do mesmo.
Diante do exposto, presentes os requisitos exigidos pelo art. 300,
do NCPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza
antecipada, para determinar a indisponibilidade da matrícula de n.
69.565 do imóvel lote de terrar urbano n. 370, situado na Quadra n.
24, setor n. 12, Bairro Agenor de Carvalho, com área de 296,38m²,
determinando que se oficie o 1º Serviço Registral da Comarca de
Porto Velho/RO para que promova o necessário para cumprimento
do ato, o qual permanecerá até julgamento final da lide.
Ressalte-se que com os elementos da contestação a tutela de
urgência poderá ser revista.
Quanto ao pedido consignatório, defiro o mesmo e concedo o prazo
de 5 (cinco) dias para a parte autora comprovar a consignação nos
autos.
Igualmente, defiro o pedido de parcelamento das custas iniciais em
04 (quatro) prestações, devendo a parte autora, no mesmo prazo
de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento da 1º parcela das custas
iniciais, e as demais parcelas serão feitas em igual dia do mês,
mês a mês.
Considerando o desinteresse na autocomposição, bem como a
circunstância da parte requerida encontrar-se recolhida ao cárcere,
deixo de designar audiência inicial conciliatória.
Expeça-se carta de citação/intimação à parte requerida (art. 250,
NCPC), que deverá apresentar contestação, sob pena de ser
considerado revel e presumir-se como verdadeiras as alegações
de fato formuladas pela parte autora, nos termos dos arts. 248, §
3º, e 344 do NCPC.
O prazo para oferecimento de contestação é de 15 (quinze) dias, a
iniciar-se da data da juntada do MANDADO aos autos, consoante
inciso III do art. 335 c/c 231, NCPC.
Findo o prazo para contestação, com sua apresentação, dê-se
vista dos autos à parte autora para manifestação em 15 (quinze)
dias, nos termos dos arts. 350 e 351, NCPC.
Após, com ou sem impugnação do autor, o que deverá ser
certificado, retornem-me os autos conclusos para providências
preliminares e/ou saneamento do feito (art. 347, NCPC).
Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
Intimem-se.
CÓPIA DESTA SERVIRÁ COMO CARTA/MANDADO.
Endereço da parte requerida: Nome: NEURIDES MOREIRA
BEZERRA
Endereço: Avenida Amazonas, 8530, Presídio Feminino, Tiradentes,
Porto Velho - RO - CEP: 76824-668
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7028625-11.2015.8.22.0001
Classe: INF JUV CIV - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (1706)
Assunto: [Protesto Indevido de Título, Obrigação de Fazer / Não
Fazer]
Parte autora: ROGERIO SILVA DA CRUZ
Advogado do autor: Advogado do(a) REQUERENTE: DULCINEIA
BACINELLO RAMALHO - RO0001088
Parte requerida: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do requerido: Advogado do(a) REQUERIDO: CLAYTON
CONRAT KUSSLER - RO0003861
Vistos,
Ratifico a data da audiência de instrução e julgamento, qual seja:
14/06/2018, às 10:00hrs, nos termos da ata de audiência (id.
18419522).
Intimem-se.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7049643-54.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Contratos Bancários]
Parte autora: BANRISUL
Advogado do autor: Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DE
ALMEIDA BATISTUCI - RO0004571
Parte requerida: ESMAELITA LORA DOS SANTO
Advogado do requerido: Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO:
Deferindo o pedido da parte autora foi localizado via Bacenjud o
mesmo endereço da inicial, bem como outros endereços diversos.
Assim, mediante o prévio recolhimento das custas de repetição de
diligência do Oficial de Justiça, bem como indicação do endereço
em que pretende a diligência, no prazo de 10 (dez) dias, determino
a expedição de MANDADO de citação no endereço localizado.
Intimem-se.
Quinta-feira, 08 de Março de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7050223-84.2016.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Assunto: [Cheque]
Parte autora: AUTO NORTE PECAS LTDA - EPP
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: PEDRO PAULO
BARBOSA - RO0006833
Parte requerida: FRANCISCO SERGIO CORDEIRO DA CUNHA
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO:
Deferindo o pedido da parte autora foi localizado via Bacenjud o
mesmo endereço da inicial, bem como outros endereços diversos.
Assim, mediante o prévio recolhimento das custas de repetição de
diligência do Oficial de Justiça, bem como indicação do endereço
em que pretende a diligência, no prazo de 10 (dez) dias, determino
a expedição de MANDADO de citação no endereço localizado.
Intimem-se.
Quinta-feira, 08 de Março de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7015208-83.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Direito de Imagem]
Parte autora: NATIVIDADE PAULINO DE SOUZA
Advogado do autor: Advogado do(a) AUTOR: JOSE GOMES
BANDEIRA FILHO - RO0000816
Parte requerida: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do requerido: Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos.
Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos
do art. 98, do CPC.
Trata-se de “Ação de desconstituição de dívidas c/c indenização
por danos morais com pedido de antecipação de tutela”, na qual a
parte autora pretende em sede de antecipação dos efeitos da tutela
a determinação para suspensão de inscrição de seu nome nos
cadastros de inadimplentes, bem como de corte do fornecimento
de energia elétrica em sua residência.
Para tanto, alega que sempre pagou faturas de valores baixos, mas
foi surpreendida a partir de março de 2016 com faturas em valores
exorbitantes.
Pois bem.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo. Havendo perigo de irreversibilidade
dos efeitos da tutela de urgência de natureza antecipada, esta não
será concedida (art. 300, § 3°, CPC).
A requerente alega que as cobranças são indevidas, vez que não
correspondem ao consumo de sua unidade consumidora. Embora
parcos os elementos apresentados com a inicial, é de se ver que
a renda da autora não se coaduna com o consumo cobrado pela
empresa requerida. É verdade que por muitas vezes o relgógio
medidor de consumo de energia elétrica encontra-se com defeitos
não registrando o consumo correto, contudo no caso da autora
os valores altos vieram em diversas faturas, como se o consumo
naquele patamar fosse constante. Além disso, em que pese o valor
atribuído pela CERON no levantamento de carga, pelos aparelhos
listados também não se vislumbra como resultantes do consumo
apontado.
Vindo a requerente buscar a tutela jurisdicional para questionar
cobranças, entendo que é medida de justiça não permitir a
suspensão do fornecimento de energia elétrica ou mesmo a
inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes por conta de
referidas cobranças.
O perigo da demora é nítido, visto que o fornecimento de energia
elétrica é bem essencial, cujo fornecimento é necessário para o
desempenho das mais diversas tarefas diárias, além do direito ao
crédito ao nome da autora também ser medida para garantir seu
poder de compra no comércio.
Diante do exposto, presentes os requisitos exigidos pelo art. 300,
do NCPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza
antecipada, para determinar que a requerida se abstenha de cortar
o fornecimento de energia elétrica na residência da autora (unidade
consumidora 18140-4), ou caso já tenha interrompido que promova
a religação da energia elétrica, bem como promova a retirada do
nome dela nos cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos
discutidos nestes autos (março de 2016 a janeiro de 2017), sob
pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de possível majoração
em caso de descumprimento.
Ressalte-se que com os elementos da contestação a tutela de
urgência poderá ser revista.
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Considerando o advento do novo Código de Processo Civil (lei
13.105/2015) e a priorização do sistema pelas formas consensuais
de solução dos conflitos, na forma do art. 334 do NCPC, deverá o
cartório agendar audiência de tentativa de conciliação, a realizarse, pelo conciliador, na CEJUSC, no Fórum Cível desta Capital,
ficando a parte autora, por via de seu advogado, devidamente
intimada a comparecer à solenidade.
O autor e o Réu deverão comparecer à audiência designada
pessoalmente ou por representante, que não seus advogados,
com poderes para transigir. No caso de não comparecimento
injustificado, seja do autor ou do réu, à audiência de conciliação, as
partes estarão sujeitas à multa prevista no art. 334, §8°, CPC.
Expeça-se carta de citação/intimação à parte requerida (art. 250,
NCPC), que deverá comparecer acompanhada de advogado/
Defensor Público e, caso não obtida a conciliação, apresentar
contestação, sob pena de ser considerado revel e presumir-se
como verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte
autora, nos termos dos arts. 248, § 3º, e 344 do NCPC.
O prazo para oferecimento de contestação é de 15 (quinze) dias,
a iniciar-se da data da audiência de tentativa de conciliação, caso
frustrada, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335, NCPC.
Findo o prazo para contestação, com sua apresentação, dê-se
vista dos autos à parte autora para manifestação em 15 (quinze)
dias, nos termos dos arts. 350 e 351, NCPC.
Após, com ou sem impugnação do autor, o que deverá ser
certificado, retornem-me os autos conclusos para providências
preliminares e/ou saneamento do feito (art. 347, NCPC).
Fica a parte requerida advertida que a petição inicial, e documentos
que a instruem poderão ser consultados no sítio eletrônico http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art.
20, da Resolução 185/2013 – CNJ.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7014268-21.2018.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Assunto: [Alienação Fiduciária]
Parte autora: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INSVESTIMENTO S.A
Advogado da parte autora: Advogado do(a) AUTOR: MARCO
ANTONIO CRESPO BARBOSA - SP0115665
Parte requerida: MARIA DELENIR VIEIRA LOPES TAPUDIMA
Advogado da parte requerida: Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Atento à petição de id. 18366167 e considerando a ausência de
citação, com fundamento no inciso VIII do art. 485 do Código de
Processo Civil, homologo a desistência da ação e julgo extinta,
sem resolução de MÉRITO, a presente ação movida por AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A em face de
MARIA DELENIR VIEIRA LOPES TAPUDIMA, ambos qualificados
nos autos.
Sem custas.
Considerando a preclusão lógica o feito transita em julgado na data
de hoje. Assim procedam-se às anotações necessárias e baixas,
arquivando-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 5º Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 3217-1324)
Processo: 7004263-71.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Inadimplemento]
Parte autora: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO
DOS SERVIDORES DO PO
Advogado do autor: Advogado do(a) EXEQUENTE: ROZINEI
TEIXEIRA LOPES - RO0005195
Parte requerida: MIRACELIA PEREIRA DE OLIVEIRA
Advogado do requerido: Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Deferindo o pedido de penhora online, obteve-se bloqueio de
quantia ínfima, de forma que o valor bloqueado não cobriria sequer
as custas, razão pela qual procedi o desbloqueio do mesmo junto
ao sistema do BACENJUD.
Manifeste-se o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, indicando
bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento/suspensão
da execução, na forma do art. 921 do CPC.
Intimem-se.
Quinta-feira, 08 de Março de 2018
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Juiz de Direito

6ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe
CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7005356-69.2017.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RONEIDE MACIEL DOS SANTOS, DIEMERSON DE
OLIVEIRA GONCALVES
Advogados do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA - RO0001996, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA RO0002479
Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA
- RO0002479, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA RO0001996
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
DECISÃO
SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A. apresentou impugnação à
nomeação do Engenheiro Civil, a saber, Luiz Guilherme Lima
Ferraz, sob o argumento de ausência de isenção do perito
nomeado, ausência de habilitação técnica, do não atendimento ao
procedimento de escolha do profissional e, por fim, da ausência de
equidade (ID: 13116653).
Ao ID: 15286163 a parte Requerida promoveu a impugnação
quanto as propostas de honorários periciais.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
I - DA IMPUGNAÇÃO AO PERITO NOMEADO:
Atentando-se ao contexto e aos elementos jungidas aos autos,
tem-se que a pretensão da parte Requerida não merece guarida.
Explico. Sem maiores delongas, constata-se que não assiste
razão a Requerida quanto ao seu inconformismo, tendo em vista,
que, primeiramente, de acordo com o artigo 465 do CPC, cabe ao
Juiz nomear perito, que deve ser pessoa de sua confiança, nos
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termos do art. 466 do CPC, podendo haver recusa em casos de
impedimento ou suspeição, em observância à norma do art. 148,
II do CPC, e ainda quando a parte demonstrar que o profissional
carece de conhecimento técnico ou científico, nos termos do art.
468, I do CPC. Neste caminhar, as alegações suscitadas devem
estar instruídas com provas robustas, o que no caso não ocorreu,
ônus que incumbia a parte Impugnante.
Não obstante a parte Requerida ter se insurgido quanto à
capacidade técnica do profissional nomeado, há de se registrar,
mais uma vez, sua formação acadêmica, a saber Engenharia Civil,
com aptidão para perícia, possuindo os conhecimentos técnicos à
condução dos trabalhos exigidos, tal como o assistente técnico da
Requerida que também é Engenheiro Civil.
Ademais, é evidenciado, nesta demanda, que a mesma tenta a todo
custo, chegando até a tumultuar e estorvar a marcha processual,
de outras demandas análogas, desqualificar o auxiliar da justiça,
no caso o perito judicial nomeado, sem ter contudo os elementos
necessários para tal.
Sem sombra de dúvidas, a parte Requerida persistentemente
irresignada não é umas das partes mais interessadas na rápida
produção da dita prova, porém não pode a todo custo tentar
procrastinar os trabalhos do expert, sem ter os elementos legais
para tanto.
Nota-se pelos argumentos elencados que a parte Requerida tenta
desqualificar o futuro laudo pericial sem ao menos o mesmo ter sido
concluído e entregue nos autos, o que ressalta sua tática defensiva
de combate a regular marcha da demanda, mostrando insistente
inconformismo sem o embasamento devido.
E ainda, ressalto que o expert é profissional cadastrado neste
Tribunal, em observância ao art. 156, § 1º do NCPC, e está
habilitado, com a capacidade técnica na área de conhecimento para
analisar o caso em comento, junto a secretaria deste Juízo, assim
como o Perito Ronaldo César Trindade(Eng. Civil), que também
atualmente se encontra inscrito na secretaria, e até mesmo já
está nomeado para demandas semelhantes, conforme os autos
n.7000211-32.2017.8.22.0001,
7048091-20.2017.8.22.0001,
7040504-78.2016.8.22.0001 e outros.
Portanto, rejeito a impugnação apresentada.
II - DA IMPUGNAÇÃO AO VALORES DOS HONORÁRIOS
PERICIAIS:
Ficam intimados os peritos nomeados para que, no prazo de 15
(quinze) dias, se manifestem sobre as impugnações aos valores
dos honorários periciais de ID’s: 14507064 e 14848499.
Com a vinda das manifestações ou decorrido o prazo in albis, volteme os autos conclusos.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone: (69) 3217-1326
Processo nº: 7064246-35.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: DALAL SKAF DE CARVALHO, FABRICIO SKAF
DE CARVALHO, WLADIMIR SKAF DE CARVALHO, RODRIGO
OTAVIO SKAF DE CARVALHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE MARIA DE SOUZA
RODRIGUES - RO0001909
EXECUTADO: JOSE MILTON DE ANDRADE RIOS, CARLOS DE
FIGUEIREDO LOCATTO
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCOS RODRIGO BENTES
BEZERRA - RO0000644
Advogado do(a) EXECUTADO: FABRICIO GRISI MEDICI JURADO
- RO0001751
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DESPACHO
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA promovido por DALAL
SKAF DE CARVALHO e outros, em face de JOSE MILTON DE
ANDRADE RIOS e outro, todos qualificados nos autos da ação
de indenização, que culminou na condenação dos requeridos em
danos morais e materiais por terem sido os responsáveis pelo
homicídio do advogado Agenor Martins de Carvalho.
Iniciado o cumprimento de SENTENÇA com declaração líquida
da condenação (ID 7738762 - Pág. 4), os autores pugnam pela
alienação de um imóvel em nome de um terceiro não integrante do
polo passivo da ação, sob o argumento de fraude em execução.
Vieram-me os autos conclusos. DECIDO.
Inicialmente, necessário tecer algumas considerações.
Pois bem!
A fraude contra credores, vício social que é, tem sua regulamentação
jurídica assentada no princípio do direito das obrigações, segundo
o qual o patrimônio do devedor responde pelas dívidas assumidas.
Conforme ensina Sílvio Rodrigues:
“Se tivermos em conta que o patrimônio do devedor responde por
suas dívidas, se considerarmos que o patrimônio de um indivíduo
se compõe de ativo e passivo, e se imaginarmos que o devedor
insolvente é aquele cujo passivo supera o ativo, podemos concluir
que, ao afastar bens de seu patrimônio, o devedor insolvente, de
certo modo, está dispondo de valores que não mais lhe pertencem,
pois tais valores se encontram vinculados ao resgate de seus
débitos. Daí permitir o Código Civil que, ocorrendo determinados
pressupostos, possamos credores desfazer os atos fraudulentos
praticados pelo devedor, em detrimento de seus interesses”. (in
Direito civil, 32 ed., São Paulo: Saraiva, 2001, v.1, p. 229)
No presente caso, os autores pugnam para que seja declarada a
fraude em execução. Ocorre que, verifico que o pedido se trata
de ação pauliana, ou revocatória, ou seja, uma ação própria para
anular o ato praticado em fraude de credores.
Com efeito, a referida ação tem como requisitos a conjugação da
tríade: a) anterioridade do crédito; b) consilium fraudis; c) enventus
damni, e encontra fundamento nos artigos 158 e seguintes do Código
Civil. Desta forma, a sobredita ação visa sobretudo o desfazimento
de atos jurídicos que visam o desvio de patrimônio do devedor
para terceiro, no intuito de serem reputados como intangíveis em
eventual execução ou cumprimento de SENTENÇA.
Para realizar o desfazimento do ato, necessário que proceda
à anulação do negócio jurídico, que obrigatoriamente afetará o
devedor insolvente e terceiros que estejam envolvidos, sobretudo
aqueles que agiram em contrassenso ao princípio da boa-fé
consagrado pelo Código Civil Brasileiro.
Não vislumbra dos autos o preenchimento de tais requisitos a
possibilitar o acolhimento do pedido de fraude contra credores, em
sede de cumprimento de SENTENÇA, por dois motivos: primeiro
por se tratar de ação autônoma própria, não passível de análise
em fase de cumprimento de SENTENÇA; e em segundo, por não
preencher os requisitos fundamentados nos artigos 158 e seguintes
do Código Civil.
Ademais, numa análise perfunctória, de plano se vê que a época
da separação conjugal de José Milton de Andrade Rios e seu
cônjuge Etelvina Bentes Rios ainda não havia se constituído o título
executivo judicial, em pese, no caso da indenização por danos
materiais decorrentes de lucros cessantes da pensão devida aos
requerentes, há que se consignar que à época havia a possibilidade
de execução provisória, visando garantir o crédito.
Com efeito, não há que se falar nestes autos sobre fraude em
execução ou de credores, ao passo que INDEFIRO o pedido de
alienação do imóvel pertencente ao ex-cônjuge do devedor José
Milton de Andrade Rios, Etelvina Bentes Rios, tendo em vista a
inadequada via eleita para processar e julgar o pedido.
Desta feita, ficam intimados os autores, através de seus
advogados, a promover o regular andamento do feito, requerendo
o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
extinção e arquivamento do processo.
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Advirto que os pedidos de diligências aos sistemas eletrônicos
conveniados ao judiciário, às partes não beneficiadas com as
benesses da justiça gratuita, devem ser precedidos do recolhimento
das custas de cada diligência requerida, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Porto Velho/RO, 17 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe
CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processonº:7027665-21.2016.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE ROQUE CHAVES
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE - RO0005196
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados do(a) RÉU: EVERSON APARECIDO BARBOSA RO0002803, LUCIANA SALES NASCIMENTO - RO0005082,
CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO0003861
DECISÃO
I - O perito LUIZ GUILHERME LIMA FERRAZ juntou aos autos
seu lado pericial e a parte Requerida ofereceu impugnação, razão
pela qual, fica INTIMADO o referido perito para, no prazo de 30
(trinta) dias, proceder com os esclarecimentos/complementação
necessária (CPC, art. 477, § 2º).
II - o perito EDMAR GRIPP DA SILVEIRA apresentou seu lado
pericial (ID: 16200966), razão pela qual, as partes ficam intimadas
para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 30 (trinta)
dias, podendo os assistentes técnicos das partes, no mesmo prazo
(30 dias), apresentarem seus respectivos pareceres (CPC, art. 477,
§ 1º.), inclusive se manifestarem da necessidade da produção de
novas provas e/ou designação de audiência de instrução para oitivas
dos peritos, ambas devidamente justificadas sua necessidade.
III - Havendo impugnação ao laudo sobre o laudo descrito no item
II, sem nova CONCLUSÃO, o perito terá o DEVER, no prazo de 30
(trinta) dias, de esclarecerem os pontos (CPC, art. 477, § 2º).
IV - Por fim, atentando-se ao contido ao artigo 178, inciso I (interesse
público), do Código de Processo Civil, abra-se vistas dos autos ao
membro do Ministério Público. Remeta-se os autos à Promotoria
Especializada Ambiental na cidade e Comarca de Porto Velho/
RO.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1326 ou (69) 3217-1327
Processo nº: 7026293-03.2017.8.22.0001
Classe:MONITÓRIA (40)
AUTOR: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MDM LTDA
Advogado do(a) AUTOR: TIAGO HENRIQUE MUNIZ ROCHA RO0007201
RÉU: JULIANE PATRICIA DE ARAUJO ROCHA
Advogado do(a) RÉU:
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SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por INDUSTRIA E
COMERCIO DE BEBIDAS MDM LTDA em face de JULIANE
PATRICIA DE ARAUJO ROCHA, ambos qualificados nos autos,
alegando em síntese, que mantém com a parte requerida contrato
de prestação de serviços para fornecimento de energia elétrica e
que é credora dela no montante de R$ 6.111,63 (seis mil e cento e
onze reais e sessenta e três centavos).
Instruiu o pedido inicial com documentos (ID: 11045910 a
11045915).
Devidamente citada (ID: 17659830 – Pág. 1), a parte Requerida
deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar embargos.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
I. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE:
De início, cumpre anotar que o presente processo já comporta o
julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, inc. II, do Código
de Processo Civil.
II – DO MÉRITO - OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO:
Consoante se depreende da análise dos autos, a parte ré
efetivamente foi citada para apresentar embargos monitórios,
entretanto, desdenhou do chamamento judicial e manteve-se
inerte, razão pela qual decreto a sua revelia com fundamento no
artigo 344 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
autor.”
Ressalto, no entanto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é remansosa no sentido de que, “na revelia, a presunção
de veracidade é relativa, de forma que a sua ocorrência conduz à
procedência do pedido se, com as provas dos autos, o magistrado
se convencer da existência dos fatos alegados e não contestados”
(AgRg no REsp 439.931/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe
26/11/2012).
No presente caso, após verificar os autos e analisar de forma
acurada os documentos nele contido, percebo que o pedido da
parte requerente merece o total amparo, pois o conjunto probatório
comprova a tese esposada na inicial, sustentando a presunção que
lhe favorece.
Desse modo, considerando que a parte demandada não efetuou
o pagamento, tampouco ofertou embargos no prazo legal, e tendo
a parte autora logrado comprovar seu crédito através da prova
escrita sem eficácia executiva, própria, pois, da via monitória, a
constituição do título executivo judicial é medida que se impõe.
III – DO DISPOSITIVO:
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados
por INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MDM LTDA contra
JULIANE PATRICIA DE ARAUJO ROCHA e, por conseguinte, e
CONSTITUO, de pleno direito, o título executivo judicial no valor
de R$ 6.111,63 (seis mil e cento e onze reais e sessenta e três
centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente desde a
data do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora 1% ao
mês, a contar da citação, convertendo-se o MANDADO inicial em
MANDADO executivo.
Arcará a Requerida com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte Autora, estes
fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), considerando a natureza
da lide, o trabalho desenvolvido e o tempo de trâmite da demanda,
consoante se depreende dos termos do § 8º, do artigo 85 do Novo
Código de Processo Civil.
Fica intimada a parte Requerida para proceder com o pagamento das
custas finais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e
inscrição em dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo seguinte
endereço
eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guia RecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=FjnOr-DVcF7A4aZ_QirTUH7CAMBWGz7xeamKKnB.wildfly01:custas1.1
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Na hipótese de interposição de recurso de apelação, proceda a
Diretoria ao cumprimento do estabelecido no art. 1.010, §§1º, 2º e
3º do Novo Código de Processo Civil.
Certificado o trânsito em julgado, o cumprimento da SENTENÇA
só ocorrerá após prévio requerimento da parte Autora, nos termos
do art. 523 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze)
dias.
Não havendo o pagamento e nem requerimento do credor para a
execução da SENTENÇA, proceda-se às baixas e comunicações
pertinentes, ficando o credor isento do pagamento da taxa de
desarquivamento, conforme se observa do artigo 31, parágrafo
único, da Lei 3896, de 24 de agosto de 2016.
Pagas as custas ou inscritas em dívida ativa em caso não
pagamento, o que deverá ser certificado, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Desnecessária a intimação da parte requerida desta SENTENÇA,
face ao comando do art. 346 do CPC.
Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7007597-79.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JEFFERSON DE BRITO GARCIA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU:
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 6ª
Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais, sito à Rua Quintino
Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, conforme
informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 9 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 12/07/2018 Hora: 11:30
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 21 de maio de 2018.
MARIA DO CARMO MOREIRA PEREIRA
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0246363-60.2009.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: EDEMILSON LEMOS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANISIO FELICIANO DA SILVA AM0000812
EXECUTADO: MBM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO: EDUARDO AUGUSTO FEITOSA
CECCATTO - RO0005100
DESPACHO
Defiro o pedido da exequente de ID 15968706.
Intime-se a executada, na pessoa do patrono indicado no ID
15968706, para indicar outros bens para garantir o valor da
execução no prazo de 15 (quinze) dias.
A CPE, retificar autuação cadastrando o patrono como procurador
da executada.
Porto Velho/RO, 9 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0129366-72.2001.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: Ismael Camurça Lima
Advogado do(a) EXEQUENTE: JURACI APARECIDA VALENTE
DA SILVA - RO000156B
EXECUTADO: JOAO CARLOS PEREIRA BICALHO e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO: MANOEL FLAVIO MEDICI
JURADO - RO000012B
Advogados do(a) EXECUTADO: RONALDO CARLOS BARATA
- RO0000729, FRANCISCO GASTON MAGALHAES DA SILVA RO3603
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, por seu patrono, no prazo de 05 (cinco)
dias, intimada para informar o andamento da carta precatória.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0010326-42.2014.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO HONDA S/A.
Advogados do(a) AUTOR: LUCIANO BOABAID BERTAZZO RO0001894, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434, ANA
CAROLINE ROMANO CASTELO BRANCO - RO0005991, RENAN
THIAGO PASQUALOTTO SILVA - RO0006017, FELIPE ANDRES
ACEVEDO IBANEZ - MT022131A, MARIA LUCILIA GOMES SP0084206
RÉU: GENEROSO JOSE DA SILVA FILHO
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, por seu patrono, no prazo de 05 (cinco)
dias, intimada para informar o andamento da carta precatória.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0002128-79.2015.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: MASTTER MOTO COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS
LTDA
Advogados do(a) AUTOR: JOSE CRISTIANO PINHEIRO RO0001529, DANIEL SOUZA AULER - RO0006589, FABIO
HENRIQUE DOS SANTOS LEAO - RO0004402
RÉU: MARCONDES MUNHOZ
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, por seu patrono, no prazo de 05 (cinco)
dias, intimada para informar o andamento da carta precatória.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0024571-58.2014.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

426

AUTOR: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANDRE NIETO MOYA - SP0235738
RÉU: MARIA APARECIDA DALPRA
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, por seu patrono, no prazo de 05 (cinco)
dias, intimada para informar o andamento da carta precatória.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7006340-24.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: FOX PNEUS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: RENAN DE SOUSA E SILVA RO0006178, JESSICA CAROLINE RIOS LACERDA - RO0006853,
HAROLDO LOPES LACERDA - RO0000962
EXECUTADO: WANMIX CONCRETO LTDA.
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, por seu patrono, no prazo de 05 (cinco)
dias, intimada para informar o andamento da carta precatória.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0244730-82.2007.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: Arenelson Assis Lima
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073, CARLOS ALBERTO TRONCOSO JUSTO RO000535A, MARCIA DE OLIVEIRA LIMA - RO0003495
EXECUTADO: NUNES E SA LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, por seu patrono, no prazo de 05 (cinco)
dias, intimada para informar o andamento da carta precatória.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7005521-87.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EDIMARA DO NASCIMENTO RIBEIRO, LUEMY
REPRESENTACOES LTDA - ME
Advogados do(a) AUTOR: GUSTAVO MARCEL SARMENTO
DUARTE - RO0006165, CASIMIRO ANCILON DE ALENCAR
NETO - RO0004569
Advogado do(a) AUTOR: GUSTAVO MARCEL SARMENTO
DUARTE - RO0006165
RÉU: CLARO - AMERICEL S/A
Advogado do(a) RÉU: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES CE030071A
SENTENÇA
EDIMARA DO NASCIMENTO RIBEIRO e outro ajuizou a presente
ação de rescisão contratual c/c inexistência de débitos e reparação
por danos morais em desfavor de CLARO S.A., ambos qualificados
nos autos, alegando em síntese, que em março de 2015, celebrou
alteração de contrato de prestação de serviços de telefonia móvel
celular com a requerida, para os terminais de números (69) 92344922 e 9317-4199.
Aduz que anuiu a alteração contratual dos serviços de telefonia
móvel pós-paga, devido a irresistível proposta ofertada pela
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requerida de que teria a sua disposição, dois terminais móveis, com
357 minutos de voz para qualquer operadora, pelo custo de R$
100,00 (cem reais) por terminal, sendo cobrado, após esgotados
os minutos de franquia, o valor de R$ 0,14 (quatorze centavos) por
ligação para a mesma operadora (ilimitado) e R$ 0,28 (vinte e oito
centavos) para as outras operadoras (ilimitado). Alega, ainda, que
firmou contrato de dados, pelo valor de R$ 0,7 (sete centavos) por
megabyte utilizado.
Relata que após contratado os serviços, a primeira fatura
ultrapassou o valor contratado, relativamente a utilização de dados,
bem como de ligações interurbanas, sendo estas, indevidamente,
pois não utilizou dos minutos da franquia contratada. Alega ter
firmado acordo no PROCON que reduziu a fatura para R$ 318,00.
Ao final, pugna, pela rescisão do contrato e consequente anulação
da cláusula de fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses e a inversão
do ônus da prova em relação a apresentação do contrato de
prestação de serviços, bem como, seja a parte requerida condenada
ao pagamento dos danos morais suportados.
Instruiu a inicial com os documentos de ID 917996 até 918020
(Pág. 4).
Citada (ID 1208738), a parte requerida contestou a ação (ID
1312922), aduzindo, em suma, pela legalidade da aplicação da
multa por rescisão contratual antecipada; exercício regular do
direito quanto a restrição de crédito; inexistência de danos morais.
Ao final, pleiteia pela total improcedência dos pedidos iniciais.
Manifestação da parte autora (ID 1550959) refutando não ter a
requerida impugnado seus argumentos quanto a abusividade
da cláusula de fidelização de 24 meses, bem como ter havido a
confissão ficta ante a ausência de impugnação específica dos fatos
trazidos na inicial.
Inclusão de LUEMY REPRESENTAÇÕES LTDA. no polo ativo da
ação (ID 7175259), tendo em vista que as faturas provenientes
da prestação dos serviços alegados na inicial (ID 918001) se
encontram em nome da pessoa jurídica acima mencionada.
Facultado a requerida (ID 9936498) manifestar-se acerca da
regularização do polo ativo da demanda e juntar o contrato firmado
entre as partes, o prazo decorreu in albis (ID 10913209).
Convertido o julgamento em diligência (ID 141008118) para que a
parte requerida aportasse aos autos o contrato de prestação dos
serviços, novamente o prazo decorreu in albis.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
I - DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
De início, cumpre anotar que o presente processo já comporta o
julgamento antecipado da lide, eis que os fatos dependem apenas
da análise da prova documental já carreada aos autos, conforme
art. 355, inc. I do Novo Código de Processo Civil, dispensada
inclusive prova pericial, diante da atual realidade do caderno
processual favorável à plena cognição da matéria de MÉRITO, e
convencimento do juízo no particular.
A redação da norma processual está em sintonia com o preceito
constitucional da razoável duração do processo previsto no artigo
5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal.
Ainda, Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, “presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim
proceder”. (STJ – 4ª Turma, Resp 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio
de Figueiredo, julgado em 14.08.1990, e publicado no DJU em
17.09.90, p. 9.513).
Sendo assim, por verificar a presença dos pressupostos processuais
de constituição e de desenvolvimento válido do processo, além de
reunidas às condições da ação, passo ao exame de MÉRITO.
II - DO MÉRITO - DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO
Analisando os autos, verifica-se que o objeto da lide está no pedido
de indenização por dano moral em razão do descumprimento
de contrato, em decorrência de não manter o valor dos serviços
conforme ofertados na proposta.
É incontroversa a relação jurídica firmada entre ambos os litigantes.
A celeuma repousa quanto a ocorrência de cobrança indevida
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de serviços não utilizados, tais como ligações interurbanas, sem
utilizar a franquia; cobrança de utilização de dados sem utilizar
a franquia contratada; deixando assim a requerida, portanto, de
prestar o serviço contratado entre as partes, e em sendo assim, se
a situação acarretaria na configuração de dano moral.
Como já exposto em linhas pretéritas a relação firmada entre
os litigantes se trata, inequivocamente, de relação de consumo,
firmado entre pessoas jurídicas, tendo como usuários dos serviços,
os sócios da contratante, ora autora nestes autos. No caso,
importante pontuar que para a configuração de responsabilidade
objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, a presença concomitante
do dano e do nexo de causalidade, in verbis:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
Portanto, para a configuração da responsabilidade não há que se
falar na existência de culpa ou dolo.
Nota-se que a parte requerida não se desincumbiu do ônus
probatório. Em que pese ter sido intimada por duas vezes a
colacionar nos autos o contrato de prestação de serviços, a
requerida quedou-se inerte, não contestando as alegações da
parte autora acerca da franquia que dispunha para utilização, sem
a cobrança de serviços adicionais.
Com efeito, aduz a parte autora ter firmado acordo no PROCON que
culminou na redução da primeira fatura para R$ 318,00, entretanto,
nos meses seguintes, a cobrança de serviços que supostamente
teriam ultrapassado o limite de franquia, permaneceram, pelo que a
parte autora tentou efetuar o cancelamento do contrato, pelo que foi
informada da multa contratual da fidelização de 24 (vinte e quatro)
meses, no valor de R$ 1.500,00, restando infrutífera sua tentativa
de solucionar a pendência de forma administrativa.
Desta feita, das provas carreadas aos autos (faturas de consumo),
bem como a inexistência de comprovação do fato extintivo ou
modificativo do direito da parte autora, estou convencida de que
havia cobrança de forma irregular, pois as chamadas de voz, além
de cobradas fora da franquia contratada, ainda, superam o valor
contratado, qual seja, R$ 0,14 (quatorze centavos) por ligação para
a mesma operadora (ilimitado) e R$ 0,28 (vinte e oito centavos)
para as outras operadoras (ilimitado), e ainda, de R$ 0,7 (sete
centavos) por megabyte utilizado pelos terminais de móveis (69)
9234-4922 e 9317-4199.
Reforça esse entendimento o fato de que a requerida, instada, não
produziu nenhuma prova no sentido contrário, não servindo como tal
o “print” da internet colado na contestação, pois essas informações
não comprovam a aferição do consumo, mas apenas confirma as
alegações da parte autora quanto a existência de relação jurídica
entra as partes.
Com efeito, a aplicação da cláusula de fidelização em desfavor da
parte autora, resta prejudicada, uma vez que, ficou evidenciado
nos autos, que quem deu causa ao descumprimento do contrato,
foi a parte requerida.
Assim, a pretensão inicial merece procedência diante da situação
acima apontada e também porque a demandada não trouxe aos
autos provas quanto a comprovação de que não tenha realmente
cobrado valores correspondentes aos serviços abrangidos pela
franquia contratada, gerando daí a má prestação dos serviços
reclamados e, por conseguinte, o dano moral presumido.
Portanto, o dano é patente, uma vez que a parte autora ficou
impossibilitada de utilizar os serviços de telefonia móvel contratado
junto à requerida, tendo em vista que, ao se ver cobrada de valores
acima do contratado, não lhe foi oportunizado obter o abatimento,
sendo obrigada a deixar de utilizar os serviços, demonstrando o
efetivo descumprimento do contrato por parte da requerida, os
quais ultrapassam o mero dissabor.
Quando o consumidor é submetido a transtornos como os narrados
nestes autos, em que as práticas abusivas perpetradas pelo
fornecedor dão ensejo a danos morais, é imprescindível que o
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seu reconhecimento se dê de forma presumida, ou seja, in re ipsa,
circunstância em que a lesão é configurada pela própria existência
do ato ilícito.
Quanto aos danos morais, entende-se necessária tecer algumas
considerações sobre o instituto.
Segundo o professor Yussef Said Cahali, dano moral:
“(…) é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor
precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de
espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade
física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse
modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral(honra,
reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio
moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta
ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano
moral puro (dor, tristeza, etc.) (Cahali, Yussef Said. Dano Moral,
Editora Revista dos Tribunais, SP, 1998, 2ª edição, p. 20).”
Para Savatier, dano moral:
“(…) é qualquer sofrimento humano que não é causado por uma
perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima,
à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e
tranquilidade, ao seu amor próprio estético, à integridade de sua
inteligência, a suas afeições, etc. (Traité de La Responsabilité Civile,
vol.II, nº 525, in Caio Mario da Silva Pereira, Responsabilidade Civil,
Editora Forense, RJ, 1989)”.
Assim, com arrimo na doutrina supra colacionada, tem-se que o
dano moral é uma ofensa que atinge o âmago do indivíduo, dor esta,
de difícil comprovação, vez que varia de indivíduo para indivíduo,
razão pela qual a jurisprudência há muito tempo vem entendendo
que o dano moral não se prova, mas sim, os fatos.
Neste sentido vaticina o professor Nehemias Domingos de Melo:
“Autores renomados têm sustentado que o dano moral, por tratarse de lesão ao íntimo das pessoas, dispensa a necessidade de
prova, conformando-se a ordem jurídica com a demonstração do
ilícito, visto que o dano moral configurado desde que demonstrado
o fato ofensivo, existindo in re ipsa. (Dano Moral nas Relações de
Consumo, doutrina e jurisprudência. Editora Saraiva, ano 2008, 1ª
Edição, São Paulo, p. 61)”.
Isto posto, é evidente que a situação frustrante vivenciada pela parte
autora causou, sem sombra de dúvida, aborrecimentos, desgaste
emocional, angústia e grande preocupação por não poder arcar com
os valores advindos do contrato, o que não pode ser considerado
como mero transtorno, cabível, portanto, uma indenização.
No caso em comento, o dano existe no próprio fato violador.
Com efeito, sopesando os aborrecimentos suportados pela parte
autora, e também que a indenização pelo dano moral deve revestirse de caráter inibidor e compensatório, observando ainda, a situação
econômica dos requeridos, fixo o dano moral em R$3.000,00
(três mil reais). Os juros e a correção monetária devem incidir a
partir desta data, uma vez que, no arbitramento, foi considerado o
valor já atualizado, conforme jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça (EDRESP 194.625/SP, publicado no DJU em
05.08.2002, p. 0325).
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no art. 5º, X, da Constituição
Federal e arts. 6º VIII e 14 do CDC, JULGO PROCEDENTE o
pedido inicial formulado por EDIMARA DO NASCIMENTO RIBEIRO
e outro em desfavor de CLARO S.A., determinando que a parte
requerida pague a parte autora o valor de R$3.000,00 (três mil
reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 1%
ao mês e correção monetária a partir desta data, uma vez que na
fixação do valor foi considerado o montante atualizado (EDRESP
194.625/ SP, publicado no DJU em 05.08.2002, p. 0325).
DECLARO rescindido o contrato firmado entre as partes, sem ônus
para a parte autora, tendo em vista a ocorrência do reconhecido
descumprimento contratual pela parte requerida.
Resta resolvida a fase de conhecimento, com resolução do
MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.
DETERMINO, ainda, à requerida o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da parte autora,
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estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), valor razoável e
proporcional para remunerar o serviço prestado, consoante se
depreende dos termos do §2º e §8º, do artigo 85 do Novo Código
de Processo Civil, considerados o grau de complexidade da causa,
o tempo exigido para o serviço do advogado, o grau de zelo
profissional e o lugar da prestação do serviço.
Certificado o trânsito em julgado, determino a CPE que intime a
parte devedora a efetuar o pagamento do valor da condenação, na
forma do artigo 523, § 1º, do NCPC, no prazo de 15 dias, sob pena
de multa de 10% sobre o valor do débito.
Não havendo o pagamento e nem requerimento do credor para a
execução da SENTENÇA, proceda-se às baixas e comunicações
pertinentes, ficando o credor isento do pagamento da taxa de
desarquivamento, conforme se observa do artigo 31, parágrafo
único, da Lei 3896, de 24 de agosto de 2016.
Pagas as custas ou inscritas em dívida ativa em caso não
pagamento, o que deverá ser certificado, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 17 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0012856-53.2013.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CLODOALDO DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: AGNALDO MUNIZ - RO000258B-B,
HELITON SANTOS DE OLIVEIRA - RO0005792, ARLINDO
VIEIRA DE ARAUJO FILHO - RO0008103, ANITA DE CACIA
NOTARGIACOMO SALDANHA - RO0003644
RÉU: RODOLATINA LOGISTICA LTDA. e outros
Advogados do(a) RÉU: LUCIANE HEY GARANHANI - PR0056052,
LEANDRO CABRERA GALBIATI - PR0031167, DANIELE MEIRA
COUTO - RO0002400, LOUISE DA COSTA E SILVA GARNICA PR0033373, VALDEMAR BERNARDO JORGE - PR0025688
Advogados do(a) RÉU: MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE
- PE0020397, ACSA LILIANE CARVALHO BRITO - RO0005882,
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - PE23289
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, por seu patrono, no prazo de 05 (cinco)
dias, intimada para informar o andamento da carta precatória.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7044843-80.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: PORTO VELHO SHOPPING S.A
Advogados do(a) EXEQUENTE: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635, MARCELO LESSA PEREIRA - RO0001501,
JAIME PEDROSA DOS SANTOS NETO - RO0004315, RENATA
MARIANA BRASIL FEITOSA - RO0006818
EXECUTADO:
AAA
REIS
IMPORT
COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI e outros (3)
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, por seu patrono, no prazo de 05 (cinco)
dias, intimada para informar o andamento da carta precatória.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0015668-34.2014.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
EXECUTADO: ZILEYDE SANTOS DE VASCONSELO DA SILVA
e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, por seu patrono, no prazo de 05 (cinco)
dias, intimada para informar o andamento da carta precatória.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7065346-25.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: IZABEL CELINA PESSOA
BEZERRA CARDOSO - RO0000796, CAMILA BEZERRA BATISTA
- RO0007212
EXECUTADO: SAMANTA APARECIDA DA SILVA e outros
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, por seu patrono, no prazo de 05 (cinco)
dias, intimada para informar o andamento da carta precatória.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7022931-61.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE:
AMERON
ASSISTENCIA
MEDICA
E
ODONTOLOGICA RONDONIA S/A
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCIO MELO NOGUEIRA RO0002827
EXECUTADO: WANMIX LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, por seu patrono, no prazo de 05 (cinco)
dias, intimada para informar o andamento da carta precatória.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7009648-97.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
EXECUTADO: EDIMAR ALVES ANDREATA e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, por seu patrono, no prazo de 05 (cinco)
dias, intimada para informar o andamento da carta precatória.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7042379-83.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALPHA PARK
Advogados do(a) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO MARQUES
DE ANDRADE JUNIOR - RO0005803, ROBERVAL DA SILVA
PEREIRA - RO0002677
EXECUTADO: RUY CARLOS FREIRE FILHO
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do
MANDADO, fica a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
intimado(a) para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento
da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial de justiça
positiva, gerando o boleto para pagamento no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OOAp_bZ65KzfhrXqOHVab-.
wildfly01:custas1.1, exceto se beneficiado(s) pela concessão da
justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7002183-03.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: VILMA RODRIGUES DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: FAUSTO SCHUMAHER ALE SP0273516
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
1) Considerando que não houve a autocomposição entre as partes,
nos termos do art. 12, inc.I, da Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas
do TJRO), deverá(ão) a(os) autora/autores efetuar o recolhimento
de mais 1% sobre o valor da causa a título de custas iniciais,
comprovando-o nos autos no prazo de até 05 (cinco) dias após a
audiência de conciliação, exceto se beneficiados(s) pela concessão
da justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0020396-21.2014.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA
Advogados do(a) AUTOR: CAMILA VARELA GREGORIO RO0004133, VITOR MARTINS NOE - RO0003035
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PROCURADORIA FEDERAL EM RONDONIA
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 32171326
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Processo nº: 7045461-88.2017.8.22.0001
Classe:EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: REGIS ANDRE MORAES DIAS
Advogado do(a) EMBARGANTE: Defensoria Pública
EMBARGADO: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EMBARGADO:
DESPACHO
Em atenção ao pedido de ID 16263798 a 16981554: suspenção
do processo por trinta dias a partir de 08/03/2018, verifica-se que o
prazo já transcorreu, devendo o processo ter seu prosseguimento
normal a partir de agora.
Desta forma, faculto à parte autora a apresentação de réplica no
prazo de 15 (quinze) dias.
À CPE retificar autuação cadastrando a patrona da parte
requerida.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 32171326
Processo nº: 7024109-11.2016.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANGELA MARIA DE SOUZA CRUZ
Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA
- RO0001996
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
DESPACHO
A requerida informa que procedeu o depósito dos honorários de
apenas um perito, em atenção e observância ao comando judicial
exarado, no entanto, discorda e impugna o valor total dos trabalhos,
uma vez que se somadas as pretensões dos peritos a perícia
custará R$ 18.000,00 (11716692 - Pág. 1).
Em atenção a formalizada impugnação aos honorários periciais,
CONCEDO o prazo de 15 dias para que ambos os peritos
apresentem justificativas acerca da quantificação dos honorários,
discriminando aclaradamente o custo para a quantidade de
horas, preço por localidade, preço e forma de transporte, custo de
auxiliares, custo de ART, dentre outros gastos.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326 ou (69) 3217-1327
Processo nº: 7005795-46.2018.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CUSTODIO DELMIRO, DINAOR JOAO SOCCOL,
SIRLENE PEREIRA BELMIRO
Advogados do(a) AUTOR: GUILHERME TOURINHO GAIOTTO RO0006183, MAICHE FURLANI ZERMIANI - RO9081, JESSICA
DE AGUIAR REIS - RO6966
Advogados do(a) AUTOR: GUILHERME TOURINHO GAIOTTO RO0006183, MAICHE FURLANI ZERMIANI - RO9081, JESSICA
DE AGUIAR REIS - RO6966
Advogados do(a) AUTOR: MAICHE FURLANI ZERMIANI - RO9081,
JESSICA DE AGUIAR REIS - RO6966, GUILHERME TOURINHO
GAIOTTO - RO0006183
RÉU: EMBRASYSTEM
Advogado do(a) RÉU:
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DECISÃO
CUSTODIO DELMIRO, DINAOR SOCCOL e SIRLENE PEREIRA
BELMIRO propuseram a presente AÇÃO ANULATÓRIA C/C
RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGASS E COM PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor de EMBRASYSTEM –
TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
ambos devidamente qualificados nos autos, afirmando em suma
que celebrou com a empresa requerida contratos de adesão
para aquisição de 4 (quatro) planos denominados Plano Ouro,
sendo 03 (três) deles no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e
01 (um) deles no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos
reais), e que após a adesão receberiam rastreadores em casa e
pelo serviço pagaria uma taxa de R$ 79,90 (setenta e nove reais
e noventa centavos) mensais, sendo que o valor referente à taxa
seria abatido de bonificações que os clientes iriam receber, porém
nunca os receberam, nem as mencionadas bonificações, nem os
rastreadores, sendo toda negociação feita de forma virtual, razão
pela qual não foi disponibilizado contrato ou qualquer tipo de
documentação inerente à avença.
Afirmaram que a Requerida descumpriu o contrato com os
Requerentes e ainda fora investigada pelo Ministério Público de
Goiás, o qual constatou a prática de pirâmide financeira.
Enfim, os autores afirmaram ser vítimas de um golpe fraudulento
e por estarem cansado de promessas de devolução do dinheiro
não cumpridas, pleiteiam a rescisão contratual e a restituição das
importâncias pagas, acrescidas de pedido de indenização por
danos morais, bem como o bloqueio de valores da empresa a título
de antecipação de tutela, com o fim de garantir o recebimento dos
valores que afirma ter pago devidamente atualizados.
Por fim, informaram que a antecipação de tutela deve ser deferida
para que seja anotada por meio de penhora no rosto dos Autos nº
0017371-31.2013.4.01.3500 da 4ª Vara Cível da Seção Judiciária
de Goiás.
Juntaram documentos.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Defiro o pedido de justiça gratuita e passo a analisar o pedido de
tutela de urgência.
Para fins de concessão da antecipação de tutela, é necessário que
estejam presentes os pressupostos do art. 300 do NCPC:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme
o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
DECISÃO.”
No presente caso, vejo presentes os requisitos necessários
para concessão da medida pleiteada, estando evidenciada a
plausabilidade do direito invocado, comprovada através dos
documentos apresentados pelos autores, impondo o deferimento
da medida na forma postulada.
O outro requisito, por igual, ficou comprovado pelos requerentes,
existindo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso
a medida seja deferida somente ao final da ação, considerando
a iminência de maiores prejuízos, tendo em vista que a empresa
requerida já possui valores e bens bloqueados pela justiça federal,
conforme se confere pelos documentos anexados à exordial,
demonstrando que a requerida se encontra atualmente em situação
financeira crítica perante seus associados, o que justifica penhora
no rosto dos Autos nº 0017371-31.2013.4.01.3500 da 4ª Vara Cível
da Seção Judiciária de Goiás, como forma de garantir eventual
ressarcimento da quantia que alega ter desembolsado.
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Assim, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, impõe-se a antecipação da tutela provisória para
averbação de indisponibilidade, no rosto dos Autos nº 001737131.2013.4.01.3500 da 4ª Vara Cível da Seção Judiciária de Goiás,
no valor de R$ 23.263,38 (vinte e três mil e duzentos e sessenta e
três reais e trinta e oito centavos).
Em continuidade, nos termos do art. 334, DESIGNO audiência
de conciliação para data a ser indicada pelo CPE, no CEJUSC/
Cível, localizado na BR 319 (Avenida Jorge Teixeira), esquina com
Rua Quintino Bocaiuva, nº 3061, bairro Embratel, Porto Velho/
RO, devendo as partes comparecerem acompanhadas por seus
patronos (art. 334, §9º, CPC).
À CPE: Agende-se data para audiência utilizando-se o sistema
automático do PJE e, após, certifique-se nos autos. Posteriormente,
intime-se a parte Autora, via Diário da Justiça, e cite-se e intime-se
a parte Requerida, via correios ou oficial de justiça.
Cite-se com as advertências constantes nos artigos 344, 336 e
319 do CPC, salientando que o prazo para contestar fluirá da data
da realização da audiência supradesignada, ou, caso o Requerido
manifeste o desinteresse na realização da mesma, da data da
apresentação do pedido (art. 335, I e II). Tal pedido deverá ser
apresentado com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da
audiência (art. 334, §5º, CPC).
Ficam os Autores intimados, por seu advogado, a comparecerem
para a audiência designada (art. 334, §3º, CPC).
As partes ficam intimadas que o não comparecimento na audiência
designada caraterizará ato atentatório à dignidade da justiça e incidirá
multa de até 2% da vantagem econômica pretendida, revertida em
favor do Estado (art. 334, § 8º, do NCPC), independentemente
de eventual concessão de gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do
NCPC).
Não havendo conciliação, vindo ou não a contestação certifique-se
quanto à tempestividade.
A solenidade somente não será realizada se também houver
desinteresse expresso da parte Requerida (art. 334, § 4º, I, do
NCPC).
Havendo pedido de dispensa pela(s) parte(s) (Autor e Requerido),
determino, desde já, a juntada da petição e o cancelamento da
audiência, sendo possível a liberação dos autos à parte demandada
para oferecer contestação no prazo legal, a contar do protocolo do
pedido (art. 335, II, do NCPC).
Havendo contestação com assertivas preliminares e apresentação
de documentos, abre-se vistas dos autos à parte Autora para
réplica.
Consigno que ambas as partes ficam intimadas que tanto em
contestação como em réplica deverão especificar as provas
que pretendem produzir, inclusive arrolando testemunhas, se
entenderem, postulando e indicando a necessidade de prova pericial,
uma vez que após a réplica será saneado o feito e já apreciados
os pedidos acerca das provas a serem produzidas, inclusive com a
audiência de instrução e julgamento, se for o caso.
Fica a parte autora, desde já, intimada do inteiro teor desta, por
meio de seu advogado.
Cumpridas as determinações acima, retornem os autos conclusos.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO MANDADO:
a) DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 248 do CPC,
para a parte requerida, inclusive, quanto a audiência designada,
observando o seguinte endereço para o seu cumprimento:
Nome: embrasystem
Endereço: Rua Raul Narezzi, 98, Distrito Industrial Nova Era,
Indaiatuba - SP - CEP: 13347-398
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC, caso a
citação proceda mediante os termos dos artigos 249 e 250 mesmo
Códex, expedindo-se o necessário para tal desiderato.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 0130789-23.2008.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ABEPRO - ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
Advogados do(a) AUTOR: FERNANDO CESAR VOLPINI RO0000610, ALINE DAROS FERREIRA - RO0003353, ODAIR
FLAUZINO DE MORAES - RO000115A, CORSIRENE GOMES
LIRA - RO0002051, JOSENILDO JACINTO DO NASCIMENTO RO0006023
RÉU: EDEN JOSE NOGUEIRA, SEBASTIAO VICENTE VAZ,
JOSE CORSINO DE CARVALHO BAPTISTA, VILMA DA SILVA
RAVANELLO, TEREZINHA DE JESUS FERNANDES, MARIA
DO ROSARIO LESSA PINHEIRO, HERMENEGILDO PINHEIRO
SOARES, MOACIR DE OLIVEIRA, HERONDINA FERREIRA
LIMA, FRANCISCO DE SOUZA CASTRO, ELANO AGUIAR DA
SILVA, GERALDO OLIVEIRA DA SILVA, MARIA VANDERLEIA
RIBEIRO AMARAL, ATAIR LOPES CHACAO, MARIA DE JESUS
SOUZA VALENTIM, BEATRIZ DE ALMEIDA NETO, MARCELINO
SILVA DOS SANTOS, ROGERIO DA SILVA RAVANELLO,
MARCIO TARCISO VICENTE GUIMARAES, GILBERTO DE
CASTRO MENDES MARTINS, MARIA DE NAZARÉ BENTES
BERNARDO, LANA AUGUSTA DE OLIVEIRA, MARIA BARRETO
CARNAUBA, SILVIO APARECIDO DE MORAES, ODORICO
MENDES MARTINS, VALMIR OLIVEIRA DA SILVA, RAIMUNDO
ANDRADE FILHO, AMARO BENTES DA CUNHA, DALVA
APARECIDA CASTRO, MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA,
ALMIR DOS SANTOS BATISTA, CILENO RODRIGUES, MARIA
DO PERPETUO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA, RAIMUNDO
BERNARDO DA SILVA, ARÃO RODRIGUES MENDES,
FRANCILINA MARIA KOPP, ALBERTO GOMES DANTAS,
VALDEMARINA FARIAS DA SILVA, DEJANIRA DE SOUZA LIMA,
VALCENOR LIMA DA SILVA, NADIR FRANCISCA DE OLIVEIRA,
ANTONIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, RONALDO ANDRADE
REGES, ROSIMILDO ANDRADE REGES, HELOI LIRA DA SILVA,
JOSE CARLOS CORREIA, RAIMUNDO ARAÚJO SOBRINHO,
TEIXEIRA DE OLIVEIRA, ORLANDINA BENTES, MARIA JOSÉ
DA SILVA, ODETE PRATA DE ALMEIDA, MESSIAS COSTA
BARROS, FRANK OSMANO, JOÃO DA SILVA MATOS, NEWTON
DE FREITAS GONZAGA, NILZA MARIA DA SILVA MARINHO,
LUIZ GONZAGA DA SILVA MATOS, FRANCISCO FERREIRA
DA SILVA, MARIA DA SILVA OLIVEIRA, LEANDRO RIBEIRO
DOS SANTOS, MARIA ROSELANDI SENA DA SILVA, ALFREDO
MORAIS NOUGUEIRA, RAIMUNDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA,
MANUEL VIEIRA DE SOUSA, MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS
SANTOS, IVO FONSECA TEIXEIRA, WILSON VIEIRA DA SILVA,
VALDILENE DA SILVA BERNARDO, MIGUEL SENA, LINDA DE
FATIMA CARDOZO, ANTONIO MORAIS, GERALDO DE OLIVEIRA
DA SILVA, ROMILDO ANDRADE REGES, ARISTIDES MACHADO
DA SILVA, RAIMUNDO RIBEIRO DA CUNHA, JOSÉ CORSINO,
ZANILSON PRADO, LEVY ANTÔNIO DE OLIVEIRA, VALDEMIR
RODRIGUES AGUIAR, MARIA JOSE DA SILVA CORREA,
ADRIANA DOS SANTOS BATISTA, MARLENE MACHADO DA
SILVA, LUZIA DA SILVA MATOS, EDNA RIBEIRO AMARAL, HELOI
RIBEIRO DA SILVA, GERALDO LIMA CARDOSO, SEBASTIANA
EVANGELISTA DA COSTA, SANDRA MOREIRA SANTANA,
SONIA RENE ARSOLINO ALBUQUERQUE, MARIA VALLES
DOS SANTOS, ALDEIANE VALENTIM DANTAS, ROSALINA DA
CONCEICAO, MARIA VERONICA DE OLIVEIRA LIMA, MARTINHA
DE SOUSA ARAUJO, ANDREA RIBEIRO DE SOUZA
Advogados do(a) RÉU: CLAUDIO RAMALHAES FEITOSA RO0003821, ADRIANO MICHAEL VIDEIRA DOS SANTOS RO0004788
Advogados do(a) RÉU: ADRIANO MICHAEL VIDEIRA DOS
SANTOS - RO0004788, CLAUDIO RAMALHAES FEITOSA RO0003821
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Advogado do(a) RÉU: JOSE RIBAMAR FERNANDES MORAIS RO0001256
Advogados do(a) RÉU: SANDRA NUNES DE MACEDO RO0001682, JOSIMAR OLIVEIRA MUNIZ - RO0000912
Advogado do(a) RÉU: NERY ALVARENGA - RO000470A-A
Advogados do(a) RÉU: ADRIANO MICHAEL VIDEIRA DOS SANTOS
- RO0004788, CLAUDIO RAMALHAES FEITOSA - RO0003821,
JOSE RIBAMAR FERNANDES MORAIS - RO0001256
Advogados do(a) RÉU: JESUS CLEZER CUNHA LOBATO
- RO0002863, MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO RO0003766
Advogado do(a) RÉU: RODRIGO TOSTA GIROLDO - RO0004503
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: SANDRA NUNES DE MACEDO RO0001682
Advogados do(a) RÉU: JOSE RIBAMAR FERNANDES MORAIS
- RO0001256, ADRIANO MICHAEL VIDEIRA DOS SANTOS RO0004788, CLAUDIO RAMALHAES FEITOSA - RO0003821
Advogados do(a) RÉU: JOSE RIBAMAR FERNANDES MORAIS
- RO0001256, ADRIANO MICHAEL VIDEIRA DOS SANTOS RO0004788, CLAUDIO RAMALHAES FEITOSA - RO0003821
Advogados do(a) RÉU: JOSE JORGE TAVARES PACHECO RO0001888, CLAUDIO RAMALHAES FEITOSA - RO0003821,
ADRIANO MICHAEL VIDEIRA DOS SANTOS - RO0004788
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogados do(a) RÉU: JOSE JORGE TAVARES PACHECO
- RO0001888, ADRIANO MICHAEL VIDEIRA DOS SANTOS RO0004788, CLAUDIO RAMALHAES FEITOSA - RO0003821
Advogados do(a) RÉU: JOSE RIBAMAR FERNANDES MORAIS
- RO0001256, CLAUDIO RAMALHAES FEITOSA - RO0003821,
ADRIANO MICHAEL VIDEIRA DOS SANTOS - RO0004788
Advogado do(a) RÉU: NERY ALVARENGA - RO000470A-A
Advogados do(a) RÉU: JOSE RIBAMAR FERNANDES MORAIS
- RO0001256, CLAUDIO RAMALHAES FEITOSA - RO0003821,
ADRIANO MICHAEL VIDEIRA DOS SANTOS - RO0004788
Advogado do(a) RÉU: NERY ALVARENGA - RO000470A-A
Advogado do(a) RÉU: NERY ALVARENGA - RO000470A-A
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: NERY ALVARENGA - RO000470A-A
Advogado do(a) RÉU: JOSE RIBAMAR FERNANDES MORAIS RO0001256
Advogado do(a) RÉU: NAJILA PEREIRA DE ASSUNCAO RO0005787
Advogados do(a) RÉU: JOSENILDO JACINTO DO NASCIMENTO
- RO0006023, RODRIGO TOSTA GIROLDO - RO0004503
Advogados do(a) RÉU: JOSE RIBAMAR FERNANDES MORAIS
- RO0001256, ADRIANO MICHAEL VIDEIRA DOS SANTOS RO0004788, CLAUDIO RAMALHAES FEITOSA - RO0003821
Advogados do(a) RÉU: JOSE RIBAMAR FERNANDES MORAIS
- RO0001256, ADRIANO MICHAEL VIDEIRA DOS SANTOS RO0004788, CLAUDIO RAMALHAES FEITOSA - RO0003821
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: JOSE RIBAMAR FERNANDES MORAIS RO0001256
Advogados do(a) RÉU: JOSE RIBAMAR FERNANDES MORAIS RO0001256, CLAUDIO RAMALHAES FEITOSA - RO0003821
Advogado do(a) RÉU: NERY ALVARENGA - RO000470A-A
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogados do(a) RÉU: JOSIMA ALVES DA COSTA JUNIOR
- RO0004156, ALCIENE LOURENCO DE PAULA COSTA RO0004632, LUIS SERGIO DE PAULA COSTA - RO0004558,
JOSE LOPES DE OLIVEIRA - RO0004453
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: JOSE RIBAMAR FERNANDES MORAIS RO0001256
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Advogados do(a) RÉU: JOSE RIBAMAR FERNANDES MORAIS RO0001256, CLAUDIO RAMALHAES FEITOSA - RO0003821
Advogado do(a) RÉU: JOSE RIBAMAR FERNANDES MORAIS RO0001256
Advogado do(a) RÉU: JOSE RIBAMAR FERNANDES MORAIS RO0001256
Advogados do(a) RÉU: JOSE RIBAMAR FERNANDES MORAIS
- RO0001256, ADRIANO MICHAEL VIDEIRA DOS SANTOS RO0004788, CLAUDIO RAMALHAES FEITOSA - RO0003821
Advogados do(a) RÉU: JOSE RIBAMAR FERNANDES MORAIS
- RO0001256, CLAUDIO RAMALHAES FEITOSA - RO0003821,
ADRIANO MICHAEL VIDEIRA DOS SANTOS - RO0004788
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: JOSE RIBAMAR FERNANDES MORAIS RO0001256
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: JOSE RIBAMAR FERNANDES MORAIS RO0001256
Advogado do(a) RÉU: NERY ALVARENGA - RO000470A-A
Advogado do(a) RÉU: JOSE RIBAMAR FERNANDES MORAIS RO0001256
Advogado do(a) RÉU: SANDRA NUNES DE MACEDO RO0001682
Advogados do(a) RÉU: JOSE LOPES DE OLIVEIRA - RO0004453,
JOSIMA ALVES DA COSTA JUNIOR - RO0004156
Advogados do(a) RÉU: JOSE RIBAMAR FERNANDES MORAIS
- RO0001256, ADRIANO MICHAEL VIDEIRA DOS SANTOS RO0004788, CLAUDIO RAMALHAES FEITOSA - RO0003821
Advogado do(a) RÉU: NERY ALVARENGA - RO000470A-A
Advogado do(a) RÉU: EDISON FERNANDO PIACENTINI RO0000978
Advogados do(a) RÉU: ADRIANO MICHAEL VIDEIRA DOS
SANTOS - RO0004788, JOSE RIBAMAR FERNANDES MORAIS RO0001256, CLAUDIO RAMALHAES FEITOSA - RO0003821
Advogado do(a) RÉU: JOSE LOPES DE OLIVEIRA - RO0004453
Advogados do(a) RÉU: ADRIANO MICHAEL VIDEIRA DOS SANTOS
- RO0004788, CLAUDIO RAMALHAES FEITOSA - RO0003821,
JOSE RIBAMAR FERNANDES MORAIS - RO0001256
Advogado do(a) RÉU: INARA REGINA MATOS DOS SANTOS RO0002921
Advogado do(a) RÉU: JOSIMA ALVES DA COSTA JUNIOR RO0004156
DESPACHO
O Requerido, Raimundo Bernardo da Silva, apresentou petição de
id 17849998 requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade
passiva para figurar nesta ação. Em atenção aos princípios
do contraditório e da não surpresa, DETERMINO que a parte
Requerente se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao
pleito formulado pelo citado Requerido.
Cumprido ou não este DESPACHO, volte-me os autos conclusos
para DECISÃO.
Porto Velho/RO, Sexta-feira, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe
CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7000042-45.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOAO BASTOS DE OLIVEIRA, JAISENEIDE TAVARES
DE OLIVEIRA, JAILSON JONATHAS TAVARES DE OLIVEIRA,
EDITE TAVARES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA
- RO0001996
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
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DECISÃO
SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A. apresentou impugnação à
nomeação do Engenheiro Civil, a saber, Luiz Guilherme Lima
Ferraz, sob o argumento de ausência de isenção do perito
nomeado, ausência de habilitação técnica, do não atendimento ao
procedimento de escolha do profissional e, por fim, da ausência de
equidade (ID 14947203).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Ao ID 14880436 até 14880414 (Pág. 5), a requerida apresenta
impugnação a nomeação do perito judicial nomeado por este
Juízo.
Pois bem. Atentando-se ao contexto e aos elementos jungidas aos
autos, tem-se que a pretensão da parte Requerida não merece
guarida. Isto porque, verifica-se não assistir razão a Requerida
quanto ao seu inconformismo, tendo em vista, primeiramente,
que, de acordo com o artigo 465 do CPC, cabe ao Juiz nomear
perito, que deve ser pessoa de sua confiança, nos termos do art.
466 do CPC, podendo haver recusa em casos de impedimento
ou suspeição, em observância à norma do art. 148, II do CPC,
e ainda quando a parte demonstrar que o profissional carece de
conhecimento técnico ou científico, nos termos do art. 468, I do
CPC, que no caso, as alegações suscitadas devem estar instruídas
com provas robustas, o que não ocorreu.
Não obstante as partes Requeridas terem insurgido quanto à
capacidade técnica do profissional nomeado, há de se registrar,
mais uma vez, sua formação acadêmica, a saber Engenharia Civil,
com aptidão para perícia, possuindo os conhecimentos técnicos à
condução dos trabalhos exigidos.
Ademais, é evidenciado, nesta demanda, que a mesma tenta a todo
custo, chegando até a tumultuar e estorvar a marcha processual,
de outras demandas análogas, desqualificar o Auxiliar da Justiça,
no caso o perito judicial nomeado, sem ter contudo os elementos
necessários para tal.
Sem sombra de dúvidas, a Requerida persistentemente irresignada
não é umas das partes mais interessadas na rápida produção da
dita prova, porém não pode a todo custo tentar procrastinar os
trabalhos do Expert, sem ter os elementos legais para tanto.
Nota-se pelos argumentos elencados que a parte Requerida tenta
desqualificar o futuro laudo pericial sem ao menos o mesmo ter sido
concluído e juntado nos autos, o que ressalta sua tática defensiva
de combate a regular marcha da demanda, mostrando insistente
inconformismo sem o embasamento devido.
Ademais, sem razão a alegação de que os imóveis rurais somente
poderiam ser avaliados por engenheiros da modalidade hidráulica
fluvial, geologia, geotécnica, uma vez que a nomeação se deu para
um engenheiro civil e um geólogo.
E ainda, ressalto que o Expert é profissional cadastrado neste
Tribunal, em observância ao art. 156, § 1º do NCPC, e está
habilitado junto a secretaria deste Juízo, possui capacidade técnica
na área de conhecimento para analisar o caso em comento, assim
como o Perito Ronaldo César Trindade (Eng. Civil), que também
atualmente se encontra inscrito na secretaria, sendo inclusive,
nomeado para demandas semelhantes, conforme os autos
n.
7000211-32.2017.8.22.0001,
7048091-20.2017.8.22.0001,
7040504-78.2016.8.22.0001 e outros.
As partes já apresentaram os quesitos.
Nesta oportunidade, homologo os honorários periciais do engenheiro
civil, Luiz Guilherme Lima Ferraz, no valor de R$ 11.657,00 (ID
14885329), e, de R$ 11.657,00 para o perito geólogo, Edmar
Valério Gripp da Silveira, (ID 14849070).
Fica intimada a Requerida a proceder com o depósito dos honorários
periciais em conta vinculada a este Juízo junto a Caixa Econômica
Federal, trazendo os comprovantes aos autos, no prazo de 05
(cinco) dias.
Diante de todo o exposto, DETERMINO a regular marcha
processual.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Intimem-se e se cumpra-se.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7025842-12.2016.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MESIAS JOSIMAR MIRANDA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: WILSON MOLINA PORTO - RO0006291
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Atenta ao contido nos autos, nesta data fora realizada contato
deste Juízo diretamente com o Expert, oportunidade em que restou
novamente intimado da nomeação.
Desta forma, CONCEDO o prazo de 15 dias para que o perito se
manifeste nos autos.
Decorrido o prazo, sem manifestação, volvam os autos conclusos
para destituição.
Entretanto, sobrevindo manifestação, prossiga regularmente a
produção da prova pericial.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe
CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7004490-61.2017.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA DALK FERREIRA DE SOUZA, FRANCISCO
MARINHO DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: DEBORA PANTOJA BASTOS - RO7217,
DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO0001996
Advogados do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA - RO0001996, DEBORA PANTOJA BASTOS - RO7217
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
DECISÃO
SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A. apresentou impugnação à
nomeação do Engenheiro Civil, a saber, Luiz Guilherme Lima
Ferraz, sob o argumento de ausência de isenção do perito
nomeado, ausência de habilitação técnica, do não atendimento ao
procedimento de escolha do profissional e, por fim, da ausência de
equidade (ID: 13277096).
A parte Requerida, também, impugnou as propostas de honorários
periciais.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
I - DA IMPUGNAÇÃO AO PERITO NOMEADO:
Atentando-se ao contexto e aos elementos jungidas aos autos,
tem-se que a pretensão da parte Requerida não merece guarida.
Explico. Sem maiores delongas, constata-se que não assiste
razão a Requerida quanto ao seu inconformismo, tendo em vista,
que, primeiramente, de acordo com o artigo 465 do CPC, cabe ao
Juiz nomear perito, que deve ser pessoa de sua confiança, nos
termos do art. 466 do CPC, podendo haver recusa em casos de
impedimento ou suspeição, em observância à norma do art. 148,
II do CPC, e ainda quando a parte demonstrar que o profissional
carece de conhecimento técnico ou científico, nos termos do art.
468, I do CPC. Neste caminhar, as alegações suscitadas devem
estar instruídas com provas robustas, o que no caso não ocorreu,
ônus que incumbia a parte Impugnante.
Não obstante a parte Requerida ter se insurgido quanto à
capacidade técnica do profissional nomeado, há de se registrar,
mais uma vez, sua formação acadêmica, a saber Engenharia Civil,
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com aptidão para perícia, possuindo os conhecimentos técnicos à
condução dos trabalhos exigidos, tal como o assistente técnico da
Requerida que também é Engenheiro Civil.
Ademais, é evidenciado, nesta demanda, que a mesma tenta a todo
custo, chegando até a tumultuar e estorvar a marcha processual,
de outras demandas análogas, desqualificar o auxiliar da justiça,
no caso o perito judicial nomeado, sem ter contudo os elementos
necessários para tal.
Sem sombra de dúvidas, a parte Requerida persistentemente
irresignada não é umas das partes mais interessadas na rápida
produção da dita prova, porém não pode a todo custo tentar
procrastinar os trabalhos do expert, sem ter os elementos legais
para tanto.
Nota-se pelos argumentos elencados que a parte Requerida tenta
desqualificar o futuro laudo pericial sem ao menos o mesmo ter sido
concluído e entregue nos autos, o que ressalta sua tática defensiva
de combate a regular marcha da demanda, mostrando insistente
inconformismo sem o embasamento devido.
E ainda, ressalto que o expert é profissional cadastrado neste
Tribunal, em observância ao art. 156, § 1º do NCPC, e está
habilitado, com a capacidade técnica na área de conhecimento para
analisar o caso em comento, junto a secretaria deste Juízo, assim
como o Perito Ronaldo César Trindade(Eng. Civil), que também
atualmente se encontra inscrito na secretaria, e até mesmo já
está nomeado para demandas semelhantes, conforme os autos
n.7000211-32.2017.8.22.0001,
7048091-20.2017.8.22.0001,
7040504-78.2016.8.22.0001 e outros.
Portanto, rejeito a impugnação apresentada.
II - DA IMPUGNAÇÃO AO VALORES DOS HONORÁRIOS
PERICIAIS:
Ficam intimados os peritos nomeados para que, no prazo de 15
(quinze) dias, se manifestem sobre as impugnações aos valores
dos honorários periciais de ID’s: 14503947 e 14847630.
Com a vinda das manifestações ou decorrido o prazo in albis, volteme os autos conclusos.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326 ou (69) 3217-1327
Processo nº: 7003948-43.2017.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA DA CONCEICAO PIRES SEVALHO, MARIA
SALETE SOARES, FRANCISCO DE ASSIS SOARES PONTES,
DAMIAO SOARES PONTES, IVANILCE MARCOLINO PIRES,
CATARINA MARCOLINO BEZERRA, JANALEUDO GALDINO
DOS SANTOS, CLEIDIANE CORDEIRO DA SILVA, SANDRA
BENTES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR
- RO0002811, JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO0001068
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
DECISÃO
MARIA DA CONCEICAO PIRES SEVALHO e outros (8) ajuizaram
a presente ação reparatória em desfavor de SANTO ANTONIO
ENERGIA S.A., todos já qualificados nos autos, buscando
compensação por dano moral, material e ambiental decorrente dos
efeitos da construção da barragem da Usina Hidrelétrica de Santo
Antônio.
Sustentam os autores, em suma, que no seu(s) imóvel(is)
localizados no Distrito Nazaré, zona rural, distante cerca de 135
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km de Porto Velho/RO, foi(ram) totalmente atingido(s) pelas cheias
do Rio Madeira no início do ano de 2014, sendo devastados pelas
erosões, desbarrancamentos e assoreamento do referido rio, que
provocam inundações cada vez maiores na área da residência dos
autores.
Afirmam que a referida proporção dos danos não foi incluída/
prevista nos estudos ambientais do empreendimento hidrelétrico
para a referida localidade, bem como que houve falhas cometidas
na implantação das cotas de remanso e de implantação das áreas
de APP do reservatório da UHE Santo Antônio, razões pelas quais,
pleiteiam a devida reparação.
Trouxeram documentos (ID’s: 8274976 a 8282684).
Citada, a parte Requerida contestou (ID: 9537796) arguindo
preliminares de falta de interesse de agir – necessidade/utilidade;
impossibilidade jurídica do pedido; litisconsórcio passivo necessário
com a União; ilegitimidade ativa e passiva e denunciação à lide do
Município de Porto Velho.
Aportou aos autos a Réplica à contestação (ID: 10463669).
A audiência de conciliação restou infrutífera (ID: 9248441).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
Por oportuno passo a manifestar-me sobre as matérias articuladas
em sede de preliminar.
Ausência do interesse de agir.
A parte requerida arguiu preliminar de ausência de interesse de
agir, sob o argumento de que não há nenhuma necessidade em
prosseguir com a ação, uma vez que os afetados, inclusive a parte
autora, estão sendo beneficiados com os auxílios dos programas
“Vida Nova” e “Aluguel”.
Não merece relevo tal argumento, consoante se verá diante.
O interesse de agir está consubstanciado no binômio necessidade
e adequação/utilidade da tutela jurisdicional. A parte autora ajuizou
a presente ação visando ser indenizada pelos danos morais e
materiais que alega ter sofrido em decorrência de empreendimento
desenvolvido no Rio Madeira pela requerida. Assim, necessário se
faz a busca da tutela jurisdicional, considerando que é o meio hábil
a solucionar o conflito de interesses.
Nesse sentido:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE
HABITAÇÃO - SFH. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE MÚTUO.
CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM QUITAÇÃO DA DÍVIDA.
SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade
da tutela jurisdicional, evidenciadas por pedido idôneo arrimado em
fatos e fundamentos jurídicos hábeis a provocar a atuação estatal.
O requisito da necessidade significa que o demandante não dispõe,
segundo a ordem jurídica, de outro meio capaz de solucionar o
conflito de interesses diverso do ajuizamento da ação. Além disso,
faz-se mister demonstrar que o provimento jurisdicional requerido
é adequado e apto a dirimir a contenda” (TRF-5 - AC: 284546 SE
2000.85.00.002456-2, Relator: Desembargador Federal Jose Maria
Lucena, Data de Julgamento: 18/10/2007, Primeira Turma, Data de
Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 16/11/2007 - Página:
254 - Nº: 220 - Ano: 2007)
Além do mais, eventuais auxílios ofertados pelo poder público
às famílias atingidas pelas cheias do Rio Madeira, tem caráter
assistencial, não impossibilitando a parte autora do ajuizamento de
ações judiciais a fim de ser indenizada pelos possíveis prejuízos
causados, em tese, pelo empreendimento desenvolvido pela
requerida.
Isto posto, pelos fundamentos supramencionados, afasto a
preliminar suscitada.
Impossibilidade Jurídica do Pedido.
A parte requerida sustenta que a pretensão autoral não merece
ser analisada, uma vez que seu pedido é juridicamente impossível,
considerando que o imóvel – objeto do litígio – trata-se na verdade
de bem público por encontrar-se inserido na área chamado de
terrenos reservados, conforme art. 20 do Código das Águas, não
sendo possível o apossamento por particular.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

Sobre a possibilidade jurídica do pedido o professor Rinaldo
Mouzalas, invocando a jurisprudência do STJ, leciona:
“O pedido é juridicamente possível quando a pretensão processual
deduzida não for vedada pelo ordenamento jurídico (STJ. REsp
254417/MG. DJU 02/02/09). A possibilidade jurídica do pedido
refere-se não pela previsão deste no ordenamento, mas pela
ausência de vedação do que se pretende via tutela jurisdicional.
Por isso que, em tema de direito processual, máxime quanto ao
acesso à justiça, vige o princípio da liberdade, sendo lícito pleitearse o que não é vedado” (STJ. Resp 677585/RS. DJU 13.02.06).
A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido há de ser
rejeitada, pois, a parte requerente não está discutindo a propriedade,
mas apenas pretensão indenizatória que entende ser devida, por
supostos prejuízos morais e materiais que afirma ter suportado, só
sendo possível de reconhecimento após a análise do MÉRITO da
causa em questão.
Litisconsórcio Passivo Necessário da União
Sustenta a requerida que a parte autora não é titular do direito de
propriedade sobre o imóvel, sob o argumento de que o imóvel se
situa em área de propriedade da União, razão pela qual pleiteia
pela inserção desta no polo passivo da demanda.
Quanto ao alegado pela parte Requerida, não se constata qualquer
interesse da União no presente feito, isto porque, no caso, postula-se
direito privado. Ainda, urge mencionar que em casos semelhantes,
após, devidamente intimada a se manifestar nos feitos, a União
manifestou seu desinteresse.
Posto isto, versando o caso dos autos sobre supostos danos
suportados pela parte autora em virtude do empreendimento da
parte ré, o feito possui discussão de natureza exclusivamente
privada, razão pela qual, afasto a preliminar arguida.
Ilegitimidade Ativa e Passiva.
Afirma a requerida não ter responsabilidade sobre os prejuízos
alegados pela parte autora (ilegitimidade passiva), pois a obrigação
de fiscalizar, monitorar, evitar edificações em área de risco além de
adotar medidas assecuratórias é da Defesa Civil e do Município de
Porto Velho.
Conforme alegado, a requerida firmou termo de ajustamento de
conduta assumindo a responsabilidade pelos danos acarretados
pelos banzeiros (ondas e correntezas decorrentes da abertura
das comportas da UHE) quando do funcionamento do vertedouro,
procedendo com indenizações às famílias atingidas pela operação
da UHE Santo Antônio. Logo, legítima sua inserção no polo passivo
da demanda.
Em verdade, a requerida pretende antecipar o julgamento de
MÉRITO sob o argumento de ausência de nexo causal, bem como,
ilegitimidade passiva e ativa.
Transparece que a requerida não previa a ocorrência de banzeiros
nas margens do Rio Madeira, vendo-se obrigada, posteriormente,
a firmar TAC – Termo de Ajustamento de Conduta – diante da
proporção dos danos causados às comunidades ribeirinhas. É
evidente que a consolidação do convencimento judicial se dará
somente após realização de cognição exauriente por meio de
realização de perícia, a qual indicará maiores elementos ao Juízo
acerca da ocorrência do nexo causal entre a operação da UHE
Santo Antônio e os danos causados à parte autora em decorrência
do desmoronamento das margens do Rio Madeira.
Assim, não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva.
Quanto ao pedido de preliminar de ilegitimidade ativa, esta se
confunde com o MÉRITO, razão pela qual deixo de apreciála, por ora, para fazê-lo oportunamente, após finda a instrução
probatória.
Denunciação à Lide.
A requerida afirma que não deve responder judicialmente por
assunto de responsabilidade do Município de Porto Velho. De acordo
com o artigo 125, II do CPC, a denunciação da lide é obrigatória,
entre outras hipóteses: àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo
contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for
vencido no processo.
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No caso em exame, em que pese os argumentos da requerida, esta
não logrou êxito em demonstrar a existência do vínculo contratual
ou legal com o Município de Porto Velho, capaz de justificar a
inclusão do ente municipal na lide, não havendo, em um primeiro
momento, relação deste com a causa posta em discussão, uma vez
que, o simples fato de haver prestação de assistência às famílias
afetadas pelas cheias, independentemente de ser responsável
ou não pelo fato, faz parte do dever constitucional do Estado de
prestar assistência à população e não como forma de assumir a
responsabilidade pelo dano. Assim, ausentes as hipóteses legais,
rejeito a denunciação da lide.
No mais, as partes se encontram devidamente representadas.
Não há nulidades ou vícios a sanar. Não há questão processual
pendente.
Por não comportar o feito julgamento no estado em que se encontra,
fixo como pontos controvertidos:
1. O alcance dos efeitos das enchentes nas residências dos autores
pela operação da UHE Santo Antônio
2. Houve redução patrimonial nos imóveis dos autores,
individualizando cada autor e o seu imóvel
3. Se as partes autoras, efetivamente, detinham a posse de área sob
influência do empreendimento desenvolvido pela parte requerida
4. A existência de nexo causal entre o empreendimento desenvolvido
pela parte requerida e os danos narrados na peça vestibular
4.1. Qual a regra de operação da Usina Santo Antonio Energia nos
anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 no Município de
Porto Velho
4.2. Qual o índice pluviométrico (precipitação de água) no município
de Porto Velho/RO nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e
2018
5. A existência de danos materiais e, caso configurado, sua
quantificação no patrimônio de cada parte autora
6. Se a construção e operacionalização das Barragens do Madeira
concorreu para os danos alegados pelas partes autoras em seus
imóveis e, caso positivo, em qual proporção
7. houve a necessidade de desocupação definitiva dos seus imóveis
pelas partes autoras
Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, por verificar a
necessidade de produção de prova pericial ao caso em comento,
nomeio para a sua realização o perito Ronaldo Cesar Trindade,
Engenheiro Civil, Pós-graduado em auditoria, avaliações e perícias
de engenharia, e Edmar Valério Gripp da Silveira, Geólogo, Pósgraduado em Meio Físico em Estudo de Impactos Ambientais,
mestre em Ecologia e Conservação da Biodiversidade, para
atuarem conjuntamente, devendo a requerida arcar com o ônus
respectivo.
OBS: Proceda-se à CPE com o necessário para a retificar a
autuação e incluir os peritos nomeados no sistema PJE para que
sejam intimados, para os atos necessários, via Diário Oficial.
Oportuno registrar que, não obstante estabeleça o Código de
Processo Civil, em seu art. 95, que o pagamento dos honorários
periciais competirá a quem solicitou ou será rateado na hipótese
de ambas as partes requererem sua produção, há de se registrar
que o art. 373, §1º, do mesmo codex, flexibiliza tal disposição, ao
prever que havendo dificuldade em cumprir o encargo, poderá o
juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. Vejamos:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(…)
§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da
causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade
de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade
de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o
ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por DECISÃO
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de
se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.
No caso dos autos, diante da inequívoca hipossuficiência financeira
da parte autora, faz-se necessária a distribuição do ônus probatório
de modo diverso do registrado no texto legal supracitado, com
fundamento na teoria da carga dinâmica do ônus da prova, prevista
no texto legal supracitado (art. 373, §1º, CPC).
Sobre o tema é o ensinamento do professor Humberto Theodoro
Junior:
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“A redistribuição dinâmica do ônus da prova justifica-se como
meio de equilibrar as forças das partes litigantes e possibilitar a
cooperação entre elas e o juiz na formação da prestação jurisdicional
justa. Se, no caso concreto, a observância da distribuição estática
do art. 373 praticamente inviabilizaria a entrada nos autos de meios
probatórios relevantes, por deficiência da parte que ordinariamente
caberia produzi-los, o deslocamento se impõe como medida de
justiça e equidade”. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito
Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo
de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto
Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro:
Forense, 2015, p. 889).
Ademais, não se trata de irregular inversão do ônus probatório,
mas sim de adotar um modelo de processo cooperativo, idealizado
nas normas fundamentais do Novo Código de Processo Civil
(art. 6º, CPC), determinando que a parte com maiores meios de
complementar a instrução processual, assim o faça, contribuindo
com a solução da lide.
Sobre o tema, segue o aresto do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
“Não se trata de inversão irregular do ônus da prova, mas de
determinar que a parte que tem mais meios de complementar a
instrução o faça, a bem de contribuir para a correta solução do
litígio. A teoria da carga dinâmica da prova não se aplica somente
no âmbito do microssistema do consumidor, mas sim no processo
civil comum. Assim, seja em razão da inversão do ônus prevista no
CDC, seja em razão da aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da
Prova, o Banco deve apresentar a documentação necessária para
realização da perícia, uma vez que sua guarda é ônus de sua própria
atividade”. (TJSP, AI 0062559-76.2012.8.26.0000, Rel. Maria Lúcia
Pizzotti, 20ª Câmara de Direito Privado, jul. 18.06.2012).
Dessa forma, deverá a requerida proceder ao recolhimento dos
honorários periciais.
Faculto às partes a apresentação de quesitos e a indicação de
assistente técnico, no prazo comum de 15 (quinze) dias.
Desde já, por oportuno, transcrevo os quesitos judiciais:
I) Área tratada nestes autos são/foram ocupadas pelas partes
autoras
II) Quais as benfeitorias edificadas nos imóveis, individualizandoas
III) Qual a extensão da área ocupada pelas partes autoras,
individualizando-as
IV) Qual o valor integral, no estado em que se encontra atualmente,
de toda a área tratada neste processo, individualizando cada
imóvel
V) O nível das águas do Rio Madeira elevou algum grau em virtude
da atividade desempenhada pela parte requerida
VI) A enchente, erosões, desbarrancamentos e assoreamentos
ocorridos atingiu os imóveis das partes autoras
VII) Houve ocupação ou construção de alguma benfeitoria, feita
pela Requerida, nas áreas ocupadas pela parte autora, tratada
nestes autos, ou em imóveis circunvizinhos Se positivo, justificar.
VIII) Os danos alinhavados na peça vestibular possuem alguma
correlação com o empreendimento desenvolvido pela parte
requerida ou são decorrentes de outros incidentes e/ou ações
naturais
IX) Efetivamente, as partes autoras sofreram danos materiais em
decorrência do empreendimento desenvolvido pela requerida
Os peritos ora indicados apresentarão, no prazo de 15 (quinze)
dias, propostas de honorários, e informarão o prazo necessário
para a realização da perícia e entrega do respectivo laudo.
Apresentada a proposta, deverá ser intimada a requerida a efetuar
depósito dos honorários periciais em conta vinculada a este Juízo,
junto a Caixa Econômica Federal, trazendo o comprovante aos
autos no prazo de 15 (quinze) dias.
Consigno que no caso de necessitarem de suporte técnico de
demais profissionais, deverão os peritos apresentarem os nomes
destes com os respectivos currículos.
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Comprovado o depósito dos honorários periciais, intimem-se
os peritos para informarem a data, horário e local do início dos
trabalhos, em tempo hábil necessário a possibilitar ao Cartório a
intimação das partes.
Apresentado o comprovante de depósito dos honorários
periciais, expeça-se alvará em favor dos peritos na importância
de 50% (cinquenta por cento) antes de iniciado os trabalhos e o
remanescente após a entrega do laudo.
Os peritos deverão juntar aos autos o laudo pericial e, sem
nova CONCLUSÃO, as partes ficam intimadas para, querendo,
manifestarem-se no prazo comum de 30 (trinta) dias, podendo
os assistentes técnicos das partes, no mesmo prazo (30 dias),
apresentarem seus respectivos pareceres (CPC, art. 477, § 1º.),
inclusive se manifestarem da necessidade da produção de novas
provas e/ou designação de audiência de instrução para oitivas dos
peritos, ambas devidamente justificadas sua necessidade.
Havendo impugnação ao laudo, sem nova CONCLUSÃO, os
peritos terão o DEVER, no prazo de 30 (trinta) dias, de esclarecer
os pontos (CPC, art. 477, § 2º).
Por fim, atentando-se ao contido ao artigo 178, inciso I (interesse
público) e inciso II (interesse de incapazes), do Código de Processo
Civil, abra-se vistas dos autos ao membro do Ministério Público.
Remeta-se os autos à Promotoria Especializada Ambiental e da
Infância e Juventude, ambas na cidade e Comarca de Porto Velho/
RO;
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Porto Velho/RO, 17 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326 ou (69) 3217-1327
Processo nº: 7007052-14.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CONDOMINIO SOLAR PORTINARI RESIDENCE
Advogados do(a) EXEQUENTE: OCTAVIA JANE LEDO SILVA RO0001160, RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA - RO0005565
EXECUTADO: ANA PAULA DE ANDRADE
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Atenta a nota de exigência acostada ao ID 16580488, expeçase MANDADO de penhora e avaliação do imóvel indicado ao ID
10876658 (Pág. 4), facultando ao oficial de justiça as prerrogativas
do art. 212, do CPC, a ser cumprido no endereço do bem, levando
em consideração ao valor atualizado do débito, no montante de R$
276.979,32 (duzentos e setenta e seis mil, novecentos e setenta e
nove reais e trinta e dois centavos), conforme planilha de cálculos
de ID 16373764 (Pág. 1).
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processonº:0006549-15.2015.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ODUVALDO GOMES CORDEIRO
Advogado do(a) AUTOR: ROSANGELA LAZARO DE OLIVEIRA RO0000610
RÉU: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Advogado do(a) RÉU: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP
152.305
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DECISÃO / ALVARÁ JUDICIAL Nº 194/2018-GAB
Trata-se de ação ordinária movida por ODUVALDO GOMES
CORDEIRO em face de GMAC ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS LTDA. com trânsito em julgado da SENTENÇA
condenatória (ID 10408807- Págs. 39/43). A requerida efetuou
o depósito do valor da condenação no montante de R$ 7.617,09
conforme ID 13914161 – Pág. 1-4.
Regularmente intimada para se manifestar quanto ao depósito
efetuado pela requerida, a parte autora se quedou inerte (ID
14532944).
Todavia a parte autora já havia ajuizado cumprimento de
SENTENÇA de forma autônoma sob número de processo 702049731.2017.8.22.0001, onde a requerida foi regularmente intimada e,
por não efetuar o pagamento, motivou a penhora via Bacenjud que
restou positiva.
Diante da inexistência de impugnação foi extinto os autos por
SENTENÇA e expedido o competente alvará.
Não restando pendências, o valor depositado nestes autos deverá
ser devolvido à requerida.
Assim, EXPEÇO o competente alvará em favor da parte requerida
e/ou de seu advogado constituído no autos para levantamento/
transferência dos valores abaixo relacionados, com as devidas
correções/rendimentos/atualizações monetárias, devendo a
gerência da instituição financeira zerar e encerrar as contas judiciais
em definitivo.
Depósito: CEF - agência/operação: 2848/040/01647861-0 no valor
de R$ 8.063,92 (oito mil, sessenta e três reais e noventa e dois
centavos);
A presente DECISÃO SERVIRÁ como ALVARÁ JUDICIAL com
validade de 30 (trinta) dias (art. 447 das Diretrizes Gerais Judiciais),
a contar da publicação da presente, e poderá ser em favor de:
FAVORECIDO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA. CNPJ: 49.937.055/0001-11, por intermédio do Advogado da
Requerida: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, CPF: 162.039.57895.
Recomendo que a parte interessada imprima esta DECISÃO e
desloque-se à agência da Caixa Econômica Federal (agência:
2848), localizada na avenida Nações Unidas, nesta Cidade,
portando documentos de identificação.
Em caso de vencimento do prazo do presente alvará judicial, deverá
a CPE destinar os valores à conta centralizadora do Tribunal de
Justiça, promovendo, com as cautelas de praxe, o arquivamento
dos autos, em definitivo, com baixa na distribuição.
Após o levantamento, arquive-se.
Porto Velho/RO, 3 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7032946-21.2017.8.22.0001
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PINHAIS II
Advogado do(a) EXEQUENTE: JETER BARBOSA MAMANI RO0005793
EXECUTADO: EDSON JANELLA
SENTENÇA
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PINHAS II promoveu a presente
EXECUÇÃO DE COTA CONDOMINIAL em face de EDSON
JANELLA, todos já qualificados nos autos, alegando, em síntese,
ser credor do requerido na importância de R$ 3.649,82.
Realizada a tentativa de citação da parte executada, esta restou
infrutífera.
Devidamente intimado o patrono do exequente, via sistema, a
promover o regular andamento do feito (ID 15740512), este quedouse inerte, sendo procedida a intimação pessoal do exequente via
AR (ID 18050065), o qual também não se manifestou nos autos,
estando o processo paralisado.

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

437

Assim, diante da inércia do exequente, culminando com a
paralisação do presente feito, registrando-se a última manifestação
da parte interessada em 15 de setembro de 2017, tem-se por
caracterizada a desídia.
Isso posto, julgo extinto o processo com esteio no art. 485, III do
Código de Processo Civil.
Custas pela Exequente.
P.R.I. Cumpra-se, arquivando-se oportunamente.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosimeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7063000-04.2016.8.22.0001
Classe:MONITÓRIA (40)
AUTOR: PORTO RURAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: LEUDO RIBAMAR SOUZA SILVA RO0004485
RÉU: ERIBERTO FIDELIS GOMES
SENTENÇA
PORTO RURAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME promoveu a
presente ação monitoria em face de ERIBERTO FIDELIS GOMES,
ambos já qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser credor
do requerido na importância de R$ 5.810,30.
Em regular marcha processual, foi realizada a tentativa de intimação
do requerido para pagar o valor supramencionado, contudo, não foi
localizado.
Em que pese a intimação, via sistema (ID 15550233), para
promover o regular andamento ao feito, o patrono do requerente
não se manifestou. Após, foi procedida a intimação pessoal do
Autor via AR, sob pena de extinção do processo sem julgamento
do MÉRITO (ID 18053197), o qual quedou-se inerte, registrando-se
a última manifestação em 30 de maio de 2017 (fls. 128).
Ante ao exposto e, considerando caracterizada a desídia, julgo
extinta esta demanda, com espeque no art. 485, III, do Código de
Processo Civil.
Custas pelo requerido, devendo comprovar o pagamento no prazo
de 10 dias, sob pena de inscrição na Dívida Ativa e Protesto, o que
desde já determino na hipótese de inadimplemento.
P.R.I. Cumpra-se. Arquivem-se oportunamente.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosimeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7002602-57.2017.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE ARNALDO DE MEDEIROS, ELVIRA HOLZ
FAITANIN, FRANCISCA LOURENCO LINS, MARIA DO SOCORRO
ALVES GUARATE SILVA, MARIA DE NAZARE QUEIROZ
Advogados do(a) AUTOR: ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR
- RO0002811, JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO0001068
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: FABIANE OLIVEIRA MONTEIRO - RO8141
P { margin-bottom: 0.21cm; }
DECISÃO
JOSE ARNALDO DE MEDEIROS E OUTROS ajuizaram a presente
ação de indenização por dano ambiental, perdas, e danos materiais,
e morais em desfavor de SANTO ANTÔNIO ENERGIA S/A, todos
devidamente qualificados nos autos, alegando, em suma, serem
moradores de área tradicionalmente ribeirinha, localizada à jusante
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da UHE Santo Antônio e em virtude das operações da Requerida,
vem sofrendo com danos de ordem material e moral.
Em suma, sustentam os autores terem suportado diversos prejuízos
após o início da construção do referido empreendimento, em
especial pela atitude da Requerida de não indenizar os atingidos
pelo impacto da instalação da usina, razão pela qual pleiteia a
devida reparação. Trouxe documentos.
Citada, a parte Requerida contestou arguindo preliminares de
falta de interesse de agir – necessidade/utilidade; impossibilidade
jurídica do pedido; litisconsórcio passivo necessário com a União;
ilegitimidade ativa e passiva e denunciação à lide do Município de
Porto Velho. No MÉRITO, articula que elementos argumentando
que não pode ser responsabilizada, pelo fato de não se fazerem
presentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade
civil.
Aportou-se réplica aos autos.
Vieram-me os autos conclusos.
É o Essencial.
Por oportuno passo a manifestar-me sobre as matérias articuladas
em sede de preliminar.
Ausência do interesse de agir.
A parte Requerida arguiu preliminar de ausência de interesse de
agir, sob o argumento de que não há nenhuma necessidade em
prosseguir com a ação, uma vez que os afetados, e inclusive os
Autores, foram beneficiados com os auxílios dos programas “Vida
Nova” e “Aluguel”.
Entretanto, não merece relevo tal argumento, consoante se
exporá.
O interesse de agir está consubstanciado no binômio necessidade
e adequação/utilidade da tutela jurisdicional. Os Requerentes
ajuizaram a presente ação visando serem indenizados pelos
danos morais e materiais que alegam ter sofrido, em decorrência
de empreendimento desenvolvido no Rio Madeira pela Requerida.
Assim, necessário se faz a busca da tutela jurisdicional, considerando
que é o meio hábil a solucionar o conflito de interesses.
Nesse sentido:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE
HABITAÇÃO - SFH. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE MÚTUO.
CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM QUITAÇÃO DA DÍVIDA.
SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade
da tutela jurisdicional, evidenciadas por pedido idôneo arrimado em
fatos e fundamentos jurídicos hábeis a provocar a atuação estatal.
O requisito da necessidade significa que o demandante não dispõe,
segundo a ordem jurídica, de outro meio capaz de solucionar o
conflito de interesses diverso do ajuizamento da ação. Além disso,
faz-se mister demonstrar que o provimento jurisdicional requerido
é adequado e apto a dirimir a contenda.(...) (TRF-5 - AC: 284546
SE 2000.85.00.002456-2, Relator: Desembargador Federal Jose
Maria Lucena, Data de Julgamento: 18/10/2007, Primeira Turma,
Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 16/11/2007 Página: 254 - Nº: 220 - Ano: 2007)
Além do mais, eventuais auxílios ofertados pelo poder público
às famílias atingidas pelas cheias do Rio Madeira tem caráter
assistencial, não impossibilitando os Autores do ajuizamento de
ações judiciais a fim de serem indenizados pelos possíveis prejuízos
supostamente ocasionados pelo empreendimento desenvolvido
pela Requerida.
Isto posto, pelos fundamentos supramencionados afasto a
preliminar suscitada.
Litisconsórcio Passivo Necessário da União
Sustenta que os autores não são titulares do direito de propriedade
sobre o imóvel, sob o argumento de que o imóvel situa-se em área
de propriedade da União, razão pela qual pleiteia pela inserção
desta no polo passivo da demanda.
Quanto ao alegado pela parte Requerida, não constata-se qualquer
interesse da União no presente feito, isto porque, no caso, postula-se
direito privado. Ainda, urge mencionar que em casos semelhantes,
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após referida intimação para a União manifestar interesse nos
feitos, esta demonstrou seu desinteresse.
Posto isto, versando o caso dos autos de supostos danos
suportados pelos Requerentes em virtude do empreendimento,
possui discussão de natureza exclusivamente privada. Razão pela
qual, afasto a preliminar arguida.
Ilegitimidade Ativa e Passiva.
Afirma a requerida não ter responsabilidade sobre os prejuízos
alegados pela parte demandante (ilegitimidade passiva), pois a
obrigação de fiscalizar, monitorar, evitar edificações em área de
risco além de adotar medidas assecuratórias é da Defesa Civil do
Município de Porto Velho.
Conforme alegado, a requerida firmou termo de ajustamento de
conduta assumindo a responsabilidade pelos danos acarretados
pelos banzeiros (ondas e correntezas decorrentes das comportas
da UHE) quando do funcionamento do vertedouro, procedendo
com indenizações às famílias atingidas pela operação da UHE
Santo Antônio. Logo, legítima sua configuração no polo passivo
da demanda.
Em verdade, a requerida pretende antecipar o julgamento de
MÉRITO sob o argumento de ausência de nexo causal, bem como,
ilegitimidade passiva e ativa.
Transparece que a Requerida não previa a ocorrência de banzeiros
nas margens do Rio Madeira, vendo-se obrigada, posteriormente,
a firmar TAC – Termo de Ajustamento de Conduta – diante da
proporção dos danos causados às comunidades ribeirinhas.
É evidente que a consolidação do convencimento judicial se
dará somente após realização de cognição exauriente por meio
de realização de perícia é que poderá se aferir a ocorrência do
nexo causal entre a operação da UHE Santo Antônio e os danos
causados aos autores em decorrência do desmoronamento das
margens do Rio Madeira.
Assim, não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva.
Quanto ao pedido de preliminar de ilegitimidade ativa, esta se
confunde com o MÉRITO, razão pela qual deixo de apreciá-la por
ora para fazê-lo oportunamente, após finda a instrução probatória.
Denunciação à Lide.
No que tange ao pedido de inclusão do Município de Porto Velho
na lide, a Requerida afirma que não pode ser responsabilizada por
algo de responsabilidade do Município de Porto Velho. De acordo
com o artigo 125, II do CPC, a denunciação da lide é obrigatória,
entre outras hipóteses: àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo
contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for
vencido no processo.
No caso em exame, em que pese os argumentos da requerida, não
logrou ela êxito em demonstrar a existência do vínculo contratual
ou legal com o Município de Porto Velho que justifique sua inclusão
na lide, não havendo, em um primeiro momento, relação deste
com a causa posta em discussão, uma vez que, o simples fato de
haver prestação de assistência às famílias afetadas pelas cheias,
independentemente de existirem responsáveis por ela ou não, faz
parte do dever constitucional do estado de prestar assistência à
população e não como forma de assumir a responsabilidade pelo
dano. Assim, ausentes as hipóteses legais, rejeito a denunciação
da lide.
No mais, as partes se encontram devidamente representadas.
Não há nulidades ou vícios a sanar. Não há questão processual
pendente.
Logo, por não comportar o feito julgamento no estado em que se
encontra, delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a
atividade probatória, fixo como pontos controvertidos:
1. A alcance das enchentes na residência dos Requerentes pela
operação da UHE Santo Antônio;
2. Redução patrimonial no imóvel;
3. Se os Requerentes efetivamente detém a posse de área sob
influência do empreendimento desenvolvido pela parte Requerida;
4. A existência de nexo causal entre o empreendimento desenvolvido
pela parte Requerida e os danos narrados na peça vestibular;
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5. A existência de danos materiais e, caso configurado o quantum.
6. A construção e operacionalização das Barragens do Madeira
concorreu para os danos alegados pelos Requerentes em seu
imóvel, em qual proporção ;
7. A necessidade de desocupação definitiva do imóvel pelos
Requerentes.
Digam as partes as provas que pretendem produzir informando
quanto a sua necessidade/utilidade, para que se possa analisar os
meios de provas admitidos in casu.
Por oportuno, visando otimizar a prestação jurisdicional e buscando
a minimização da morosidade processual; e por ser essencial para
o deslinde de demandas dessa natureza, nos termos do art. 370 do
Código de Processo Civil, por verificar a necessidade de produção
de prova pericial ao caso em comento, nomeio para a sua realização
os peritos Ronaldo César Trindade (Engenheiro Civil) e Edmar
Valério Gripp da Silveira(Geólogo), para atuarem conjuntamente,
devendo a Requerida arcar com o ônus respectivo.
Oportuno registrar que, não obstante o Novo Código de Processo
Civil estabeleça em seu art. 95 que o pagamento dos honorários
periciais competirá a quem solicitou ou rateada na hipótese de
ambas as partes requererem sua produção, há de se registrar
que o art. 373, §1º do mesmo codex, flexibiliza tal disposição, ao
prever que havendo dificuldade em cumprir o encargo, poderá o
juiz atribuir o ônus da prova de forma diversa. Vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
[…]
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da
causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade
de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade
de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o
ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por DECISÃO
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de
se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
No caso dos autos, diante da inequívoca hipossuficiência financeira
dos Requerentes, faz-se necessária a distribuição do ônus
probatório de modo diverso do registrado no texto legal supracitado,
com fundamento na teoria da carga dinâmica do ônus da prova,
prevista no texto legal supracitado (art. 373, §1º, CPC).
Sobre o tema é o ensinamento do professor Humberto Theodoro
Junior:
A redistribuição dinâmica do ônus da prova justifica-se como meio de
equilibrar as forças das partes litigantes e possibilitar a cooperação
entre elas e o juiz na formação da prestação jurisdicional justa.
Se, no caso concreto, a observância da distribuição estática do
art. 373 praticamente inviabilizaria a entrada nos autos de meios
probatórios relevantes, por deficiência da parte que ordinariamente
caberia produzi-los, o deslocamento se impõe como medida de
justiça e equidade. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito
Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo
de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto
Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual e ampl. - Rio de Janeiro:
Forense, 2015, p. 889).
Ademais, não se trata de irregular inversão do ônus probatório,
mas sim de adotar um modelo de processo cooperativo, idealizado
nas normas fundamentais do Novo Código de Processo Civil
(art. 6º, CPC), determinando que a parte com maiores meios de
complementar a instrução assim o faça, contribuindo com a solução
da lide.
Sobre o tema, segue o aresto do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
“Não se trata de inversão irregular do ônus da prova, mas de
determinar que a parte que tem mais meios de complementar a
instrução o faça, a bem de contribuir para a correta solução do
litígio. A teoria da carga dinâmica da prova não se aplica somente
no âmbito do microssistema do consumidor, mas sim no processo
civil comum. Assim, seja em razão da inversão do ônus prevista no
CDC, seja em razão da aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da
Prova, o Banco deve apresentar a documentação necessária para
realização da perícia, uma vez que sua guarda é ônus de sua própria
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atividade”. (TJSP, AI 0062559-76.2012.8.26.0000, Rel. Maria Lúcia
Pizzotti, 20ª Câmara de Direito Privado, jul. 18.06.2012).
Dessa forma, deverá a Requerida proceder ao recolhimento dos
honorários periciais.
Faculto às partes a apresentação de quesitos e a indicação de
assistente técnico, no prazo comum de 15 dias.
Desde já, por oportuno, transcrevo os quesitos judiciais:
I) Área tratada nestes autos é ocupada pelos Requerentes
II) Quais as benfeitorias edificadas no imóvel
III) Qual a extensão área ocupada pelos Requerentes
IV) Qual o valor integral, no estado em que se encontra atualmente,
de toda a área tratada neste processo
V) o nível de água do Rio Madeira elevou algum grau em virtude da
atividade desempenhada pela parte Requerida
VI) a enchente ocorrida atingiu o imóvel dos Requerentes
VII) Houve ocupação ou construção de alguma benfeitoria pela ré
na área ocupada pelos Requerentes, tratada nestes autos, ou em
imóveis circunvizinhos Se positivo, justificar.
VIII) os danos alinhavados na peça vestibular, possuem alguma
correlação com o empreendimento desenvolvido pela parte
Requerida ou são decorrentes de outros incidentes e ações
naturais;
IX) efetivamente os Requerentes sofreram danos materiais em
decorrência do empreendimento desenvolvido pela Requerida
Vindo ou não as manifestações das partes intimem-se os peritos
para, no prazo de 10 (dez) dias oferecerem propostas de honorários
e apresentem seus currículos, caso aceitem o encargo, bem como
que informem o prazo necessário para a realização da perícia e
entrega do respectivo laudo.
A Requerida deverá ser intimada a proceder ao depósito dos
honorários periciais em conta vinculada a este Juízo junto a Caixa
Econômica Federal, trazendo o comprovante aos autos em 05
dias.
Consigno que no caso de necessitarem de suporte técnico de
demais profissionais, deverão os peritos apresentarem os nomes
destes com os respectivos currículos.
Comprovado o depósito dos honorários periciais, intimem-se
os peritos para informarem a data, horário e local do início dos
trabalhos, em tempo hábil para possibilitar ao Cartório a intimação
das partes.
Apresentado o comprovante de depósito dos honorários periciais,
expeça-se alvará em favor dos peritos na importância de 50%
antes de iniciado os trabalhos e o remanescente após a entrega
do laudo.
Vindo o laudo pericial aos autos, intimem-se as partes para
manifestarem-se acerca da prova, no prazo comum de 15 dias.
A pertinência da realização das outras provas, que porventura
venham a ser pleiteadas, serão analisadas após a entrega do
respectivo Laudo Pericial.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Telefone da secretária: (69) 3217-1326
Processo nº: 7008289-78.2018.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CRISTINA DO NASCIMENTO RIBEIRO
Advogado do(a) AUTOR: EDGAR FERREIRA DE SOUZA MT17664/O
RÉU: BANCO ITAÚ
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
A parte Autora pretende o deferimento dos benefícios da gratuidade
da justiça sob o argumento de não possuir condições financeiras
para arcar com as custas processuais.
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Na inicial, a parte Requerente não informa sua profissão, e que
em razão ao elevado valor da causa não poderia arcar com as
custas sem o comprometimento do sustento familiar, contudo, não
apresenta documentos que comprovem a hipossuficiência.
A simples afirmação da parte de que não possui condições de
arcar com o pagamento das custas processuais não é suficiente
para a concessão da assistência judiciária gratuita, existindo a
necessidade da comprovação do estado de hipossuficiência para
sua concessão, conforme previsão contida no art. 5º, inciso LXXIV,
da Constituição Federal.
Ademais, o Código de Processo Civil em seu art. 99, § 2º, determina
diz que não se convencendo o juiz de que a parte faz jus aos
benefícios da gratuidade da justiça, deverá determinar que esta
comprove o preenchimento dos referidos pressupostos antes de
indeferir o pedido.
Diante do exposto, determino:
a) a emenda da inicial para que a parte Autora demonstre a
referida incapacidade financeira, mediante a apresentação de
comprovantes de rendimentos, de gastos, bem como documentos
que achar pertinentes que atestem suas alegações, no prazo de 15
(quinze)dias, sob pena de indeferimento do benefício;
b) no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, a comprovação do
recolhimento das custas;
c) e, colacione aos autos certidão negativa devidamente atualizada
e expedida pelo órgão competente, em documento legível e integral,
sem cortes, sob pena de indeferimento da tutela, nos termos do
DESPACHO de id 17550253.
Em seguida, volte-me os autos conclusos.
Porto Velho/RO, Sexta-feira, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7018847-46.2017.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOVENILIA VIEIRA DA SILVA, PEDRO VALADAR DE
MELO
Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA
- RO0002479, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA RO0001996
Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA
- RO0002479, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA RO0001996
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
P { margin-bottom: 0.21cm; }
DECISÃO
SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A. apresentou impugnação à
nomeação do Engenheiro Civil, a saber, Luiz Guilherme Lima
Ferraz, sob o argumento de ausência de isenção do perito
nomeado, ausência de habilitação técnica, do não atendimento ao
procedimento de escolha do profissional e, por fim, da ausência de
equidade.
Os Requerente se manifestaram acerca da dilação probatória e
apresentaram novos documentos.
Vieram-me os autos conclusos.
É o essencial.
Atentando-se ao contexto e aos elementos jungidas aos autos,
tem-se que a pretensão da parte Requerida não merece guarida.
E isto porque, sem maiores delongas, constata-se que não assiste
razão a Requerida quanto ao seu inconformismos, tendo em vista,
que, primeiramente, de acordo com o artigo 465 do CPC, cabe ao
Juiz nomear perito, que deve ser pessoa de sua confiança, nos
termos do art. 466 do CPC, podendo haver recusa em casos de
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impedimento ou suspeição, em observância à norma do art. 148,
II do CPC, e ainda quando a parte demonstrar que o profissional
carece de conhecimento técnico ou científico, nos termos do art.
468, I do CPC. Neste caminhar, as alegações suscitadas devem
estar instruídas com provas robustas, o que no caso não ocorreu,
ônus que incumbia a parte Impugnante.
Não obstante a parte Requerida ter se insurgido quanto à
capacidade técnica do profissional nomeado, há de se registrar,
mais uma vez, sua formação acadêmica, a saber Engenharia Civil,
com aptidão para perícia, possuindo os conhecimentos técnicos à
condução dos trabalhos exigidos, tal como o assistente técnico da
Requerida que também é Engenheiro Civil.
Ademais, é evidenciado, nesta demanda, que a mesma tenta a todo
custo, chegando até a tumultuar e estorvar a marcha processual,
de outras demandas análogas, desqualificar o Auxiliar da Justiça,
no caso o perito judicial nomeado, sem ter contudo os elementos
necessários para tal.
Sem sombra de dúvidas, a Requerida persistentemente irresignada
não é umas das partes mais interessadas na rápida produção da
dita prova, porém não pode a todo custo tentar procrastinar os
trabalhos do Expert, sem ter os elementos legais para tanto.
Nota-se pelos argumentos elencados que a parte Requerida tenta
desqualificar o futuro laudo pericial sem ao menos o mesmo ter sido
concluído e entregue nos autos, o que ressalta sua tática defensiva
de combate a regular marcha da demanda, mostrando insistente
inconformismo sem o embasamento devido.
E ainda, ressalto que o Expert é profissional cadastrado neste
Tribunal, em observância ao art. 156, § 1º do NCPC, e está
habilitado, com a capacidade técnica na área de conhecimento para
analisar o caso em comento, junto a secretaria deste Juízo, assim
como o Perito Ronaldo César Trindade(Eng. Civil), que também
atualmente se encontra inscrito na secretaria, e até mesmo já
está nomeado para demandas semelhantes, conforme os autos
n.7000211-32.2017.8.22.0001,
7048091-20.2017.8.22.0001,
7040504-78.2016.8.22.0001 e outros.
Diante de todo o exposto, DETERMINO a regular marcha
processual, nos termos da DECISÃO saneadora.
E por fim, em atenção ao princípio da não-surpresa, CONCEDO o
prazo de 15 dias para que a Requerida se manifeste acerca dos
novos documentos aportados nos autos.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7003035-61.2017.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JUAREZ TENORIO CAVALCANTE, NUBIA DE JESUS
SANTOS, JUAREZ TENORIO CAVALCANTE JUNIOR, EMANUEL
JOAQUIM DE JESUS CAVALCANTE, INARA DE JESUS SANTOS
CAVALCANTE, PEDRO GUILHERME DE JESUS CAVALCANTE
Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA
- RO0001996
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
DECISÃO
A requerida apresenta impugnação à nomeação do perito judicial
Luiz Guilherme Lima Ferraz nomeado por este Juízo no ID
15635514 – Pág 1 a 14.
Pois bem. Atentando-se ao contexto e aos elementos jungidas aos
autos, tem-se que a pretensão da parte Requerida não merece
guarida. Isto porque, verifica-se não assistir razão a Requerida
quanto ao seu inconformismo, tendo em vista, primeiramente,
que, de acordo com o artigo 465 do CPC, cabe ao Juiz nomear
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perito, que deve ser pessoa de sua confiança, nos termos do art.
466 do CPC, podendo haver recusa em casos de impedimento
ou suspeição, em observância à norma do art. 148, II do CPC,
e ainda quando a parte demonstrar que o profissional carece de
conhecimento técnico ou científico, nos termos do art. 468, I do
CPC, que no caso, as alegações suscitadas devem estar instruídas
com provas robustas, o que não ocorreu.
Não obstante as partes Requeridas terem insurgido quanto à
capacidade técnica do profissional nomeado, há de se registrar,
mais uma vez, sua formação acadêmica, a saber Engenharia Civil,
com aptidão para perícia, possuindo os conhecimentos técnicos à
condução dos trabalhos exigidos.
Ademais, é evidenciado, nesta demanda, que a mesma tenta a todo
custo, chegando até a tumultuar e estorvar a marcha processual,
de outras demandas análogas, desqualificar o Auxiliar da Justiça,
no caso o perito judicial nomeado, sem ter contudo os elementos
necessários para tal.
Sem sombra de dúvidas, a Requerida persistentemente irresignada
não é umas das partes mais interessadas na rápida produção da
dita prova, porém não pode a todo custo tentar procrastinar os
trabalhos do Expert, sem ter os elementos legais para tanto.
Nota-se pelos argumentos elencados que a parte Requerida tenta
desqualificar o futuro laudo pericial sem ao menos o mesmo ter sido
concluído e juntado nos autos, o que ressalta sua tática defensiva
de combate a regular marcha da demanda, mostrando insistente
inconformismo sem o embasamento devido.
E ainda, ressalto que o Expert é profissional cadastrado neste
Tribunal, em observância ao art. 156, § 1º do NCPC, e está
habilitado junto a secretaria deste Juízo, possui capacidade técnica
na área de conhecimento para analisar o caso em comento.
As partes já apresentaram os quesitos.
Nesta oportunidade, homologo os honorários periciais do
engenheiro civil, Luiz Guilherme Lima Ferraz em R$ 12.194,00
(Num. 15760301 - Pág. 1-2), e, em R$ 12.844,00 para o perito
geólogo, Edmar Valerio Gripp da Silveira, (Num. 15897326 - Pág.
1-2).
Fica intimada a Requerida a proceder com o depósito dos honorários
periciais em conta vinculada a este Juízo junto a Caixa Econômica
Federal, trazendo os comprovantes aos autos, no prazo de 05
(cinco) dias.
Diante de todo o exposto, DETERMINO a regular marcha
processual.
Intimem-se e se cumpra-se.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 0010839-73.2015.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RAIMUNDO IVAN FEITOSA
Advogados do(a) AUTOR: MIRIAM PEREIRA MATEUS RO0005550, RAFAEL OLIVEIRA CLAROS - RO0003672
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados do(a) RÉU: INAIARA GABRIELA PENHA SANTOS
- RO0005594, CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO0003861,
EVERSON APARECIDO BARBOSA - RO0002803, LUCIANA
SALES NASCIMENTO - RO0005082
DECISÃO / ALVARÁ JUDICIAL Nº 222/2018-GAB
1. Diante da solicitação do perito Edmar Valerio Gripp da Silveira,
noto que a requerida não efetuou o pagamento dos honorários
periciais (ID 16398129 - Pág. 1).
Intime-se a requerida para no prazo de 5 (cinco) dias apresentar
comprovante de pagamento dos honorários periciais.
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2. Em atenção pleito apresentado pelo perito Luiz Guilherme
Lima Ferraz, defiro a liberação de 50% do valor já depositado (ID
16945403 - Pág. 1).
Desta forma, EXPEÇO o competente alvará em favor do perito
Luiz Guilherme Lima Ferraz para levantamento/transferência do
montante de R$ 4.909,02 (quatro mil, novecentos e nove reais
e dois centavos) depositados em juízo (Banco: CEF; agência/
operação: 2848/040/01652945-1), com as devidas correções/
rendimentos/atualizações monetárias, conforme requerido no ID
16945403 - Pág. 1.
A presente DECISÃO /SENTENÇA SERVIRÁ como ALVARÁ
JUDICIAL com validade de 30 (trinta) dias (art. 447 das Diretrizes
Gerais Judiciais), a contar da publicação da presente, e poderá ser
em favor de:
FAVORECIDO: LUIZ GUILHERME LIMA FERRAZ, CREA
0685141454/D-SP, CPF 086.287.868-30.
Recomendo que a parte interessada imprima esta DECISÃO e
desloque-se à agência da Caixa Econômica Federal (agência:
2848), localizada na avenida “Nações Unidas”, nesta urbe, portando
documentos de identificação.
Em caso de vencimento do prazo do alvará judicial, deverá ser
expedido novo alvará, mediante requerimento da parte interessada,
no prazo de 15 (quinze) dias, sendo certo que o levantamento será
dentro do novo período de validade do documento.
Intimem-se.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326 ou (69) 3217-1327
Processo nº:7023772-22.2016.8.22.0001
Classe:MONITÓRIA (40)
AUTOR: PORTO VELHO VEICULOS COMERCIO E LOCACAO
LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO TOSTA GIROLDO RO0004503
RÉU: GILSON RANZULI SALOMAO
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
A citação por edital trata-se de medida excepcional, nos termos do
art. 256 e 257 do NCPC, e no presente caso não foram esgotadas
todas as vias usuais para proceder a citação da parte requerida,
quais sejam: SIEL, BACENJUD, RENAJUD, EMPRESAS DE
TELEFONIA (VIVO, OI, TIM, CLARO) e outros.
Pelos argumentos acima expostos, indefiro a citação por edital
pleiteada.
Fica intimada a parte autora para que, em 5 (cinco) dias, aponte
endereço válido para a citação da requerida ou, no mesmo prazo,
requerer demais diligências necessária a sua obtenção, nos termos
do art. 319, § 1º, do NCPC.
Ressalto que caso haja requerimento de medidas para obtenção
de endereço válido da parte requerida, estas somente serão
realizadas mediante o prévio recolhimento das custas de cada
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº:0007805-61.2013.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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AUTOR: FRANCISCO PAULO CARDOSO FREITAS, ANA PAULA
COUTINHO MAGALHAES, RAFAEL FREITAS DE SIQUEIRA,
LIVIA COUTINHO PIMENTA
Advogados do(a) AUTOR: ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR
- RO0002811, JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO0001068
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861, EVERSON APARECIDO BARBOSA - RO0002803,
LUCIANA SALES NASCIMENTO - RO0005082, BRUNA REBECA
PEREIRA DA SILVA - RO0004982, ARIANE DINIZ DA COSTA MG0131774, WALLACE SODRE CORTEZ - RO000977E
DECISÃO / ALVARÁ JUDICIAL Nº 221/2018-GAB
Em atendimento ao pedido de reconsideração de ID 15107171,
noto que assiste razão à parte requerida.
Em razão do erro material no ID 14834129, onde lê-se:
(…)
Face ao exposto, homologo os honorários periciais em R$
42.578,00, para o perito engenheiro civil e em R$14.707,00 para
o perito geólogo.
(…)
Leia-se:
(…)
Face ao exposto, homologo os honorários periciais em R$
10.200,00, para o perito engenheiro civil. Aguarde-se a proposta
de honorários do perito geólogo Edmar Valério Gripp da Silva.
(…)
No mais a DECISÃO continua nos termos que foi proferida.
Ainda, saneando o processo, noto que a requerida efetuou o
pagamento dos honorários do perito engenheiro civil Luiz Guilherme
Lima Ferraz conforme ID 11224533 – Pág. 89-91.
O perito apresentou laudo (ID 11224533 – Pág. 94 a 11224544 –
Pág. 71) e solicitou a liberação dos honorários por duas vezes (ID
11224533 – Pág. 93, 12040170).
Desta forma, EXPEÇO o competente alvará em favor do perito
Luiz Guilherme Lima Ferraz para levantamento/transferência
do montante de R$ 12.320,08 (doze mil, trezentos e vinte reais
e oito centavos) depositados em juízo (Banco: CEF; agência/
operação: 2848/040/01608668-1), com as devidas correções/
rendimentos/atualizações monetárias. (Obs.: Zerar e Encerrar a
Conta Judicial).
A presente DECISÃO /SENTENÇA SERVIRÁ como ALVARÁ
JUDICIAL com validade de 30 (trinta) dias (art. 447 das Diretrizes
Gerais Judiciais), a contar da publicação da presente, e poderá ser
em favor de:
FAVORECIDO: LUIZ GUILHERME LIMA FERRAZ, CREA
0685141454/D-SP, CPF 086.287.868-30.
Recomendo que a parte interessada imprima esta DECISÃO e
desloque-se à agência da Caixa Econômica Federal (agência:
2848), localizada na avenida “Nações Unidas”, nesta urbe, portando
documentos de identificação.
Em caso de vencimento do prazo do alvará judicial, deverá ser
expedido novo alvará, mediante requerimento da parte interessada,
no prazo de 15 (quinze) dias, sendo certo que o levantamento será
dentro do novo período de validade do documento.
À CPE, cadastrar o perito Edmar Valério Gripp da Silva como
terceiro interessado e intimá-lo a oferecer proposta de honorários
no prazo de 10 (dez) dias.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº:7005423-34.2017.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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AUTOR: MICHELE TEIXEIRA DE OLIVEIRA, FELIPE ALEXANDRE
TEIXEIRA DE OLIVEIRA LIMA
Advogados do(a) AUTOR: DEBORA PANTOJA BASTOS - RO7217,
DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO0001996
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
DECISÃO
A requerida apresenta impugnação à nomeação do perito judicial
Luiz Guilherme Lima Ferraz nomeado por este Juízo no ID
14928099.
Pois bem. Atentando-se ao contexto e aos elementos jungidas aos
autos, tem-se que a pretensão da parte Requerida não merece
guarida. Isto porque, verifica-se não assistir razão a Requerida
quanto ao seu inconformismo, tendo em vista, primeiramente,
que, de acordo com o artigo 465 do CPC, cabe ao Juiz nomear
perito, que deve ser pessoa de sua confiança, nos termos do art.
466 do CPC, podendo haver recusa em casos de impedimento
ou suspeição, em observância à norma do art. 148, II do CPC,
e ainda quando a parte demonstrar que o profissional carece de
conhecimento técnico ou científico, nos termos do art. 468, I do
CPC, que no caso, as alegações suscitadas devem estar instruídas
com provas robustas, o que não ocorreu.
Não obstante as partes Requeridas terem insurgido quanto à
capacidade técnica do profissional nomeado, há de se registrar,
mais uma vez, sua formação acadêmica, a saber Engenharia Civil,
com aptidão para perícia, possuindo os conhecimentos técnicos à
condução dos trabalhos exigidos.
Ademais, é evidenciado, nesta demanda, que a mesma tenta a todo
custo, chegando até a tumultuar e estorvar a marcha processual,
de outras demandas análogas, desqualificar o Auxiliar da Justiça,
no caso o perito judicial nomeado, sem ter contudo os elementos
necessários para tal.
Sem sombra de dúvidas, a Requerida persistentemente irresignada
não é umas das partes mais interessadas na rápida produção da
dita prova, porém não pode a todo custo tentar procrastinar os
trabalhos do Expert, sem ter os elementos legais para tanto.
Nota-se pelos argumentos elencados que a parte Requerida tenta
desqualificar o futuro laudo pericial sem ao menos o mesmo ter sido
concluído e juntado nos autos, o que ressalta sua tática defensiva
de combate a regular marcha da demanda, mostrando insistente
inconformismo sem o embasamento devido.
E ainda, ressalto que o Expert é profissional cadastrado neste
Tribunal, em observância ao art. 156, § 1º do NCPC, e está
habilitado junto a secretaria deste Juízo, possui capacidade técnica
na área de conhecimento para analisar o caso em comento.
As partes já apresentaram os quesitos.
Nesta oportunidade, homologo os honorários periciais do engenheiro
civil, Luiz Guilherme Lima Ferraz em R$ 9.650,00 (Num. 14885348
- Pág. 1), e, em R$9.650,00 para o perito geólogo, Edmar Valerio
Gripp da Silveira, (Num. 14848937- pag.1).
Fica intimada a Requerida a proceder com o depósito dos honorários
periciais em conta vinculada a este Juízo junto a Caixa Econômica
Federal, trazendo os comprovantes aos autos, no prazo de 05
(cinco) dias.
Diante de todo o exposto, DETERMINO a regular marcha
processual.
Intimem-se e se cumpra-se.
Porto Velho/RO, 17 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7004005-27.2018.8.22.0001
Classe: RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA
DO DEVEDOR EMPRESÁRIO (138)
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REQUERENTE: ATILA ALOISE DE ALMEIDA
Advogados do(a) REQUERENTE: MELINA BEZERRA KITAHARA
- RO8441, ERINELDA BEZERRA KITAHARA - RO0006195
REQUERIDO: FABIO FAVA
Advogado do(a) REQUERIDO: GERALDO FERREIRA DE ASSIS
- RO0001976
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimada
para querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
1) Considerando que não houve a autocomposição entre as partes,
nos termos do art. 12, inc.I, da Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas
do TJRO), deverá(ão) a(os) autora/autores efetuar o recolhimento
de mais 1% sobre o valor da causa a título de custas iniciais,
comprovando-o nos autos no prazo de até 05 (cinco) dias após a
audiência de conciliação, exceto se beneficiados(s) pela concessão
da justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1326 Processo nº: 704705103.2017.8.22.0001
Classe:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
REQUERENTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL
S/A ELETRONORTE
Advogados do(a) REQUERENTE: ROBERTO VENESIA RO0004716, GUILHERME VILELA DE PAULA - RO0004715
REQUERIDO: MARCIA DIAS DE ARAUJO COSTA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO /CARTA MANDADO
Os presentes autos tratam-se de ação de reintegração de posse
na qual a Requerente pede expedição de MANDADO liminar de
reintegração de posse, em razão de se tratar de posse nova e
ocorrência de esbulho.
Nos termos dos arts. 561 do Código de Processo Civil, é ônus do
Autor comprovar a posse pelo esbulhador, o esbulho praticado pelo
réu, a data do esbulho e a perda posse.
Com isso, a Requerente trouxe aos autos o contrato de comodato
(id 14215930) que demonstra a posse pela esbulhadora e, ainda,
o termo de rescisão de contrato por falecimento do empregado
(id 1415937) datado de 26/07/2017, bem como comprova a sua
propriedade (id 14748236 e 14748240).
A conduta de não restituir imóvel após termino de relação contratual
que lhe conferia posse direta, é vista como esbulho, pois a posse
passa a ser injusta em razão da precariedade.
Inclusive, nesse sentido é o entendimento de Nelson Rosenvald e
Cristiano Chaves (2014, p. 179):
“Também se vislumbra o esbulho na conduta de quem se recusa
a restituir o imóvel após o término da relação contratual que lhe
conferiu a posse direta (precariedade).”
E ainda,
“Suponha que A, possuidor direto de um imóvel em razão do
contrato de comodato por prazo de 04 (quatro) anos, recu-se a
restituir o bem ao proprietário B ao término da relação obrigacional.
A posse justa é convertida imediatamente em injusta pelo vício da
precariedade. Torna-se injusta, bem evidencia Francisco Loureiro,
“não porque mudou somente o animus do possuidor, mas porque
mudou a causa, a razão pela qual se possui.””
Conforme descrito na exordial e verificado no termo de rescisão
de contrato por falecimento do empregado (id 1415937) datado de
26/07/2017, esta é a data do esbulho, portanto, o procedimento
especial de reintegração está dentro de ano e dia de acordo com o
art. 558 do CPC.
Com relação a medida liminar explicam Nelson Rosenvald e
Cristiano Chaves citando Marcus Vinícius Rios Gonçalves (2014,
p. 195) que:
“a medida não é providência acautelatória, nem resguarda ou
protege o provimento final dos efeitos maléficos do tempo. A
liminar possessória não tem natureza cautelar, prescindindo da
demonstração do periculum in mora”.
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E os autores citados continuam aduzindo que:
“a liminar poderá ser concedida pelo juiz, quais sejam: inaudita altera
parte, ao despachar a inicial, caso documentalmente comprovado
o fumus boni iuris dos requisitos do art. 927 do Código de Processo
Civil, com base em juízo superficial de plausibilidade […].”
Diante disso, cumpridos estão os requisitos do art. 562 do CPC
na qual dispõe sobre a possibilidade de concessão de liminar de
reintegração de posse.
Portanto, determino à CPE a expedição de MANDADO liminar
de reintegração da posse em favor da Requerente, para que a
Requerida e quem mais estiverem no local, desocupe de forma
voluntária o imóvel (localizado na Rua Araguaia, n 563, Vila da
Eletronorte, nesta cidade – descrito na exordial) no prazo de 15
(quinze) dias a contar do recebimento deste mandamus, devendo,
ainda, se absterem de realizar nova turbação, a qual fixo desde já,
em caso de descumprimento, multa diária no valor de R$ 1.000,00
ao limite máximo de R$ 10.000,00.
Fica ciente a Requerida que em caso de descumprimento da
ordem, será efetuada a reintegração de posse, se necessário com
emprego de força, inclusive, arrombamento, sem detrimento das
demais sanções civis.
Não havendo cumprimento voluntário desta DECISÃO, deverá
a Requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, requer a diligência
para expedição de MANDADO a ser cumprido por Oficial de
Justiça, devendo recolher e comprovar previamente as custas de
diligência.
Nos termos do art. 334, DETERMINO a designação de audiência
de conciliação para data a ser indicada pelo CPE, cuja solenidade
realizar-se-á no CEJUSC/Cìvel, localizado na BR 319 (Avenida
Jorge Teixeira), esquina com Rua Quintino Bocaiuva, nº 3061,
bairro Embratel, Porto Velho/RO, devendo as partes comparecerem
acompanhadas por seus patronos (art. 334, §9º, CPC).
À CPE: Agende-se data para audiência utilizando-se o sistema
automático do PJE e, após, certifique-se nos autos. Posteriormente,
intime-se a parte Autora, via Sistema Eletrônico, e cite-se e intimese a parte Requerida, via correios ou oficial de justiça.
Cite-se com as advertências constantes nos artigos 344, 336 e
319 do CPC, salientando que o prazo para contestar fluirá da data
da realização da audiência supradesignada, ou, caso o Requerido
manifeste o desinteresse na realização da mesma, da data da
apresentação do pedido (art. 335, I e II). Tal pedido deverá ser
apresentado com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da
audiência (art. 334, §5º, CPC)
Ficará o Autor intimado via PJE (por seu advogado) a comparecer
na audiência designada (art. 334, §3º, CPC).
As partes ficam intimadas que o não comparecimento na
audiência designada caracterizará ato atentatório à dignidade
da justiça e incidirá multa de até 2% da vantagem econômica
pretendida, revertida em favor do Estado (art. 334, § 8º, do NCPC),
independentemente de eventual concessão de gratuidade da
justiça (art. 98, § 4º, do NCPC).
Não havendo conciliação, vindo ou não a contestação certifique-se
quanto à tempestividade.
A solenidade somente não será realizada se também houver
desinteresse expresso da parte Requerida nos autos (art. 334, §
4º, I, do NCPC).
Havendo pedido de dispensa pela(s) parte(s), desde já determino o
cancelamento da audiência, sendo possível a liberação dos autos
à parte demandada para oferecer contestação no prazo legal, a
contar do protocolo do pedido expresso da parte Requerida de não
realização de audiência conciliatória (art. 335, II, do NCPC).
Havendo contestação com assertivas preliminares e apresentação
de documentos, abre-se vistas dos autos à parte Autora para
réplica.
Consigno que ambas as partes ficam intimadas que tanto em
contestação como em réplica deverão especificar as provas
que pretendem produzir, inclusive arrolando testemunhas, se
entenderem, postulando e indicando a necessidade de prova pericial,
uma vez que após a réplica será saneado o feito e já apreciados
os pedidos acerca das provas a serem produzidas, inclusive com a
audiência de instrução e julgamento, se for o caso.
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Não havendo acordo na audiência de conciliação, deverá a parte
Autora proceder, no prazo de 5 (cinco) dias, a complementação
das custas iniciais, conforme estabelecido no artigo 12, inciso I,
da Lei Estadual n. 3896/2016 (Lei de Custas), exceto em caso de
gratuidade de justiça.
Fica a parte autora, desde já, intimada do inteiro teor desta, por
meio de seu advogado.
Cumpridas as determinações acima, retornem os autos conclusos.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA MANDADO:
a) DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 248 do CPC,
para a parte requerida, inclusive, quanto a audiência designada,
observando o seguinte endereço para o seu cumprimento:
Nome: MARCIA DIAS DE ARAUJO COSTA
Endereço: Rua Araguaia, 563, Nova Floresta, Porto Velho - RO CEP: 76807-050
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC, caso a
citação proceda mediante os termos dos artigos 249 e 250 mesmo
Códex, expedindo-se o necessário para tal desiderato.
Porto Velho/RO, Sexta-feira, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe
CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7005297-81.2017.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS FERREIRA, KARINA
SANTOS DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA - RO0001996, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA RO0002479, DEBORA PANTOJA BASTOS - RO7217
Advogados do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA - RO0001996, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA RO0002479, DEBORA PANTOJA BASTOS - RO7217
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
DECISÃO
SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A. apresentou impugnação à
nomeação do Engenheiro Civil, a saber, Luiz Guilherme Lima
Ferraz, sob o argumento de ausência de isenção do perito
nomeado, ausência de habilitação técnica, do não atendimento ao
procedimento de escolha do profissional e, por fim, da ausência de
equidade (ID: 13278029).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Atentando-se ao contexto e aos elementos jungidas aos autos,
tem-se que a pretensão da parte Requerida não merece guarida.
Explico. Sem maiores delongas, constata-se que não assiste
razão a Requerida quanto ao seu inconformismo, tendo em vista,
que, primeiramente, de acordo com o artigo 465 do CPC, cabe ao
Juiz nomear perito, que deve ser pessoa de sua confiança, nos
termos do art. 466 do CPC, podendo haver recusa em casos de
impedimento ou suspeição, em observância à norma do art. 148,
II do CPC, e ainda quando a parte demonstrar que o profissional
carece de conhecimento técnico ou científico, nos termos do art.
468, I do CPC. Neste caminhar, as alegações suscitadas devem
estar instruídas com provas robustas, o que no caso não ocorreu,
ônus que incumbia a parte Impugnante.
Não obstante a parte Requerida ter se insurgido quanto à
capacidade técnica do profissional nomeado, há de se registrar,
mais uma vez, sua formação acadêmica, a saber Engenharia Civil,
com aptidão para perícia, possuindo os conhecimentos técnicos à
condução dos trabalhos exigidos, tal como o assistente técnico da
Requerida que também é Engenheiro Civil.
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Ademais, é evidenciado, nesta demanda, que a mesma tenta a todo
custo, chegando até a tumultuar e estorvar a marcha processual,
de outras demandas análogas, desqualificar o auxiliar da justiça,
no caso o perito judicial nomeado, sem ter contudo os elementos
necessários para tal.
Sem sombra de dúvidas, a parte Requerida persistentemente
irresignada não é umas das partes mais interessadas na rápida
produção da dita prova, porém não pode a todo custo tentar
procrastinar os trabalhos do expert, sem ter os elementos legais
para tanto.
Nota-se pelos argumentos elencados que a parte Requerida tenta
desqualificar o futuro laudo pericial sem ao menos o mesmo ter sido
concluído e entregue nos autos, o que ressalta sua tática defensiva
de combate a regular marcha da demanda, mostrando insistente
inconformismo sem o embasamento devido.
E ainda, ressalto que o expert é profissional cadastrado neste
Tribunal, em observância ao art. 156, § 1º do NCPC, e está
habilitado, com a capacidade técnica na área de conhecimento para
analisar o caso em comento, junto a secretaria deste Juízo, assim
como o Perito Ronaldo César Trindade(Eng. Civil), que também
atualmente se encontra inscrito na secretaria, e até mesmo já
está nomeado para demandas semelhantes, conforme os autos
n.
7000211-32.2017.8.22.0001,
7048091-20.2017.8.22.0001,
7040504-78.2016.8.22.0001 e outros.
Diante de todo o exposto, DETERMINO a regular marcha
processual, nos termos da DECISÃO saneadora e, supletivamente,
nos comandos a seguir:
I - Comprovado o depósito dos honorários periciais, intimem-se
os peritos para informarem a data, horário e local do início dos
trabalhos, em tempo hábil necessário a possibilitar ao Cartório a
intimação das partes.
II - Apresentado o comprovante de depósito dos honorários
periciais, expeça-se alvará em favor dos peritos na importância
de 50% (cinquenta por cento) antes de iniciado os trabalhos e o
remanescente após a entrega do laudo.
III - Os peritos deverão apresentar à CPE e/ou juntar aos autos de
outra forma o laudo pericial e, sem nova CONCLUSÃO, as partes
ficam intimadas para, querendo, manifestarem-se no prazo comum
de 30 (trinta) dias, podendo os assistentes técnicos das partes, no
mesmo prazo (30 dias), apresentarem seus respectivos pareceres
(CPC, art. 477, § 1º.), inclusive se manifestarem da necessidade
da produção de novas provas e/ou designação de audiência de
instrução para oitivas dos peritos, ambas devidamente justificadas
sua necessidade.
IV - Havendo impugnação ao laudo, sem nova CONCLUSÃO, os
peritos terão o DEVER, no prazo de 30 (trinta) dias, de esclarecerem
os pontos (CPC, art. 477, § 2º).
V - Por fim, atentando-se ao contido ao artigo 178, inciso I (interesse
público) e inciso II (interesse de incapazes), do Código de Processo
Civil, abra-se vistas dos autos ao membro do Ministério Público.
Remeta-se os autos à Promotoria Especializada Ambiental e da
Infância e Juventude, ambas na cidade e Comarca de Porto Velho/
RO.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7007755-08.2016.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ARENILDA PEREIRA DA SILVA, JULIO CESAR SILVEIRA
MAIA, JULIELSON DA SILVA MAIA, JULIELE DA SILVA MAIA
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE - RO0005196
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
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DESPACHO
Atenta ao contido nos autos, DEFIRO o pedido do Expert Engenheiro
Civil e CONCEDO o prazo de 15 dias para que a Requerida
apresente a ata notarial pugnada para instruir a produção da prova
pericial.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 0008529-70.2010.8.22.0001
Classe:FALÊNCIA
DE
EMPRESÁRIOS,
SOCIEDADES
EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (108)
AUTOR: ROGERIO MARCIO FERREIRA DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: WALDENEIDE DE ARAUJO CAMARA RO0002036
RÉU: LATICINIOS SERZEDELLO LTDA - EPP
Advogado do(a) RÉU: EDISON FERNANDO PIACENTINI RO0000978
DECISÃO
Inicialmente, por oportuno, determino a expedição de ofício ao
Juízo da 2ª Vara Cível de Pimenta Bueno e ao Juízo da 1ª Vara
da Seção da Justiça Federal do Estado de Rondônia, noticiando a
inexistência de valores neste autos, bem como a fase em que se
encontram os autos, nos termos da DECISÃO de id. n. 13906912.
Ademais, CONCEDO o prazo de 30 dias para que a Administradora
Judicial proceda à atualização do Quadro Geral de Credores.
E por fim, OPORTUNIZO o prazo de 15 dias para, querendo,
manifestar-se a AJ e o Parquet, quanto ao ofício aportado no id. n.
17534656, pelo Juízo da Vara Trabalhista.
Depois de decorrido os prazos, volvam os autos conclusos.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo: 7019755-69.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 18/05/2018 09:40:34
Requerente: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
Advogado do(a) AUTOR: WANDERLEY ROMANO DONADEL MG78870
Requerido: PAULO ROGERIO GOMES MARANHAO
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Determino que, no prazo de 15 dias, proceda a parte autora o
recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da
inicial, conforme disposto na Lei Estadual n. 3896/2016.
Porto Velho, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 32171326
Processo nº: 7050868-75.2017.8.22.0001
Classe:MONITÓRIA (40)
AUTOR: FLAVIO WLADEMIR MORCIANI
Advogado do(a) AUTOR: KATIA IZABEL MAKIOLKE VALVERDE
- SP236403
RÉU: H & A COMERCIO DE MOTORES E PECAS EIRELI - ME
Advogado do(a) RÉU:
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DESPACHO
Cuida-se de cumprimento de SENTENÇA.
Altere-se a classe processual.
Fica INTIMADO(A) a parte devedora, por meio de seu advogado,
a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfaça a obrigação,
adimplindo o montante da condenação, corrigido e atualizado nos
termos da SENTENÇA, sob pena de aplicação de honorários em
execução e multa de 10% prevista no artigo 523, §1º, do CPC.
Advirta-se, desde já, o(a) executado(a) de que eventuais
impugnações, deverão ser opostos(as) nos próprios autos, no
prazo de 15 (quinze) dias, bem ainda delimitar e demonstrar
especificamente os valores impugnados, bem como ser instruídos
com os documentos que se fizerem necessário à demonstração
do alegado, sob pena de preclusão e de imediato julgamento da
impugnação, nos termos do artigo 525, §1º, do CPC.
Havendo impugnação, fica INTIMADO(A) a parte exequente para
manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de SENTENÇA,
no prazo de 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo para impugnação sem manifestação, certifique-se
nos autos, e não havendo a satisfação da obrigação, o que deverá
ser certificado, fica INTIMADO(A) a parte exequente para, no prazo
de 05 (cinco) dias, atualizar o débito e para que dê prosseguimento
normal ao feito, observando a ordem preferencial disposta no art.
835 do CPC.
Havendo pagamento, expeça-se o competente alvará judicial em
nome da parte e/ou advogado (se o instrumento de procuração
autorizar) para levantamento dos valores com juros/correções/
rendimentos, sob pena de envio dos respectivos valores depositados
na conta judicial para a conta centralizadora. (Obs. Aguarde-se, em
cartório, o decurso do prazo de vencimento do alvará).
Posteriormente, por ato ordinatório, INTIME-SE a parte Autora/
Exequente, por meio de seu(s) advogado(s), para informar a
satisfação do crédito e/ou requerer o que de direito, no prazo de 05
(cinco) dias, sob pena de aceitação dos valores depositados como
sendo o pagamento integral da obrigação.
Por fim, mantendo-se inerte a parte Autora/Exequente, envie-me
os autos conclusos para SENTENÇA de extinção.
SIRVA A PRESENTE COMO:
a) CARTA / MANDADO / DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA(S)
PARTE(S) EXECUTADA(S), observando-se o(s) seguinte(s)
endereço(s) para localização:
Nome: H & A COMERCIO DE MOTORES E PECAS EIRELI - ME
Endereço: Rua da Beira, 5120, B, Floresta, Porto Velho - RO - CEP:
76806-480
Expeça-se o necessário.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº:7019922-86.2018.8.22.0001
Classe:MONITÓRIA (40)
AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL SGANZERLA DURAND RO0004872
RÉU: RODA-BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
- ME, ANTONIO MENDONCA ARAUJO, MARIA ELISABETH DE
CARVALHO DIAS
DESPACHO
A parte Autora comprovou o recolhimento das custas iniciais no
importe de R$ 6.967,20 (seis mil novecentos e sessenta e sete
reais e vinte centavos), conforme ID 18488593, todavia, o referido
valor se refere a apenas 1% do valor da causa.
O artigo 12, inciso I, da Lei Estadual n. 3896/2016, dispõe que as
custas iniciais são devidas no montante de 2% sobre o valor da
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causa, no momento da distribuição, ficando 1% adiado para até 5
dias depois da audiência de conciliação, caso não haja acordo.
Considerando que o presente feito não é caso de designação
de audiência preliminar, se faz necessário que a Autora proceda
a complementação das custas iniciais, devendo considerar o
montante de 2% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, determino que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda
a parte Autora a complementação das custas iniciais, uma vez ter
recolhido apenas o importe de 1% sobre o valor causa, montante
abaixo do que preceitua o artigo 12, inciso I, da Lei Estadual n.
3896/2016, sob pena de indeferimento da inicial.
Fica a parte autora, desde já, intimada do inteiro teor desta, por
meio de seu advogado.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7032574-72.2017.8.22.0001
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831
EXECUTADO: CLENIO NERIS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO: JULIO CLEY MONTEIRO
RESENDE - RO0001349
DESPACHO
Acolho o pedido de ID 16658208 a fim de realização de audiência
de conciliação.
Nos termos do art. 334, DETERMINO a designação de audiência
de conciliação para data a ser indicada pelo CPE, cuja solenidade
realizar-se-á no CEJUSC/Cìvel, localizado na BR 319 (Avenida
Jorge Teixeira), esquina com Rua Quintino Bocaiuva, nº 3061,
bairro Embratel, Porto Velho/RO, devendo as partes comparecerem
acompanhadas por seus patronos (art. 334, §9º, CPC).
À CPE: Agende-se data para audiência utilizando-se o sistema
automático do PJE e, após, certifique-se nos autos.
Ficarão as partes intimadas via DJE (por seu advogado) a
comparecerem na audiência designada (art. 334, §3º, CPC).
Cumpridas as determinações acima, retornem os autos conclusos.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1326 Processo nº: 701980595.2018.8.22.0001
Classe:IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (114)
IMPUGNANTE: DEOLINDO DE CARVALHO NETO, ANDERSON
DE SOUZA CARVALHO
Advogado do(a) IMPUGNANTE: ANDERSON DE SOUZA
CARVALHO - RO0005937
Advogado do(a) IMPUGNANTE: ANDERSON DE SOUZA
CARVALHO - RO0005937
IMPUGNADO: WELCON INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA
Advogado do(a) IMPUGNADO:
DESPACHO
Determino emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, para que a
Impugnante proceda com a adequação da certidão de dívida judicial
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nos termos do artigo 9º, inciso II, da Lei n. 11.101/05, bem como
realize o recolhimento e comprovação das custas iniciais, sob pena
de indeferimento da inicial.
Porto Velho/RO, Sexta-feira, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 32171326
Processo nº: 0155290-17.2003.8.22.0001
Classe:FALÊNCIA
DE
EMPRESÁRIOS,
SOCIEDADES
EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (108)
AUTOR: GERDAU S.A.
Advogados do(a) AUTOR: CARLOS AFONSO HARTMANN RJ005183D, ANISIO FELICIANO DA SILVA - AM0000812
RÉU: PORTOACO LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU: ANISIO FELICIANO DA SILVA AM0000812
DESPACHO
Defiro o pedido de ID: 16399809 - Pág. 1.
Após, conclusos.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe
CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7003975-26.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ALEXANDRA MONTEIRO OLIVEIRA, DANIEL
MONTEIRO OLIVEIRA, SUED BRIAN MONTEIRO OLIVEIRA,
VALERIA MONTEIRO DE SOUSA, MARIA MONTEIRO DE
SOUSA, CIBELY MONTEIRO DE SOUSA, THYFANY LETICIA
MONTEIRO DE SOUSA, IVANILTON OLIVEIRA DE SOUZA,
WESLEY MONTEIRO OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: DEBORA PANTOJA BASTOS - RO7217,
DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO0001996
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
DECISÃO
SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A. apresentou impugnação à
nomeação do Engenheiro Civil, a saber, Luiz Guilherme Lima
Ferraz, sob o argumento de ausência de isenção do perito
nomeado, ausência de habilitação técnica, do não atendimento ao
procedimento de escolha do profissional e, por fim, da ausência de
equidade.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Ao ID 14880436 até 14881834 (Pág. 1), a requerida apresenta
impugnação a nomeação do perito judicial nomeado por este
Juízo.
Pois bem. Atentando-se ao contexto e aos elementos jungidas aos
autos, tem-se que a pretensão da parte Requerida não merece
guarida. Isto porque, verifica-se não assistir razão a Requerida
quanto ao seu inconformismo, tendo em vista, primeiramente,
que, de acordo com o artigo 465 do CPC, cabe ao Juiz nomear
perito, que deve ser pessoa de sua confiança, nos termos do art.
466 do CPC, podendo haver recusa em casos de impedimento
ou suspeição, em observância à norma do art. 148, II do CPC,
e ainda quando a parte demonstrar que o profissional carece de
conhecimento técnico ou científico, nos termos do art. 468, I do
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CPC, que no caso, as alegações suscitadas devem estar instruídas
com provas robustas, o que não ocorreu.
Não obstante as partes Requeridas terem insurgido quanto à
capacidade técnica do profissional nomeado, há de se registrar,
mais uma vez, sua formação acadêmica, a saber Engenharia Civil,
com aptidão para perícia, possuindo os conhecimentos técnicos à
condução dos trabalhos exigidos.
Ademais, é evidenciado, nesta demanda, que a mesma tenta a todo
custo, chegando até a tumultuar e estorvar a marcha processual,
de outras demandas análogas, desqualificar o Auxiliar da Justiça,
no caso o perito judicial nomeado, sem ter contudo os elementos
necessários para tal.
Sem sombra de dúvidas, a Requerida persistentemente irresignada
não é umas das partes mais interessadas na rápida produção da
dita prova, porém não pode a todo custo tentar procrastinar os
trabalhos do Expert, sem ter os elementos legais para tanto.
Nota-se pelos argumentos elencados que a parte Requerida tenta
desqualificar o futuro laudo pericial sem ao menos o mesmo ter sido
concluído e juntado nos autos, o que ressalta sua tática defensiva
de combate a regular marcha da demanda, mostrando insistente
inconformismo sem o embasamento devido.
Ademais, sem razão a alegação de que os imóveis rurais somente
poderiam ser avaliados por engenheiros da modalidade hidráulica
fluvial, geologia, geotécnica, uma vez que a nomeação se deu para
um engenheiro civil e um geólogo.
E ainda, ressalto que o Expert é profissional cadastrado neste
Tribunal, em observância ao art. 156, § 1º do NCPC, e está
habilitado junto a secretaria deste Juízo, possui capacidade técnica
na área de conhecimento para analisar o caso em comento, assim
como o Perito Ronaldo César Trindade (Eng. Civil), que também
atualmente se encontra inscrito na secretaria, sendo inclusive,
nomeado para demandas semelhantes, conforme os autos
n.
7000211-32.2017.8.22.0001,
7048091-20.2017.8.22.0001,
7040504-78.2016.8.22.0001 e outros.
As partes já apresentaram os quesitos.
Nesta oportunidade, homologo os honorários periciais do engenheiro
civil, Luiz Guilherme Lima Ferraz, no valor de R$ 11.657,00 (ID
14883045), e, de R$ 11.657,00 para o perito geólogo, Edmar
Valério Gripp da Silveira, (ID 14883045).
Fica intimada a Requerida a proceder com o depósito dos honorários
periciais em conta vinculada a este Juízo junto a Caixa Econômica
Federal, trazendo os comprovantes aos autos, no prazo de 05
(cinco) dias.
Diante de todo o exposto, DETERMINO a regular marcha
processual.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Intimem-se e se cumpra-se.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe
CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo nº: 7047817-90.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANTONIO DE SOUZA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: SILVANIA FERREIRA WEBER RO7385
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
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DECISÃO
SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A. apresentou impugnação à
nomeação do Engenheiro Civil, a saber, Luiz Guilherme Lima
Ferraz, sob o argumento de ausência de isenção do perito
nomeado, ausência de habilitação técnica, do não atendimento ao
procedimento de escolha do profissional e, por fim, da ausência de
equidade (ID 16481885).
DECISÃO saneadora fixando os pontos controvertidos anexada ao
ID15509848.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Atentando-se ao contexto e aos elementos jungidas aos autos,
tem-se que a pretensão da parte Requerida não merece guarida.
Isto porque, verifica-se não assistir razão a Requerida quanto ao
seu inconformismo, tendo em vista, primeiramente, que, de acordo
com o artigo 465 do CPC, cabe ao Juiz nomear perito, que deve
ser pessoa de sua confiança, nos termos do art. 466 do CPC,
podendo haver recusa em casos de impedimento ou suspeição,
em observância à norma do art. 148, II do CPC, e ainda quando
a parte demonstrar que o profissional carece de conhecimento
técnico ou científico, nos termos do art. 468, I do CPC, que no
caso, as alegações suscitadas devem estar instruídas com provas
robustas, o que não ocorreu.
Não obstante as partes Requeridas terem insurgido quanto à
capacidade técnica do profissional nomeado, há de se registrar,
mais uma vez, sua formação acadêmica, a saber Engenharia Civil,
com aptidão para perícia, possuindo os conhecimentos técnicos à
condução dos trabalhos exigidos.
Ademais, é evidenciado, nesta demanda, que a mesma tenta a todo
custo, chegando até a tumultuar e estorvar a marcha processual,
de outras demandas análogas, desqualificar o Auxiliar da Justiça,
no caso o perito judicial nomeado, sem ter contudo os elementos
necessários para tal.
Sem sombra de dúvidas, a Requerida persistentemente irresignada
não é umas das partes mais interessadas na rápida produção da
dita prova, porém não pode a todo custo tentar procrastinar os
trabalhos do Expert, sem ter os elementos legais para tanto.
Nota-se pelos argumentos elencados que a parte Requerida tenta
desqualificar o futuro laudo pericial sem ao menos o mesmo ter sido
concluído e juntado nos autos, o que ressalta sua tática defensiva
de combate a regular marcha da demanda, mostrando insistente
inconformismo sem o embasamento devido.
Ademais, sem razão a alegação de que os imóveis rurais somente
poderiam ser avaliados por engenheiros da modalidade hidráulica
fluvial, geologia, geotécnica, uma vez que a nomeação se deu para
um engenheiro civil e um geólogo.
E ainda, ressalto que o Expert é profissional cadastrado neste
Tribunal, em observância ao art. 156, § 1º do NCPC, e está
habilitado junto a secretaria deste Juízo, possui capacidade técnica
na área de conhecimento para analisar o caso em comento, assim
como o Perito Ronaldo César Trindade (Eng. Civil), que também
atualmente se encontra inscrito na secretaria, sendo inclusive,
nomeado para demandas semelhantes, conforme os autos
n.
7000211-32.2017.8.22.0001,
7048091-20.2017.8.22.0001,
7040504-78.2016.8.22.0001 e outros.
Diante de todo o exposto, deve a CPE expedir o necessário para
dar cumprimento integral na DECISÃO saneadora anexada ao ID
15509848.
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
Intimem-se e se cumpra-se.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326 ou (69) 3217-1327
Processo nº: 7040442-38.2016.8.22.0001
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - RO0004875
EXECUTADO: NUNES & RODRIGUES CARTUCHOS E
INFORMATICA LTDA - ME, LUIZ CARLOS FERNANDES,
ADRIANO PADRES LIMA
DECISÃO
Em consulta aos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD
obtendo a informação do mesmo endereço da parte executada já
constante dos autos, conforme resultado em anexo.
Desta forma, promova a parte exequente o regular andamento do
feito, pleiteando o que de direito no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo: 7019887-29.2018.8.22.0001
Classe:
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DE
PERSONALIDADE JURÍDICA (12119)
Data da Distribuição: 18/05/2018 15:21:05
Requerente: ANTONIO CARLOS DA ROCHA
Advogado do(a) REQUERENTE: ELIANE MARA DE MIRANDA RO7904
Requerido: CLAUDEMIR DE MORAES VIANA e outros
DESPACHO
Determino que no prazo de 15 dias, proceda a parte autora o
recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da
inicial, conforme disposto na Lei Estadual n. 3896/2016, bem
como no mesmo prazo, acoste aos autos a petição inicial e demais
documentos necessários a instrução da inicial, inclusive vinculando
a presente ação aos autos principais.
Porto Velho, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processonº:0000708-39.2015.8.22.0001
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARCIO BARROSO PASSOS, GLEISE ELLEN LIMA DE
ANDRADE, FRANCISCA FIRMINA DA SILVA SANTOS, AMADEU
FERREIRA DA SILVA, ALMIR ROGERIO LIMA DA SILVA, JOSE
FERREIRA DA SILVA, WALMERO RODRIGUES DA SILVA,
MANUEL VITOR DE LIMA, ELY LIMA DA SILVA, ELEIDA SOARES
DA SILVA, RAIMUNDA DO ROSARIO DA SILVA, ROBERTO
GUILHERME LIMA DE SOUZA, SONIA MARIA FERREIRA DE
LIMA LISBOA, TERESINHA SILVA, ZILMA LIMA DA SILVA,
MAXIMUS ALFAIA PASSOS, MAINA ALFAIA PASSOS
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Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA RO0002479, KAMILLA CHAGAS DE OLIVEIRA RO0006448, GRACA JACQUELINE DA CUNHA LIMA RO000626A, MOHAMED ABD HIJAZI - RO0004576
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados do(a) RÉU: EBENEZER MOREIRA BORGES RO0006300, RAFAELA PITHON RIBEIRO - BA0021026, CAMILA
CARNEVALE COUTO - SP0240239, EVERSON APARECIDO
BARBOSA - RO0002803, ARIANE DINIZ DA COSTA MG0131774
DESPACHO
Trata-se de procedimento ordinário movido por MARCIO BARROSO
PASSOS e outros (16) em face de SANTO ANTONIO ENERGIA
S.A., sendo certo que no ID:12317910 - Pág. 22/23 consta o
depósito do valor correspondente ao honorários periciais e no ID:
15005527 - Pag. 1 há requerimento de expedição de alvará.
Diante ao exposto, DETERMINO à CPE que:
a) EXPEÇA o competente alvará em favor em favor do perito
engenheiro LUIZ GUILHERME LIMA FERRAZ (CPF: 086.287.86830) - CREA 0865141454/D-SP, do montante de R$ 12.966,40
(doze mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos)
depositados em juízo (Banco: CEF; agência/operação/conta:
2848/040/01632092-7; n. do documento: 049284801071608156),
com as devidas correções/rendimentos/atualizações monetárias.
Por fim, manifestem-se as partes Requerentes e Requerida, no
prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao laudo pericial complementar
constante no ID: 15005602 e, ainda, a parte Requerida, quantos
aos documentos juntados pelos Requerentes nos ID’s: 16479076
e 16479084.
Porto Velho/RO, Sexta-feira, 18 de maio de 2018.
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO
6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, nesta urbe - CEP:
76803-686 - Fone:(69) 3217-1326
Processo: 7004301-83.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 07/02/2017 10:09:41
Requerente: ARISTON ANTONIO DE ANDRADE
Requerido: NELCILENE SOARES SENA
DECISÃO
Inerte a parte executada em efetuar ao pagamento espontâneo,
foi determinada penhora on line de eventuais ativos financeiros
existentes em nome desta, com espeque nos arts. 293 e 523 do
CPC, cujo resultado foi parcialmente positivo, conforme protocolo
anexo.
Dessa forma, manifeste-se o executado para querendo impugnar
a penhora em 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 854, § 3º do
NCPC.
Vindo ou não a manifestação da parte executada, posicione-se a
parte exequente requerendo o que entender de direito.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO.
Nome: NELCILENE SOARES SENA
Endereço: Rua Rosalina Gomes, ao lado do Bazar castelo n. 9820
em frente Escola, Mariana, Porto Velho - RO - CEP: 76813-572
Porto Velho, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza
Juíza de Direito
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7ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7026112-70.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: GUAPORE COMERCIO DE MOTO PEÇAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: NOEMIA FERNANDES SALTAO RO0001355
EXECUTADO: ANGELO DOS SANTOS 76597920244
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7048795-67.2016.8.22.0001
AUTOR: WANDEROOSEVELT CLEMENTINO
Advogados do(a) AUTOR: FELIPE GOES GOMES DE AGUIAR RO0004494, CLARA REGINA DO CARMO GOES - RO0000653,
TERESA CRISTINA ARANHA DE BRITO - RO0005798
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
e outros (2)
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 20.560,00
Data da distribuição: 19/09/2016 08:23:45
DESPACHO
Considerando que somente a prova médico pericial poderá
estabelecer as condições de saúde da parte autora e, eventualmente,
se há alguma incapacidade para exercício da atividade laboral,
determino a realização de perícia médica.
Nomeio perito do juízo o Dr(a) Helena Cristina Silveira e Silveira,
CRM/RO n.277 - telefone para contato: (69) 9.8121-3773, para
avaliar o caso e identificar eventual existência de incapacidade
e o seu grau, classificação, percentual, duração e relação com a
atividade laboral realizada pela parte autora e para outras funções
e sua vida cotidiana.
Arbitro os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais) e
determino ao requerido (INSS) que efetive o depósito nos autos,
no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de dispensa da prova e
presunção de veracidade da situação alegada pela parte autora.
Saliento que os órgãos públicos a disposição do juízo não suportam
o atendimento destas perícias, sem prejuízo de seu atendimento
ordinário.
Estabeleço o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial,
a contar da data de realização da avaliação do caso pelo perito.
Designo a avaliação pericial para a data de 03/07/2018 às 12
horas, a ser realizada no prédio do CEJUSC - Centro Judiciário de
Colução de Conflitos e Cidadania, na Rua Quintino Bocaiúva, n.
3.061, esquina com Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel, nesta
cidade.
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Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a
apresentação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar
da ciência deste DESPACHO, sob pena de preclusão.
Como quesitos do juízo, seguem os seguintes:
I – HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A)
a) Profissão declarada.
b) Tempo de profissão.
c) Atividade declarada como exercida.
d) Tempo de atividade.
e) Descrição da atividade.
f) Experiência laboral anteriormente.
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido.
II – EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS
SOBRE A PATOLOGIA
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual Justifique
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a
CONCLUSÃO.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária Parcial
ou total
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que
acomete(m) o(a) periciado(a).
i)Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j)Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s)
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia
Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data
da realização da perícia judicial
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a)periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação Qual atividade
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente,
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias A partir de quando
n)Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento Qual a previsão
de duração do tratamento Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico O tratamento é oferecido pelo SUS
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessário
para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar
a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da
incapacidade)
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas Responda apenas
em caso afirmativo.
III – QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE
Quesitos específicos para as hipóteses de pedido de auxílioacidente ou nos casos em que o autor recebe auxílio-acidente e
pretende o recebimento de auxílio-doença:
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou pertubação funcional
que implique redução de sua capacidade para o trabalho Qual
b) Se houver lesão ou pertubação funcional, decorre de acidente
de trabalho ou de qualquer natureza Em caso positivo, indique
o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem
como indique se o (a) periciado(a) reclamou assistência médica e/
ou hospitalar.
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c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer
natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da
atividade habitual
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades
encontrada(s) pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhado
suas funções habituais Tais sequelas são permanentes, ou seja,
não passíveis de cura
e) Houve alguma perda anatômica Qual A força muscular está
mantida
f) A mobilidade das articulações está preservada
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999
h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua
capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a
mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas
não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade
Intime-se a parte requerida para apresentar sua defesa, no prazo
de 30 (trinta) dias (art. 335 do CPC), cujo prazo se iniciará após
ciência do resultado da perícia. No prazo de defesa o requerido
deverá apresentar cópia do procedimento administrativo referente
ao benefício previdenciário pleiteado pelo requerente.
Intime-se a parte autora, por meio de seus advogados (§3º do art.
334 do CPC).
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam.
Porto Velho, 17 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7063046-90.2016.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ABDUL & ABDUL COMERCIO DE MOVEIS E
ELETRODOMESTICOS LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: ALCIENE LOURENCO DE PAULA
COSTA - RO0004632
RÉU: MARIA ADRIANA MEDEIROS COURAS
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 518,09
SENTENÇA
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes nas petições de ID
n. 14099074 e 16011025 para que produza seus jurídicos e legais
efeitos e, em consequência, com fundamento na alínea “b” do inciso
III do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, com
apreciação do MÉRITO, o processo movido por ABDUL & ABDUL
COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME
contra MARIA ADRIANA MEDEIROS COURAS, ambos qualificados
nos autos e DETERMINO seu arquivamento.
Tratando-se de pedido de homologação de acordo, verifica-se
a ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal,
razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data.
Sem custas finais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho RO, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7052917-89.2017.8.22.0001
AUTOR: ALOILTON MACEDO DOS SANTOS
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Advogados do(a) AUTOR: PABLO ROSA CORREA CARNEIRO DE
ANDRADE - RO0004635, ANDERSON FELIPE REUSING BAUER
- RO0005530, MARX SILVERIO ROSA CORREA CARNEIRO RO8611
RÉU: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO RO0005017
Valor da causa: R$ 8.775,00
Data da distribuição: 11/12/2017 19:50:52
I – RELATÓRIO.
ALOILTON MACEDO DOS SANTOS, qualificado no processo,
ajuizou ação de cobrança contra SEGURADORA LIDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, igualmente qualificado
no processo, pretendendo receber o valor do seguro obrigatório
decorrente de acidente de trânsito, na quantia de R$8.775,00
acrescida de correção monetária e juros moratórios. Segundo o
autor, ele foi vítima de acidente de trânsito em 14/05/2017, sofrendo
danos corporais que lhe causaram invalidez permanente parcial.
Requer a condenação da requerida a pagar o valor do seguro, no
importe de R$8.775,00 acrescida de correção monetária e juros
moratórios. Apresentou documentos.
Foi designada audiência do Mutirão DPVAT, intimando-se as partes
e nomeando-se perito para avaliação do requerente.
Citada, a requerida ofertou contestação (ID n. 17863036), suscitando
preliminar de falta de interesse de agir. No MÉRITO, sustenta a
improcedência do pedido de indenização securitária, argumentando
que o autor já deu quitação e sua pretensão já foi satisfeita. Aduziu,
também, que o limite da indenização, conforme a lei que regula a
matéria, está de acordo com a lesão sofrida pelo autor. Requereu a
improcedência do pedido. Apresentou documentos.
Regularmente intimado por meio de seu advogado, a parte autora
não compareceu ao Mutirão DPVAT para ser submetido a perícia
(ID n. 17886985).
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
A requerida, na sua defesa, suscitou preliminar de falta de interesse
processual, alegando que a liquidação do sinistro já foi realizada na
esfera administrativa, ocasião em que o autor lhe deu quitação,
portanto, no seu entendimento, não pode mais pleitear qualquer
diferença.
A preliminar não merece prosperar.
Os tribunais reiteradamente tem se posicionado no sentido de que
o recebimento parcial do valor do seguro obrigatório não obsta o
ajuizamento de ação para o recebimento de eventual diferença. A
quitação dada pelo segurado circunscreve-se ao valor recebido.
O egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia já se pronunciou acerca
da questão em diversas oportunidades, tendo firmado, como no
julgamento da AC n. 0019859-41.2009.8.22.0020, entendimento
no sentido de que, a exemplo do caso dos autos, mesmo quando
dada quitação de indenização recebida administrativamente, há
interesse de agir do segurado em pleitear eventual diferença do
valor pago pela seguradora.
Assim, com base na jurisprudência já firmada em diversos tribunais,
rejeito a preliminar.
DO MÉRITO
A questão tratada no processo dispensa um maior arrazoado
jurídico, sendo de deslinde singelo.
A parte autora veio a juízo buscando o recebimento de indenização
securitária, referente a seguro obrigatório, alegando que foi vítima
de acidente automobilístico e faz jus ao recebimento de R$8.775,00
acrescido de correção monetária e juros moratórios, considerando
que teve lesão parcial permanente.
A parte requerida, por seu turno, sustenta que o valor já pago é
suficiente para indenizar os danos sofridos pelo autor.
A análise do processo conduz à improcedência da pretensão
deduzida na petição inicial.
Restou incontroverso no processo que, em 14/05/2017, a parte
requerente sofreu acidente de trânsito do qual resultaram lesões
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no pé esquerdo do autor. Igualmente restou incontroverso que, em
razão de mencionado sinistro, a parte requerida pagou ao autor
indenização no importe de R$4.725,00 correspondente ao grau da
lesão sofrida.
A discussão do processo restringe-se a saber se o requerente tem
direito a receber, como indenização, o valor total previsto no inciso
II do art. 3º da Lei n. 6.194/74 (R$13.500,00) e, sendo assim, por
consequência, se tem direito ao recebimento do valor remanescente
que busca nessa ação, no importe de R$ 8.775,00.
Conforme se infere da análise do processo, o acidente de trânsito
tratado nesta ação ocorreu depois da alteração legislativa de
15/12/2008 (MP n. 451/2008), que estabeleceu uma tabela
de proporcionalidade para pagamento do seguro obrigatório
decorrente de acidente de trânsito. Tal Medida Provisória n.
451/2008 foi convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual manteve a
proporcionalidade no pagamento do valor do seguro obrigatório
para os casos de invalidez estabelecidos no art. 3º da Lei n.
6.194/74.
Nesse sentido, os documentos apresentados pelo autor não são
suficientes a demonstrar, substancialmente, qual o grau da lesão
por ele sofrida e, principalmente, de demonstrar ser este grau
superior ao aferido na perícia realizada na ocasião do procedimento
administrativo. Para tanto, nos termos do inciso I do art. 373 do
CPC, caberia ao autor fazer prova do fato constitutivo de seu direito
que, no caso em apreço, seria o exame pericial, o qual permitiria
avaliar exatamente qual o grau de lesão por ele sofrido e, por
consequência, vislumbrar se havia ou não percentual indenizatório
remanescente a ser pago.
Todavia, ainda que regularmente intimado e de maneira
injustificada, o autor faltou à perícia agendada e, portanto, deixou
de produzir prova essencial ao reconhecimento do seu direito
prejudicando o acolhimento da pretensão inicial, vez que sem a
produção de referida prova, como já mencionado, não é possível
aferir o grau das lesões sofridas pelo autor (parcial, total, completa
ou incompleta). No ponto:
“Seguro obrigatório. Invalidez permanente. Ausência de prova
pericial. Improcedência. Pedido. Cabe à parte requerente o
ônus da prova de invalidez permanente que se faz por meio do
laudo pericial adequado, pois, inexistindo este, há de ser julgado
improcedente o pedido de cobrança de seguro obrigatório.” (TJ/
RO 1ª Câmara Cível, AC n. 0005755-44.2009.8.22.0020, Rel.
Des. Péricles Moreira Chagas, julg. em e pub. no DJe n. 040, de
03/03/2009) – grifei.
Assim, considerando que o autor não se desincumbiu a contento
do ônus que lhe cabia, não comprovando fato constitutivo do seu
direito, não há se falar em acolhimento da pretensão deduzida na
inicial.
III – DISPOSITIVO.
Ante o exposto, com fundamento no inciso I do art. 487 do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, formulado por ALOILTON
MACEDO DOS SANTOS contra SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ambos nos autos e, em
consequência, DETERMINO o arquivamento deste processo, com
as baixas necessárias.
Com a ressalva do §3º do art. 98 do CPC, CONDENO a parte autora
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios da parte contrária, estes arbitrados em 10% do valor
da causa atualizado, considerando a simplicidade e natureza da
ação e o tempo exigido para o serviço (§2º do art. 85 do CPC).
Correção monetária pela tabela do Tribunal de Justiça de Rondônia
e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta
data.
Considerando que não houve realização de perícia judicial, expeçase alvará em favor da parte requerida, para devolução do valor dos
honorários periciais que depositou no processo (ID n. 18170479).
Publique-se. Registre. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7037667-16.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS JURIDICAS E
DOS SERVENTUARIOS DE ORGAOS DA JUSTICA E AFINS,
RONDONIA - CREDJURD
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBERTO JARBAS MOURA DE
SOUZA - RO0001246
EXECUTADO: AIMORE DE ALMEIDA MARQUES
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA para NO PRAZO DE 5 (CINCO)
DIAS.
1) Proceder o recolhimento da taxa, que deverá ser o valor da
diligência do oficial de justiça positiva, gerando o boleto para
pagamento no link abaixo descriminado, exceto se beneficiado(s)
pela concessão da justiça gratuita:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OO
Ap_bZ65KzfhrXqOHVab-.wildfly01:custas1.1,
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7040912-35.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) AUTOR: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
RÉU: SOUZA E MOULIN COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCOES LTDA - ME e outros
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Ficam as partes intimadas do trânsito em julgado da SENTENÇA.
Fica parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7001854-88.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MDM
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: TIAGO HENRIQUE MUNIZ ROCHA
- RO0007201
EXECUTADO: MARIA DAS DORES DE SOUZA MARTINS
Advogado do(a) EXECUTADO:
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INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do Oficial de Justiça NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, dando
regular andamento ao feito.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente
novo endereço para nova diligência, deverá proceder o
recolhimento da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial
de justiça positiva, gerando o boleto para pagamento no link abaixo
descriminado, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça
gratuita:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OO
Ap_bZ65KzfhrXqOHVab-.wildfly01:custas1.1,
2) Em caso de solicitação de busca de endereços, bloqueios on line
e assemelhados, proceda ao prévio recolhimento das custas da
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7004936-30.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) AUTOR: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
RÉU: CLEIVAN MARCOS MORAES DO AMARAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0008137-96.2011.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO ITAÚ
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURICIO COIMBRA GUILHERME
FERREIRA - RJ0151056
EXECUTADO: SERGIO GONDIM LEITE e outros (2)
Advogados do(a) EXECUTADO: MARCELO LONGO DE OLIVEIRA
- RO0001096, MAURICIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - RO0006429,
IVANILSON LUCAS CABRAL - RO0001104
Advogados do(a) EXECUTADO: MAURICIO NOGUEIRA DE
OLIVEIRA - RO0006429, IVANILSON LUCAS CABRAL RO0001104, MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO0001096
Advogados do(a) EXECUTADO: IVANILSON LUCAS CABRAL RO0001104, MAURICIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - RO0006429,
MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO0001096
INTIMAÇÃO
Considerando o pedido para expedição/desentranhamento do
MANDADO, fica a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
intimado(a) para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o recolhimento
da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial de justiça
positiva, gerando o boleto para pagamento no link: http://webapp.tjro.
jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf
;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OOAp_bZ65KzfhrXqOHVab-.
wildfly01:custas1.1, exceto se beneficiado(s) pela concessão da
justiça gratuita.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7008922-26.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MAIARA DA SILVA RAMOS
Advogado do(a) AUTOR: GENIVAL FERNANDES DE LIMA RO0002366
RÉU: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES RO0005369
INTIMAÇÃO
Ficam as partes intimadas do Trânsito em julgado da SENTENÇA.
Face à justiça gratuita do Autor, fica a parte Requerida, na pessoa
de seu(ua) advogado(a), notificado(a) para no prazo de 15 (quinze)
dias, efetuar o pagamento das custas judiciais. A guia para
pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7032478-57.2017.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: ITAU SEGUROS S/A
Advogado do(a) AUTOR: MARIA DO CARMO ALVES - SP296853
RÉU: JOSE MARIA PINHEIRO DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7041092-51.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LUCILENE GOMES
Advogado do(a) EXEQUENTE: IVONETE RODRIGUES CAJA RO0001871
EXECUTADO: FABRICIO MORAES DE ALMEIDA
Advogados do(a) EXECUTADO: EDSON ANTONIO SOUSA PINTO
- RO0004643, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI
- RO0005546, JOSE EDUARDO PIRES ALVES - RO0006171,
CLEVERTON REIKDAL - RO0006688
INTIMAÇÃO
Decorrido o prazo do Executado, para fins de atendimento ao pleito
da parte AUTORA (bacen), fica esta intimada para que, no prazo de
05 dias, proceda ao prévio recolhimento das custas da diligência,
conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Processo: 7031063-73.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARCIA NASCIMENTO OLIVEIRA e outros (3)
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE - RO0005196
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada da proposta de honorários, para
depósito em 10 dias nos termos da DECISÃO.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 DIAS
Processo nº: 0008118-51.2015.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO
EXTRAJUDICIAL Advogados do(a) ORESTE NESTOR DE SOUZA
LASPRO OAB/SP 98628 e outros
RÉU: ANTENOR MENDES DA SILVA JUNIOR
ILISIR BUENO RODRIGUES – JUIZ DE DIREITO
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem, ou a quem possa interessar que por este
Juízo e Cartório da 7ª Vara Cível, se processa a Ação MONITÓRIA
em que é autor BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO
EXTRAJUDICIAL, e como requerido ANTENOR MENDES DA SILVA
JUNIOR, CPF N.405.385.832-15, com endereço em lugar incerto e
não sabido. FICA A PARTE REQUERIDA, ANTENOR MENDES
DA SILVA JUNIOR, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO
SABIDO, acima discriminado, CITADO para pagar a importância de
R$ 178.300,81 (cento e setenta e oito mil, trezentos reais e e oitenta
e um centavos), mais honorários advocatícios de 5% (cinco por
cento), no prazo de 15 (quinze) dias, podendo oferecer embargos,
no mesmo prazo, independente de prévia segurança do juízo.
Havendo o cumprimento do MANDADO no prazo mencionado, o
embargado ficará isento de custas processuais. Para o caso de não
ocorrer o pronto pagamento e a não apresentação de embargos
monitórios, com base no art. 701 §2º do CPC, constituir-se-á de
pleno direito o título executivo judicial, observando-se, no que
couber, o Título II do Livro I da Parte Especial do CPC.
DESPACHO: “DEFIRO o pedido de fls. 116/117, no que toca à
citação por edital. Expeça-se edital de citação, com prazo de 20
(vinte) dias, devendo a escrivania atentar aos requisitos do art. 257
do CPC. Intime-se.Porto Velho RO, 23 de novembro de 2017.JOSÉ
AUGUSTO ALVES MARTINS, Juiz de Direito. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Porto Velho (RO).
Porto Velho, 17 de abril de 2018
Keli Cristina Dias Monteiro Flores
Gestora de Equipe
* Autorizada a assinar conforme provimento nº 012/2007 - CG -Art.
126 e por determinação deste Juízo.
Caracteres: 2048
Preço por caractere: 0,01872
Total (R$): 38,34
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0008118-51.2015.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO
EXTRAJUDICIAL
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Advogados do(a) AUTOR: ORESTE NESTOR DE SOUZA
LASPRO - SP98628, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA SP0327026, GABRIELA DE LIMA TORRES - RO0005714, CARLA
DA PRATO CAMPOS - SP0156844, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA
- RO0003434
RÉU: ANTENOR MENDES DA SILVA JUNIOR
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Tendo em vista a publicação do Edital no DJ, fica a parte Autora
intimada a proceder a publicação do expediente em jornais de
grande circulação, por pelo menos duas vezes no prazo de 15 dias.
Subsequentemente, deve a parte comprovar as publicações nos
autos em 05 dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7001812-73.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ELENICE BRAGA REGIS
Advogados do(a) AUTOR: JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO0001068,
ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR - RO0002811
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, por seu patrono, no prazo de 10 dias,
intimada a proceder o depósito dos honorários.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7045716-46.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: DAIANE LEIS REIS SERRATE SANTANA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CAROLINA GIOSCIA LEAL DE
MELO - RO0002592
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogados do(a) EXECUTADO: SABRINA CRISTINE DELGADO
PEREIRA - RO0008619, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434, ALEX CAVALCANTE DE SOUZA - RO0001818,
ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207, BRUNA TATIANE
DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
INTIMAÇÃO
Fica a parte Executada, intimada a providenciar a regularização
processual para levantamento de Alvará Judicial, tendo em vista
que a procuração apresentada nos autos não confere poderes para
levantamento de valores, sob pena de remessa dos valores à conta
centralizadora. Prazo: 05 dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7011963-35.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: RIO MADEIRA COMERCIO E IMPORTACAO DE
PAPEIS E SERVICOS LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: GABRIEL ELIAS BICHARA RO0006905
EXECUTADO: CONSTRUTORA AMPERES LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO:

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do Oficial de Justiça NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente
novo endereço para nova diligência, deverá proceder o
recolhimento da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial
de justiça positiva, gerando o boleto para pagamento no link abaixo
descriminado, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça
gratuita:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OO
Ap_bZ65KzfhrXqOHVab-.wildfly01:custas1.1,
2) Em caso de solicitação de busca de endereços, bloqueios on line
e assemelhados, proceda ao prévio recolhimento das custas da
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7041066-87.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCUS VINICIUS DE
OLIVEIRA CAHULLA - RO0004117, TIAGO FAGUNDES BRITO
- RO0004239
EXECUTADO: CLEONELSON COSTA CAMPOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do Oficial de Justiça NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente
novo endereço para nova diligência, deverá proceder o
recolhimento da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial
de justiça positiva, gerando o boleto para pagamento no link abaixo
descriminado, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça
gratuita:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OO
Ap_bZ65KzfhrXqOHVab-.wildfly01:custas1.1,
2) Em caso de solicitação de busca de endereços, bloqueios on line
e assemelhados, proceda ao prévio recolhimento das custas da
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7043600-04.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO
SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS
- RO0003208
EXECUTADO: GILBERTO FILHO ARAUJO DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do Oficial de Justiça NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente
novo endereço para nova diligência, deverá proceder o
recolhimento da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial
de justiça positiva, gerando o boleto para pagamento no link abaixo
descriminado, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça
gratuita:
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http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OO
Ap_bZ65KzfhrXqOHVab-.wildfly01:custas1.1,
2) Em caso de solicitação de busca de endereços, bloqueios on line
e assemelhados, proceda ao prévio recolhimento das custas da
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7004171-64.2015.8.22.0001
Classe: DESPEJO (92)
AUTOR: JOSE RIBAMAR ABREU NOGUEIRA
Advogado do(a) AUTOR: SILVANA FELIX DA SILVA SENA RO0004169
RÉU: GLORIA BARROSO DE FREITAS
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do Oficial de Justiça NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente
novo endereço para nova diligência, deverá proceder o
recolhimento da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial
de justiça positiva, gerando o boleto para pagamento no link abaixo
descriminado, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça
gratuita:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OO
Ap_bZ65KzfhrXqOHVab-.wildfly01:custas1.1,
2) Em caso de solicitação de busca de endereços, bloqueios on line
e assemelhados, proceda ao prévio recolhimento das custas da
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7044717-30.2016.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A
Advogado do(a) AUTOR: GIULIO ALVARENGA REALE RO0006980
RÉU: ALESSANDRA SILVA TRINDADE
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do Oficial de Justiça NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente
novo endereço para nova diligência, deverá proceder o
recolhimento da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial
de justiça positiva, gerando o boleto para pagamento no link abaixo
descriminado, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça
gratuita:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OO
Ap_bZ65KzfhrXqOHVab-.wildfly01:custas1.1,
2) Em caso de solicitação de busca de endereços, bloqueios on line
e assemelhados, proceda ao prévio recolhimento das custas da
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Processo: 7021594-66.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
EXECUTADO: DALVINA BARROS RODRIGUES e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do Oficial de Justiça NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente
novo endereço para nova diligência, deverá proceder o
recolhimento da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial
de justiça positiva, gerando o boleto para pagamento no link abaixo
descriminado, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça
gratuita:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OO
Ap_bZ65KzfhrXqOHVab-.wildfly01:custas1.1,
2) Em caso de solicitação de busca de endereços, bloqueios on line
e assemelhados, proceda ao prévio recolhimento das custas da
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7019601-85.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
EXECUTADO: HARPIA COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS,
SERVICOS LTDA - ME e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do Oficial de Justiça NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente
novo endereço para nova diligência, deverá proceder o
recolhimento da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial
de justiça positiva, gerando o boleto para pagamento no link abaixo
descriminado, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça
gratuita:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OO
Ap_bZ65KzfhrXqOHVab-.wildfly01:custas1.1,
2) Em caso de solicitação de busca de endereços, bloqueios on line
e assemelhados, proceda ao prévio recolhimento das custas da
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7064088-77.2016.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO ITAÚ
Advogado do(a) AUTOR: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ MT022131A
RÉU: ELHANE DE QUEIROZ SILVA
Advogado do(a) RÉU:
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INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do Oficial de Justiça NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente
novo endereço para nova diligência, deverá proceder o
recolhimento da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial
de justiça positiva, gerando o boleto para pagamento no link abaixo
descriminado, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça
gratuita:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OO
Ap_bZ65KzfhrXqOHVab-.wildfly01:custas1.1,
2) Em caso de solicitação de busca de endereços, bloqueios on line
e assemelhados, proceda ao prévio recolhimento das custas da
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0000141-37.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO
EXTRAJUDICIAL
Advogado do(a) AUTOR: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO
- SP98628
RÉU: CEZAR DO REGO E SILVA
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do Oficial de Justiça NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente
novo endereço para nova diligência, deverá proceder o
recolhimento da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial
de justiça positiva, gerando o boleto para pagamento no link abaixo
descriminado, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça
gratuita:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OO
Ap_bZ65KzfhrXqOHVab-.wildfly01:custas1.1,
2) Em caso de solicitação de busca de endereços, bloqueios on line
e assemelhados, proceda ao prévio recolhimento das custas da
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0012391-78.2012.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
EXECUTADO: ROSANE FERREIRA DE SOUZA SANTOS e
outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do Oficial de Justiça NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente
novo endereço para nova diligência, deverá proceder o
recolhimento da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial
de justiça positiva, gerando o boleto para pagamento no link abaixo
descriminado, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça
gratuita:
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http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OO
Ap_bZ65KzfhrXqOHVab-.wildfly01:custas1.1,
2) Em caso de solicitação de busca de endereços, bloqueios on line
e assemelhados, proceda ao prévio recolhimento das custas da
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7062068-16.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
AUTOR: FRANCISCO JAVIER ORREGO AGUIRRE
Advogado do(a) AUTOR: MANOEL RIVALDO DE ARAUJO SP0171069
RÉU: CLARO S.A.
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
Valor da causa: R$ 5.000,00
I – RELATÓRIO
francisco javier orrego aguirre ajuizou ação declaratória, cumulada
com reparação de danos contra claro S/A, ambos qualificados nos
autos, pretendendo a declaração de inexistência de débito, com a
condenação da requerida à reparação por ofensa moral. Aduziu
que foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos cadastros de
inadimplentes, em razão de débito que afirmou ser indevido. Alegou
que, em 27/12/2014, solicitou o cancelamento de terminal telefônico
contratado com a requerida (protocolo n. 2014425409379), não
havendo qualquer débito entre as partes. Asseverou que a referida
inscrição lhe impôs constrangimentos e dificuldades, causandolhe abalo moral. Requereu a tutela de urgência para a exclusão
de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Pugnou, ao final,
pela declaração de inexistência da dívida, com a condenação da
requerida à reparação dos danos morais que alegou ter sofrido.
Apresentou documentos.
O pedido de tutela de urgência foi deferido (ID n. 10246759).
Realizada audiência de conciliação, as propostas conciliatórias
restaram inexitoxas (ID n. 12324541).
Regularmente citada, a requerida ofertou contestação (ID
n. 12789169), sustentando a regularidade da inscrição, cuja
inadimplência decorre de contrato de telefonia firmado entre as
partes, atualmente suspenso com débito em aberto (R$183,76).
Afirmou que a cobrança impugnada se refere aos serviços prestados
até a solicitação de cancelamento do serviço (27/12/2014), portanto,
regular. Aduziu que a fatura com vencimento em 26/12/2014, é
referente ao período de uso de 09/11/2014 a 08/12/2014, enquanto
a fatura com vencimento em 26/01/2015, é referente ao período
de uso de 09/12/2014 a 08/01/2015, cujo pagamento só ocorreu
em 03/10/2016. Argumentou inexistirem quaisquer danos a serem
reparados, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito ao agir no
exercício regular de direito. Alegou que o requente não demonstrou
nos autos os danos que alegou ter sofrido. Pugnou, ao final, pela
improcedência do pedido. Apresentou documentos.
A parte requerente se manifestou acerca da contestação
apresentada (ID n. 13582785), impugnando-a em todos os seus
termos.
Instados a se manifestarem acerca da produção de provas, apenas
a parte autora veio aos autos dizendo não ter outras provas a
produzir (ID n. 14625388).
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de pedido de declaração de inexistência de débito,
cumulado com pedido de reparação de danos morais, fundamentado
na cobrança irregular de valores referentes a prestação de serviços
de telefonia.
A parte autora alegou que, após solicitação de cancelamento de
serviço telefônico, a requerida inscreveu seu nome nos cadastros
de inadimplentes por débito que afirmou ser indevido.
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A requerida, por sua vez, afirmou ser regular a cobrança realizada,
que se refere aos serviços prestados até a solicitação de
cancelamento do contrato (27/12/2014).
A análise dos autos leva à CONCLUSÃO de que a inscrição do
nome da autora em cadastro de inadimplentes foi regular.
Isso porque, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, cabia a
parte requerente demonstrar que quitou os serviços utilizados até
a data da formalização do requerimento de cancelamento dos
serviços (27/12/2014 – ID n. 7514721, pág. 05), o que, entretanto,
não restou comprovado nos autos.
Ora, estando o contrato vigente, os serviços são devidos até
a data da solicitação de cancelamento, porquanto estes foram
efetivamente utilizados até então.
Havendo débito residual, a inscrição do nome da parte autora nos
cadastros de inadimplentes foi regular.
A ausência de demonstração da quitação do débito residual (até
27/12/2014), autoriza o reconhecimento da legitimidade de cobrança
realizada pelo credor, com a inclusão do nome do devedor nos
cadastros de inadimplentes, se for o caso.
Acerca do tema, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, ao analisar casos semelhantes, assim decidiu:
“Compra parcelada. Falta de comprovação do pagamento. Não
aplicação da inversão do ônus da prova. Inscrição no SPC/CDL
regular. Pagamento devido. A alegação de pagamento sem a devida
comprovação não impede a inscrição do devedor nos cadastros de
restrição ao crédito. O simples fato de ser consumidor não enseja
de plano a inversão do ônus da prova. Cabe ao devedor provar o
pagamento. Não incidência de danos morais pela correta inscrição
nos cadastros do SPC/CDL.” (TJ/RO, 1ª Câmara Cível, AC n.
100.001.2006.002047-3, Rel. Des. Paulo Kiyochi Mori, publicado
no DJ n. 143, de 02/08/2006 – grifei).
“Apelação. Telefonia. Inscrição nos SPC e Serasa. Conta
paga. Fato constitutivo do direito do autor. Não-demonstração.
Indenização. Improcedência. Exercício regular de direito. Falhando
o autor em comprovar fato constitutivo de seu direito, consistente
na demonstração de que o débito que originou a inscrição de seu
nome nos SPC e Serasa estava devidamente quitado, inexiste
direito à indenização por dano moral pelo fato de a negativação
representar exercício regular de direito.” (TJ/RO 2ª Câmara Cível,
AC n. 100.001.2005.003529-0, Rel. Des. Marcos Alaor Diniz
Grangeia, publicado no DJ n. 112 de 20/06/2006 – grifei).
Inviável, assim, atribuir à requerida a prática de qualquer conduta
ilícita, já que a cobrança do débito, como demonstra o histórico dos
autos, trata-se, na verdade, de exercício regular de um direito.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, com fundamento no inciso I do art. 487 do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, formulado por francisco
javier orrego aguirre contra claro S/A, ambos qualificados nos autos
e, em consequência, REVOGO a tutela de urgência concedida
(ID n. 10246759) e DETERMINO o arquivamento destes autos.
Com a ressalva do §3º do art. 98 do CPC, CONDENO o requerido
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios da parte contrária, estes arbitrados, na forma do §2º
do art. 85 do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento)
do valor da causa atualizado, com correção monetária pela tabela
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (INPC) e com juros
simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta data.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho RO, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7029629-15.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
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AUTOR: W P INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: FRANCISCO RIBEIRO NETO RO0000875
RÉU: NORTE ECO INDUSTRIA QUIMICA LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU: ROBSON SANCHO FLAUSINO VIEIRA RO0004483
Valor da causa: R$ 7.677,78
SENTENÇA
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza
seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, com fundamento
na alínea “b” do inciso III do art. 487 do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO, com apreciação do MÉRITO, o processo
movido por W P INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - EPP
contra NORTE ECO INDUSTRIA QUIMICA LTDA - ME, ambos
qualificados nos autos e DETERMINO seu arquivamento.
Tratando-se de pedido de homologação de acordo, verifica-se
a ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal,
razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data.
Sem custas finais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho RO,18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7062068-16.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
AUTOR: FRANCISCO JAVIER ORREGO AGUIRRE
Advogado do(a) AUTOR: MANOEL RIVALDO DE ARAUJO SP0171069
RÉU: CLARO S.A.
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
Valor da causa: R$ 5.000,00
I – RELATÓRIO
francisco javier orrego aguirre ajuizou ação declaratória, cumulada
com reparação de danos contra claro S/A, ambos qualificados nos
autos, pretendendo a declaração de inexistência de débito, com a
condenação da requerida à reparação por ofensa moral. Aduziu
que foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos cadastros de
inadimplentes, em razão de débito que afirmou ser indevido. Alegou
que, em 27/12/2014, solicitou o cancelamento de terminal telefônico
contratado com a requerida (protocolo n. 2014425409379), não
havendo qualquer débito entre as partes. Asseverou que a referida
inscrição lhe impôs constrangimentos e dificuldades, causandolhe abalo moral. Requereu a tutela de urgência para a exclusão
de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Pugnou, ao final,
pela declaração de inexistência da dívida, com a condenação da
requerida à reparação dos danos morais que alegou ter sofrido.
Apresentou documentos.
O pedido de tutela de urgência foi deferido (ID n. 10246759).
Realizada audiência de conciliação, as propostas conciliatórias
restaram inexitoxas (ID n. 12324541).
Regularmente citada, a requerida ofertou contestação (ID
n. 12789169), sustentando a regularidade da inscrição, cuja
inadimplência decorre de contrato de telefonia firmado entre as
partes, atualmente suspenso com débito em aberto (R$183,76).
Afirmou que a cobrança impugnada se refere aos serviços prestados
até a solicitação de cancelamento do serviço (27/12/2014), portanto,
regular. Aduziu que a fatura com vencimento em 26/12/2014, é
referente ao período de uso de 09/11/2014 a 08/12/2014, enquanto
a fatura com vencimento em 26/01/2015, é referente ao período
de uso de 09/12/2014 a 08/01/2015, cujo pagamento só ocorreu
em 03/10/2016. Argumentou inexistirem quaisquer danos a serem
reparados, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito ao agir no

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

457

exercício regular de direito. Alegou que o requente não demonstrou
nos autos os danos que alegou ter sofrido. Pugnou, ao final, pela
improcedência do pedido. Apresentou documentos.
A parte requerente se manifestou acerca da contestação
apresentada (ID n. 13582785), impugnando-a em todos os seus
termos.
Instados a se manifestarem acerca da produção de provas, apenas
a parte autora veio aos autos dizendo não ter outras provas a
produzir (ID n. 14625388).
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de pedido de declaração de inexistência de débito,
cumulado com pedido de reparação de danos morais, fundamentado
na cobrança irregular de valores referentes a prestação de serviços
de telefonia.
A parte autora alegou que, após solicitação de cancelamento de
serviço telefônico, a requerida inscreveu seu nome nos cadastros
de inadimplentes por débito que afirmou ser indevido.
A requerida, por sua vez, afirmou ser regular a cobrança realizada,
que se refere aos serviços prestados até a solicitação de
cancelamento do contrato (27/12/2014).
A análise dos autos leva à CONCLUSÃO de que a inscrição do
nome da autora em cadastro de inadimplentes foi regular.
Isso porque, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, cabia a
parte requerente demonstrar que quitou os serviços utilizados até
a data da formalização do requerimento de cancelamento dos
serviços (27/12/2014 – ID n. 7514721, pág. 05), o que, entretanto,
não restou comprovado nos autos.
Ora, estando o contrato vigente, os serviços são devidos até
a data da solicitação de cancelamento, porquanto estes foram
efetivamente utilizados até então.
Havendo débito residual, a inscrição do nome da parte autora nos
cadastros de inadimplentes foi regular.
A ausência de demonstração da quitação do débito residual (até
27/12/2014), autoriza o reconhecimento da legitimidade de cobrança
realizada pelo credor, com a inclusão do nome do devedor nos
cadastros de inadimplentes, se for o caso.
Acerca do tema, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, ao analisar casos semelhantes, assim decidiu:
“Compra parcelada. Falta de comprovação do pagamento. Não
aplicação da inversão do ônus da prova. Inscrição no SPC/CDL
regular. Pagamento devido. A alegação de pagamento sem a devida
comprovação não impede a inscrição do devedor nos cadastros de
restrição ao crédito. O simples fato de ser consumidor não enseja
de plano a inversão do ônus da prova. Cabe ao devedor provar o
pagamento. Não incidência de danos morais pela correta inscrição
nos cadastros do SPC/CDL.” (TJ/RO, 1ª Câmara Cível, AC n.
100.001.2006.002047-3, Rel. Des. Paulo Kiyochi Mori, publicado
no DJ n. 143, de 02/08/2006 – grifei).
“Apelação. Telefonia. Inscrição nos SPC e Serasa. Conta
paga. Fato constitutivo do direito do autor. Não-demonstração.
Indenização. Improcedência. Exercício regular de direito. Falhando
o autor em comprovar fato constitutivo de seu direito, consistente
na demonstração de que o débito que originou a inscrição de seu
nome nos SPC e Serasa estava devidamente quitado, inexiste
direito à indenização por dano moral pelo fato de a negativação
representar exercício regular de direito.” (TJ/RO 2ª Câmara Cível,
AC n. 100.001.2005.003529-0, Rel. Des. Marcos Alaor Diniz
Grangeia, publicado no DJ n. 112 de 20/06/2006 – grifei).
Inviável, assim, atribuir à requerida a prática de qualquer conduta
ilícita, já que a cobrança do débito, como demonstra o histórico dos
autos, trata-se, na verdade, de exercício regular de um direito.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, com fundamento no inciso I do art. 487 do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, formulado por francisco
javier orrego aguirre contra claro S/A, ambos qualificados nos autos
e, em consequência, REVOGO a tutela de urgência concedida
(ID n. 10246759) e DETERMINO o arquivamento destes autos.
Com a ressalva do §3º do art. 98 do CPC, CONDENO o requerido
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ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios da parte contrária, estes arbitrados, na forma do §2º
do art. 85 do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento)
do valor da causa atualizado, com correção monetária pela tabela
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (INPC) e com juros
simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta data.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho RO, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7032718-46.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONDOMINIO UM - TOTAL VILLE PORTO
VELHO
Advogados do(a) EXEQUENTE: TIAGO BARBOSA DE ARAUJO RO7693, BRUNA ALVES SOUZA - RO6107
EXECUTADO: CELIO MARQUES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 2.794,52
DESPACHO
Recolhidas as custas do Oficial de Justiça, cite-se a parte executada
em novo endereço que segue no DESPACHO que reproduzo
abaixo:
Recebo a emenda.
Cite-se para efetuar o pagamento da importância indicada na peça
inicial de R$2.974,52 mais 10% de honorários advocatícios, no
prazo de 03 (três) dias, ou nomear bens à penhora, sob pena de
não o fazendo, oportunamente serem-lhe penhorados tantos bens
quantos bastem para a garantia de execução e acréscimos legais.
Caso ocorra o pagamento integral do débito no prazo mencionado,
o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.
Poderá apresentar embargos à execução, defesa formal com
advogado, independente de penhora, depósito o u caução, no
prazo legal de 15 (quinze) dias.
Na hipótese do executado não ser encontrado pelo Oficial de
Justiça, este deverá proceder com o arresto de tantos bens quanto
bastem para garantir a execução.
Nos 10 (dez) dias seguintes à realização do arresto o Oficial de
Justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e,
havendo suspeita de ocultação, realizará a citação por hora certa.
Obs: Caso não tenha condições de constituir advogado, poderá
procurar a Defensoria Pública, nesta cidade, tendo sua unidade
principal à Rua Padre Chiquinho nº 913, Bairro Pedrinhas, próximo
ao Supermercado Aragão (art. 69 das Diretrizes Gerais Judiciais).
ADVERTÊNCIA: A petição inicial, e documentos que a instruem
poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/
pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20, da
Resolução 185/2013 – CNJ.
CÓPIA DESTE SERVE COMO MANDADO / CARTA DE
CITAÇÃO.
Dados para cumprimento: Nome: CELIO MARQUES DE
OLIVEIRA
Endereço: Rua Principal, casa 17, Novo Horizonte, Porto Velho RO - CEP 76810-160.
Porto Velho RO, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7040400-86.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

458

AUTOR: LETICIA CORREA FONSECA MAGALHAES E RIBEIRO
Advogado do(a) AUTOR: FABIO ANTONIO MOREIRA RO0001553
RÉU: GOL LINHAS AÉREAS, VRG LINHAS AÉREAS S/A
Advogados do(a) RÉU: ALINE SUMECK BOMBONATO RO0003728, BERNARDO AUGUSTO GALINDO COUTINHO RO0002991, MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - RJ0084367
Valor da causa: R$ 5.000,00
DESPACHO
O advogado da parte requerida (Bernardo Augusto Galindo
Coutinho, OAB/RO 2.991), que assina o termo de acordo (ID n.
14930505), não consta na procuração constante nos autos.
Assim, regularize a parte requerida sua representação processual,
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não homologação do acordo
apresentado.
Intime-se.
Porto Velho RO, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7034038-34.2017.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: BANCO GMAC S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: HIRAN LEAO DUARTE CE0010422
REQUERIDO: EVERALDO BELEZA NOE
Advogado do(a) REQUERIDO:
Valor da causa: R$ 14.134,23
DESPACHO
Considerando petição constante no ID n. 15002276, bem como a
certidão do Oficial de Justiça no ID n. 15012373, manifeste-se a
parte autora, requerendo o que entender de direito no prazo de 15
(quinze) dias.
Intime-se.
Porto Velho RO, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7029629-15.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: W P INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: FRANCISCO RIBEIRO NETO RO0000875
RÉU: NORTE ECO INDUSTRIA QUIMICA LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU: ROBSON SANCHO FLAUSINO VIEIRA RO0004483
Valor da causa: R$ 7.677,78
SENTENÇA
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza
seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, com fundamento
na alínea “b” do inciso III do art. 487 do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO, com apreciação do MÉRITO, o processo
movido por W P INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - EPP
contra NORTE ECO INDUSTRIA QUIMICA LTDA - ME, ambos
qualificados nos autos e DETERMINO seu arquivamento.
Tratando-se de pedido de homologação de acordo, verifica-se
a ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal,
razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data.
Sem custas finais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho RO,18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7047979-51.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JUAREZ BARBOSA CARVALHO
Advogado do(a) AUTOR: FABIO ANTONIO MOREIRA RO0001553
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES RO0005369
Valor da causa: R$ 9.450,00
DESPACHO
Expeça-se alvará em favor da parte requerida para liberação do
valor depositado nos autos (ID n. 16825862), considerando que
não houve perícia.
Após retorne o processo concluso para SENTENÇA.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7047979-51.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JUAREZ BARBOSA CARVALHO
Advogado do(a) AUTOR: FABIO ANTONIO MOREIRA RO0001553
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES RO0005369
Valor da causa: R$ 9.450,00
DESPACHO
Expeça-se alvará em favor da parte requerida para liberação do
valor depositado nos autos (ID n. 16825862), considerando que
não houve perícia.
Após retorne o processo concluso para SENTENÇA.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7038281-21.2017.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSANGELA DA ROSA
CORREA - RO0005398
REQUERIDO: ALFREDO FERNANDO DE PAULA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Valor da causa: R$ 104.544,69
DESPACHO
Nos termos do art. 17 da Lei 3.896/2016 (Lei de Custas), o
requerimento de buscas de endereços, bloqueio de bens ou quebra
de sigilo fiscal, telemática e assemelhados, ainda que por meio
eletrônico, deverá ser instruído com comprovante do pagamento
da diligência para cada uma delas.
Assim, em 10 (dez) dias, recolha a parte autora o valor necessário
para realização de cada diligência solicitada, sob pena de extinção
do processo.
Porto Velho RO, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7011089-79.2018.8.22.0001
AUTOR: GABRIEL DE LIMA SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: WILSON MOLINA PORTO - RO0006291
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 23.459,87
Data da distribuição: 22/03/2018 14:16:49
DESPACHO
Defiro a gratuidade da justiça para a parte autora.
A parte autora pede, em tutela antecipada, o restabelecimento do
benefício auxílio-doença acidentário, sob a alegação de que se
encontra incapacitada para exercer atividade laboral, cujo pedido
administrativo teria sido indeferido ao fundamento de que se
encontra apto a regressar as atividades funcionais.
Para a concessão da tutela de urgência, necessário que fique
demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), desde que
não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da DECISÃO. Estes
pressupostos devem ser evidenciados conjuntamente, pelo que,
sob pena de não ser concedida a antecipação de tutela.
Em que pese a parte autora sustentar ser portadora de lesão
incapacitante, os exames e laudo juntados com a inicial não são
contemporâneos ao ajuizamento desta pretensão, não ficando
demonstrado que ainda remanesça alguma moléstia ou lesão
incapacitante para atividade laborativa, fazendo-se necessário a
realização da prova e do contraditório para demonstração. Desta
forma não se encontra presente o requisito inicial de probabilidade
do direito, nem se vislumbra a existência do perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo, vez que a parte autora
tomou conhecimento do indeferimento do pedido de revisão
administrativa, motivos pelos quais indefiro o pedido de tutela de
urgência formulado.
Considerando que somente a prova médico pericial poderá
estabelecer as condições de saúde da parte autora e, eventualmente,
se há alguma incapacidade para exercício da atividade laboral,
determino a realização de perícia médica.
Nomeio perito do juízo a Dra. Helena Cristina Silveira e Silveira
CRM 277 – e-mail: santiagomtc@yahoo.com.br Telefone: 981213773, para avaliar o caso e identificar eventual existência de
incapacidade e o seu grau, classificação, percentual, duração e
relação com a atividade laboral realizada pela parte autora e para
outras funções e sua vida cotidiana.
Arbitro os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais) e
determino ao requerido (INSS) que efetive o depósito nos autos,
no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de dispensa da prova e
presunção de veracidade da situação alegada pela parte autora.
Saliento que os órgãos públicos a disposição do juízo não suportam
o atendimento destas perícias, sem prejuízo de seu atendimento
ordinário.
Estabeleço o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial,
a contar da data de realização da avaliação do caso pelo perito.
Designo a avaliação pericial para a data de 04/07/2018 as 10 horas,
a ser realizada na Rua Quintino Bocaiúva, n. 3.061, esquina com
Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel, nesta cidade (CEJUSC –
Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania).
Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a
apresentação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar
da ciência deste DESPACHO, sob pena de preclusão. Os quesitos
apresentados anteriormente a este DESPACHO devem ser
considerados.
Como quesitos do juízo, seguem os seguintes:
I – HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A)
a) Profissão declarada.
b) Tempo de profissão.
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c) Atividade declarada como exercida.
d) Tempo de atividade.
e) Descrição da atividade.
f) Experiência laboral anteriormente.
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido.
II – EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS
SOBRE A PATOLOGIA
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual Justifique
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a
CONCLUSÃO.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária Parcial
ou total
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que
acomete(m) o(a) periciado(a).
i)Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j)Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s)
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia
Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data
da realização da perícia judicial
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a)periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação Qual atividade
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente,
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias A partir de quando
n)Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento Qual a previsão
de duração do tratamento Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico O tratamento é oferecido pelo SUS
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessário
para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar
a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da
incapacidade)
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas Responda apenas
em caso afirmativo.
Intime-se a parte requerida para apresentar sua defesa, no prazo
de 30 (trinta) dias (art. 335 do CPC), cujo prazo se iniciará após
ciência do resultado da perícia. No prazo de defesa o requerido
deverá apresentar cópia do procedimento administrativo referente
ao benefício previdenciário pleiteado pelo requerente.
Intime-se a parte autora, por meio de seus advogados (§3º do art.
334 do CPC).
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7023001-10.2017.8.22.0001
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Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARINALDA DO NASCIMENTO LOPES
Advogado do(a) EXEQUENTE: WALDENEIDE DE ARAUJO
CAMARA - RO0002036
EXECUTADO: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO
Advogados do(a) EXECUTADO: ISRAEL AUGUSTO ALVES
FREITAS DA CUNHA - RO0002913, JOAO NAPOLEAO LACERDA
BARBATO - MG70431
Valor da causa: R$ 41.183,04
SENTENÇA
Ante o pagamento do débito, com fundamento no inciso II do art.
924 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a obrigação
no processo movido por MARINALDA DO NASCIMENTO
LOPES contra HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO e
DETERMINO o seu arquivamento.
O valor das custas finais já foi recolhido nos autos do processo
físico.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho RO, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7023001-10.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARINALDA DO NASCIMENTO LOPES
Advogado do(a) EXEQUENTE: WALDENEIDE DE ARAUJO
CAMARA - RO0002036
EXECUTADO: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO
Advogados do(a) EXECUTADO: ISRAEL AUGUSTO ALVES
FREITAS DA CUNHA - RO0002913, JOAO NAPOLEAO LACERDA
BARBATO - MG70431
Valor da causa: R$ 41.183,04
SENTENÇA
Ante o pagamento do débito, com fundamento no inciso II do art.
924 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a obrigação
no processo movido por MARINALDA DO NASCIMENTO
LOPES contra HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO e
DETERMINO o seu arquivamento.
O valor das custas finais já foi recolhido nos autos do processo
físico.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho RO, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7001760-43.2018.8.22.0001
AUTOR: ELIAS FERREIRA DUARTE
Advogados do(a) AUTOR: MARX SILVERIO ROSA CORREA
CARNEIRO - RO8611, ANDERSON FELIPE REUSING BAUER RO0005530, PABLO ROSA CORREA CARNEIRO DE ANDRADE
- RO0004635
RÉU: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 11.812,50
Data da distribuição: 18/01/2018 17:32:01
SENTENÇA
HOMOLOGO a renúncia à pretensão formulada na ação (ID n.
17890581) e, em consequência, com fundamento no inciso III, “c”
do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, com
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resolução de MÉRITO, o processo movido por ELIAS FERREIRA
DUARTE contra seguradora líder do consórcio dO seguro dpvat
S/A, ambos qualificados nos autos e ordeno seu arquivamento.
HOMOLOGO, ainda, a renúncia ao prazo recursal.
Concedo a parte requerida o prazo de 10 (dez) dias para depósito
dos honorários do perito, sob pena de bloqueio em seus ativos
financeiros por meio do sistema BACENJUD.
Sem custas finais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7036946-64.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RAIMUNDO OLIVEIRA SOUSA
Advogados do(a) AUTOR: MARIA CLARA DO CARMO GOES RO000198B, NAJILA PEREIRA DE ASSUNCAO - RO0005787
RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) RÉU: WILSON BELCHIOR - RO0006484
INTIMAÇÃO
Ficam as partes intimadas do trânsito em julgado da SENTENÇA.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7028160-65.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: DULCINEIA MELO DOS REIS e outros
Advogados do(a) AUTOR: ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR
- RO0002811, JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO0001068
Advogados do(a) AUTOR: JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO0001068,
ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR - RO0002811
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
Intimação
Ficam as partes intimadas para apresentar alegações finais no
prazo de 10 dias nos termos da DECISÃO ID 14828177.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7001760-43.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
AUTOR: ELIAS FERREIRA DUARTE
Advogados do(a) AUTOR: MARX SILVERIO ROSA CORREA
CARNEIRO - RO8611, ANDERSON FELIPE REUSING BAUER RO0005530, PABLO ROSA CORREA CARNEIRO DE ANDRADE
- RO0004635
RÉU: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Advogados do(a) RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA
- RO9117, WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665, IRAN DA
PAIXAO TAVARES JUNIOR - RO0005087, PAULO BARROSO
SERPA - RO0004923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO
- RO000303B
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SENTENÇA
HOMOLOGO a renúncia à pretensão formulada na ação (ID n.
17890581) e, em consequência, com fundamento no inciso III, “c”
do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, com
resolução de MÉRITO, o processo movido por ELIAS FERREIRA
DUARTE contra seguradora líder do consórcio dO seguro dpvat
S/A, ambos qualificados nos autos e ordeno seu arquivamento.
HOMOLOGO, ainda, a renúncia ao prazo recursal.
Concedo a parte requerida o prazo de 10 (dez) dias para depósito
dos honorários do perito, sob pena de bloqueio em seus ativos
financeiros por meio do sistema BACENJUD.
Sem custas finais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7031835-02.2017.8.22.0001
AUTOR: RALEI SOUZA DA COSTA
Advogados do(a) AUTOR: CAMILA VARELA GREGORIO RO0004133, VITOR MARTINS NOE - RO0003035
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PROCURADORIA FEDERAL EM RONDONIA
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 29.579,04
Data da distribuição: 18/07/2017 17:00:39
DESPACHO
Considerando que somente a prova médico pericial poderá
estabelecer as condições de saúde da parte autora e, eventualmente,
se há alguma incapacidade para exercício da atividade laboral,
determino a realização de perícia médica.
Nomeio perito do juízo o Dr(a) Helena Cristina Silveira e Silveira,
CRM/RO n.277 - telefone para contato: (69) 9.8121-3773, para
avaliar o caso e identificar eventual existência de incapacidade
e o seu grau, classificação, percentual, duração e relação com a
atividade laboral realizada pela parte autora e para outras funções
e sua vida cotidiana.
Arbitro os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais) e
determino ao requerido (INSS) que efetive o depósito nos autos,
no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de dispensa da prova e
presunção de veracidade da situação alegada pela parte autora.
Saliento que os órgãos públicos a disposição do juízo não suportam
o atendimento destas perícias, sem prejuízo de seu atendimento
ordinário.
Estabeleço o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial,
a contar da data de realização da avaliação do caso pelo perito.
Designo a avaliação pericial para a data de 03/07/2018 às 08horas,
a ser realizada no prédio do CEJUSC - Centro Judiciário de
Colução de Conflitos e Cidadania, na Rua Quintino Bocaiúva, n.
3.061, esquina com Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel, nesta
cidade.
Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a
apresentação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar
da ciência deste DESPACHO, sob pena de preclusão.
Considerando a Recomendação Conjunta n. 01/2015 do CNJ/CJF/
AGU/MTPS, como quesitos do juízo, seguem os seguintes:
I – HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A)
a) Profissão declarada.
b) Tempo de profissão.
c) Atividade declarada como exercida.
d) Tempo de atividade.
e) Descrição da atividade.
f) Experiência laboral anteriormente.
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido.
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II – EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS
SOBRE A PATOLOGIA
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual Justifique
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a
CONCLUSÃO.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária Parcial
ou total
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que
acomete(m) o(a) periciado(a).
i)Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j)Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s)
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia
Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data
da realização da perícia judicial
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a)periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação Qual atividade
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente,
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias A partir de quando
n)Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento Qual a previsão
de duração do tratamento Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico O tratamento é oferecido pelo SUS
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessário
para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar
a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da
incapacidade)
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas Responda apenas
em caso afirmativo.
III – QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE
Quesitos específicos para as hipóteses de pedido de auxílioacidente ou nos casos em que o autor recebe auxílio-acidente e
pretende o recebimento de auxílio-doença:
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou pertubação funcional
que implique redução de sua capacidade para o trabalho Qual
b) Se houver lesão ou pertubação funcional, decorre de acidente
de trabalho ou de qualquer natureza Em caso positivo, indique
o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem
como indique se o (a) periciado(a) reclamou assistência médica e/
ou hospitalar.
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer
natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da
atividade habitual
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades
encontrada(s) pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhado
suas funções habituais Tais sequelas são permanentes, ou seja,
não passíveis de cura
e) Houve alguma perda anatômica Qual A força muscular está
mantida
f) A mobilidade das articulações está preservada
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma
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das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999
h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua
capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a
mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas
não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade
Intime-se a parte autora, por meio de seus advogados (§3º do art.
334 do CPC).
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam.
Porto Velho, 17 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0016245-17.2011.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: RAPHAEL CERQUEIRA MORAES
EXECUTADO: JEAN CARLOS SIMOES BARBOSA
CONFIDENCIAL E PESSOAL
Nome: RAPHAEL CERQUEIRA MORAES
Endereço: Rua Cap. Natanael Aguiar, 1948, Jd das Mangueiras,
Agenor de Carvalho, Porto Velho - RO - CEP: 76847-000
CARTA DE INTIMAÇÃO
Por força e em cumprimento do r. DESPACHO deste Juízo, abaixo
transcrito, fica Vossa Senhoria, pela presente, INTIMADO(A) nos
termos do art. 485, § 1º do Novo Código de Processo Civil, para
promover o regular andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de extinção/arquivamento do processo.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
FABIANE LIMA DE ABREU RIBEIRO
Tec Jud 205460-4
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7038315-93.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: AHMED FUAD SALEH - ME
Advogado do(a) AUTOR: BLUCY RECH BORGES - RO0004682
RÉU: CRUZ SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E COMERCIO
LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 127.766,44
SENTENÇA
Dispõe o art. 82, Código de Processo Civil: “Salvo as disposições
concernentes à justiça gratuita, cabe às partes prover as despesas
dos autos que realizam ou requerem no processo, antecipandolhes o pagamento desde o início até SENTENÇA final”.
Portanto, a distribuição da inicial é ato judicial sujeito a preparo e
não havendo o adiantamento das custas iniciais, o indeferimento
de plano não depende de intimação pessoal do autor, porquanto o
processo não se forma validamente (art. 485, IV, CPC).
Conforme restou determinado, deveria a parte autora providenciar
o recolhimento das custas iniciais (ID n. 12839792).
Considerando a ausência de manifestação da parte autora, o
indeferimento da inicial se impõe por ausência de requisitos para o
processamento regular do processo. Confira-se:
Ante o exposto, com fundamento no parágrafo único do art. 321 e
inciso IV do 330, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a
petição inicial apresentada por AHMED FUAD SALEH contra CRUZ
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E COMÉRCIO LTDA, ambos
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qualificados nos autos e, em consequência, nos termos do inciso I
do art. 485 do mesmo Código, JULGO EXTINTO o processo, sem
apreciação do MÉRITO e DETERMINO seu arquivamento.
Intime-se a parte autora a recolher as custas iniciais e finais, em 15
(quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa do
Estado. Recolhido o valor, arquive-se. Não havendo recolhimento,
cumpra a escrivania o disposto no artigo 35 e seguintes da Lei n.
3.896/16 e 2§º art. 2º do Provimento Conjunto n. 002/2017-PR-CG
e, após arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho RO, 17 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
Fica a Requerida intimada da proposta de honorários do perito,
para efetuar o depósito em 10 dias nos termos da DECISÃO.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7036485-29.2016.8.22.0001
AUTOR: EDMUNDO COLACO OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: TERESA CRISTINA ARANHA DE BRITO
- RO0005798, CLARA REGINA DO CARMO GOES - RO0000653,
FELIPE GOES GOMES DE AGUIAR - RO0004494
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 20.560,00
Data da distribuição: 15/07/2016 16:44:22
DESPACHO
Considerando que somente a prova médico pericial poderá
estabelecer as condições de saúde da parte autora e, eventualmente,
se há alguma incapacidade para exercício da atividade laboral,
determino a realização de perícia médica.
Nomeio perito do juízo o Dr(a) Helena Cristina Silveira e Silveira,
CRM/RO n. 277 - telefone para contato: (69) 9.8121-3773, para
avaliar o caso e identificar eventual existência de incapacidade
e o seu grau, classificação, percentual, duração e relação com a
atividade laboral realizada pela parte autora e para outras funções
e sua vida cotidiana.
Arbitro os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), os
quais já foram recolhidos.
Estabeleço o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial,
a contar da data de realização da avaliação do caso pelo perito.
Designo a avaliação pericial para a data de 03/07/2018 às 11
horas, a ser realizada no prédio do CEJUSC - Centro Judiciário de
Colução de Conflitos e Cidadania, na Rua Quintino Bocaiúva, n.
3.061, esquina com Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel, nesta
cidade.
Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a
apresentação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar
da ciência deste DESPACHO, sob pena de preclusão.
Como quesitos do juízo, seguem os seguintes:
I – HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A)
a) Profissão declarada.
b) Tempo de profissão.
c) Atividade declarada como exercida.
d) Tempo de atividade.
e) Descrição da atividade.
f) Experiência laboral anteriormente.
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido.
II – EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS
SOBRE A PATOLOGIA
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

463

Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual Justifique
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a
CONCLUSÃO.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária Parcial
ou total
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que
acomete(m) o(a) periciado(a).
i)Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j)Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s)
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia
Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data
da realização da perícia judicial
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a)periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação Qual atividade
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente,
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias A partir de quando
n)Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento Qual a previsão
de duração do tratamento Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico O tratamento é oferecido pelo SUS
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessário
para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar
a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da
incapacidade)
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas Responda apenas
em caso afirmativo.
III – QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE
Quesitos específicos para as hipóteses de pedido de auxílioacidente ou nos casos em que o autor recebe auxílio-acidente e
pretende o recebimento de auxílio-doença:
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou pertubação funcional
que implique redução de sua capacidade para o trabalho Qual
b) Se houver lesão ou pertubação funcional, decorre de acidente
de trabalho ou de qualquer natureza Em caso positivo, indique
o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem
como indique se o (a) periciado(a) reclamou assistência médica e/
ou hospitalar.
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer
natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da
atividade habitual
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades
encontrada(s) pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhado
suas funções habituais Tais sequelas são permanentes, ou seja,
não passíveis de cura
e) Houve alguma perda anatômica Qual A força muscular está
mantida
f) A mobilidade das articulações está preservada
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999
h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua
capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a
mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas
não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade
Intime-se a parte requerida para apresentar sua defesa, no prazo
de 30 (trinta) dias (art. 335 do CPC), cujo prazo se iniciará após
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ciência do resultado da perícia. No prazo de defesa o requerido
deverá apresentar cópia do procedimento administrativo referente
ao benefício previdenciário pleiteado pelo requerente.
Intime-se a parte autora, por meio de seus advogados (§3º do art.
334 do CPC).
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam.
Porto Velho, 17 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito

DESPACHO
Proceda a mudança de classe do processo para cumprimento de
SENTENÇA.
Expeça-se alvará em favor da parte exequente, para liberação do
valor depositado nos autos pela executada (ID n. 15788547).
Independente da determinação acima, manifeste-se a parte
exequente sobre eventual saldo remanescente, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de extinção pelo pagamento.
Porto Velho RO, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7023323-98.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: E A MARIN - EPP
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO ALEXANDRE ASSIS MOREIRA
- RO0003675
RÉU: CLEITON COURINOS DE MOURA
Advogado do(a) RÉU: SILVIO VINICIUS SANTOS MEDEIROS RO0003015
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7019487-49.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ
- RO0004389
EXECUTADO: ERIKSON DA SILVA FARIAS
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7004484-20.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE EDINALDO DOS SANTOS SILVA
Advogado do(a) AUTOR: ERICA DE NAZARE SOUSA COSTA
SILVA - RO0003858
RÉU: EKOAR - EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
AMBIENTAL E EMPRESARIAL DA AMAZONIA EIRELI - EPP
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada a dar regular andamento ao feito no
prazo de 5 dias, sob pena de extinção/arquivamento.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7062035-26.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: GILVANEI AIRES LIMA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
RÉU: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
Advogados do(a) RÉU: WILSON BELCHIOR - RO0006484,
RICHARD LEIGNEL CARNEIRO - RN0009555
Valor da causa: R$ 10.000,00

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7021555-06.2016.8.22.0001
AUTOR: CALIXTO JACOB DE SANTANA
Advogados do(a) AUTOR: FELIPE GOES GOMES DE AGUIAR RO0004494, CLARA REGINA DO CARMO GOES - RO0000653,
TERESA CRISTINA ARANHA DE BRITO - RO0005798
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 10.000,00
Data da distribuição: 26/04/2016 16:27:52
DESPACHO
Considerando que somente a prova médico pericial poderá
estabelecer as condições de saúde da parte autora e, eventualmente,
se há alguma incapacidade para exercício da atividade laboral,
determino a realização de perícia médica.
Nomeio perito do juízo o Dr(a) Helena Cristina Silveira e Silveira,
CRM/RO n.277 - telefone para contato: (69) 9.8121-3773, para
avaliar o caso e identificar eventual existência de incapacidade
e o seu grau, classificação, percentual, duração e relação com a
atividade laboral realizada pela parte autora e para outras funções
e sua vida cotidiana.
Arbitro os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), os
quais já foram recolhidos (ID n. 17944887).
Estabeleço o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial,
a contar da data de realização da avaliação do caso pelo perito.
Designo a avaliação pericial para a data de 03/07/2018 às 10
horas, a ser realizada no prédio do CEJUSC - Centro Judiciário de
Colução de Conflitos e Cidadania, na Rua Quintino Bocaiúva, n.
3.061, esquina com Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel, nesta
cidade.
Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a
apresentação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar
da ciência deste DESPACHO, sob pena de preclusão.
Como quesitos do juízo, seguem os seguintes:
I – HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A)
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a) Profissão declarada.
b) Tempo de profissão.
c) Atividade declarada como exercida.
d) Tempo de atividade.
e) Descrição da atividade.
f) Experiência laboral anteriormente.
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido.
II – EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS
SOBRE A PATOLOGIA
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual Justifique
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a
CONCLUSÃO.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária Parcial
ou total
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que
acomete(m) o(a) periciado(a).
i)Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j)Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s)
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia
Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data
da realização da perícia judicial
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a)periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação Qual atividade
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente,
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias A partir de quando
n)Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento Qual a previsão
de duração do tratamento Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico O tratamento é oferecido pelo SUS
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessário
para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar
a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da
incapacidade)
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas Responda apenas
em caso afirmativo.
III – QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE
Quesitos específicos para as hipóteses de pedido de auxílioacidente ou nos casos em que o autor recebe auxílio-acidente e
pretende o recebimento de auxílio-doença:
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou pertubação funcional
que implique redução de sua capacidade para o trabalho Qual
b) Se houver lesão ou pertubação funcional, decorre de acidente
de trabalho ou de qualquer natureza Em caso positivo, indique
o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem
como indique se o (a) periciado(a) reclamou assistência médica e/
ou hospitalar.
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer
natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da
atividade habitual
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d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades
encontrada(s) pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhado
suas funções habituais Tais sequelas são permanentes, ou seja,
não passíveis de cura
e) Houve alguma perda anatômica Qual A força muscular está
mantida
f) A mobilidade das articulações está preservada
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999
h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua
capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a
mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas
não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade
Intime-se a parte requerida para apresentar sua defesa, no prazo
de 30 (trinta) dias (art. 335 do CPC), cujo prazo se iniciará após
ciência do resultado da perícia. No prazo de defesa o requerido
deverá apresentar cópia do procedimento administrativo referente
ao benefício previdenciário pleiteado pelo requerente.
Intime-se a parte autora, por meio de seus advogados (§3º do art.
334 do CPC).
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam.
Porto Velho, 17 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7019445-34.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: EDIMAQ EMPRESA DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE MAQ LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO RO0000704
EXECUTADO: EARLE PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 387,05
Data da distribuição: 13/04/2016 16:43:43
DESPACHO
Na forma do §3º do art. 3º do CPC, designo audiência de tentativa
de conciliação para a data de 04/06/2018 às 08h30min, a ser
realizada na sede deste Juízo (Fórum Cível - Avenida Lauro Sodré,
n. 1728, Bairro São João Bosco, térreo).
Intimem-se as partes por meio de seus advogados.
CÓPIA DESTE SERVE COMO MANDADO OU CARTA DE
CITAÇÃO.
Dados para cumprimento:
Parte requerida: Nome: EARLE PEREIRA DA SILVA
Endereço: Rua Raimundo Cantuária, 3412, Nova Porto Velho,
Porto Velho - RO - CEP: 76820-098
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7021844-02.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LUIZA NEVES DE MELO
Advogado do(a) EXEQUENTE: GREYCIANE BRAZ BARROSO RO0005928
EXECUTADO: CASA DE COURO SANTA RITA LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO: DOUGLAS TADEU MAGALHAES
- MT14827/O
Valor da causa: R$ 23.290,60

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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DESPACHO
A parte executada manifestou-se no ID n. 14927587, informando o
último depósito do parcelamento realizado nos autos, de maneira
que requereu a extinção do feito, na forma inciso II do art. 924 do
CPC.
Nesse sentido, expeça-se alvará em favor da parte exequente para
levantamento de valores depositados na conta vinculada a este
feito.
Manifeste-se a parte exequente, em 5 (cinco) dias dizendo se tem
interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção pelo
pagamento.
Intime-se.
Porto Velho RO, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7003531-90.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: SIMONE CRISTINA VASQUES DE AMORIM
Advogado do(a) AUTOR: ERISSON RICARDO ROBERTO
RODRIGUES DA SILVA - RO0005440
RÉU: ERALDO ISITA SARCO JUNIOR
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada do trânsito em julgado da
SENTENÇA.
Fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 0001196-91.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: EINSTEIN INSTITUIÇÃO DE ENSINO LTDA. EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ
- RO0004389, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - RO0004643
EXECUTADO: FRANCIELLEM ALMEIDA FRANCA DOS REIS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 1.299,61
DESPACHO
O ônus de distribuir a precatória é da parte. Indefiro o pedido de
envio por malote digital.
Nesse sentido, comprove a parte exequente, no prazo de 15
(quinze) dias, a distribuição da carta precatória, sob pena de
extinção e arquivamento do feito.
Intime-se.
Porto Velho RO, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7º Vara Cível
fórum cível - Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1343
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Processo nº: 7016497-85.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE:
DIRECIONAL
TSC
JATUARANA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
EXECUTADO: ANA CELINA ALVES
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 3.954,16
DESPACHO
Intime-se o advogado indicado na petição de ID n. 15889303 a
apresentar seus poderes nos autos, em 15 (quinze) dias, sob pena
de extinção e arquivamento do processo.
Porto Velho RO, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
Assinado eletronicamente por: ILISIR BUENO RODRIGUES
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 15484064 18051818372032600000014417355
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686 Processo n. 7000366-35.2017.8.22.0001
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: CELSO MARCON - RO0003700
RÉU: MARILZA CANDIDA FAUSTINO
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 50.841,46
Data da distribuição: 11/01/2017 12:58:02
SENTENÇA
Intimada a recolher o complemento das custas iniciais, a parte
autora veio a juízo afirmar que já recolheu todas as custas devidas.
Todavia, ao que consta dos autos, não foi atendida a determinação
constante no ID n. 11226622, que explicou com clareza a situação
de recolhimento das custas.
Assim, considerando a inércia da parte interessada, que deixou de
atender a determinação, com fundamento no parágrafo único do
art. 321 e inciso IV do 330, ambos do Código de Processo Civil,
INDEFIRO a petição inicial apresentada por BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A. contra MARILZA CANDIDA FAUSTINO,
ambos qualificados no processo e, em consequência, nos termos do
inciso I do art. 485 do mesmo Código, JULGO EXTINTO o processo,
sem apreciação do MÉRITO e DETERMINO seu arquivamento.
Intime-se a parte autora para recolher as custas iniciais
(complemento), em 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e
inscrição na dívida ativa do Estado.
Recolhido o valor, arquive-se.
Não havendo recolhimento, cumpra a central o disposto no artigo
35 e seguintes da Lei n. 3.896/16 e art. 2º do Provimento Conjunto
n. 002/2017-PR-CG. Após, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 0005605-13.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CEREALISTA CAMILA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SHEILA CRISTINA BARROS
MOREIRA - RO0004588
EXECUTADO: DANIEL E. BARROS - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 29.222,70

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

DESPACHO
Manifeste-se a parte exequente sobre a certidão do Oficial de
Justiça (ID n. 12402815 e 12745156), requerendo o que entender
de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do
processo.
Atente-se a parte exequente que, em caso de requerimento
de alguma destas providências previstas no art. 17 da Lei nº
3.896/2016, desde já, apresente o comprovante de recolhimento
das respectivas custas.
Porto Velho RO, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7032694-18.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CELIOMARCLEUDES PAIXAO DO NASCIMENTO
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
EXECUTADO: BANCO CACIQUE S/A.
Advogados do(a) EXECUTADO: ROBSON JOSE TESSIMA SP139001, MICHELE MARQUES ROSATO - RO0003645
Valor da causa: R$ 9.624,12
DESPACHO
Expeça-se alvará em favor da parte exequente para liberação do
valor depositado nos autos pelo executado (ID n. 15963304).
Independente da determinação acima, manifeste-se a parte
exequente sobre eventual saldo remanescente, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de extinção pelo pagamento.
Porto Velho RO, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 0009254-83.2015.8.22.0001
EXEQUENTE: LEVI DE OLIVEIRA COSTA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LEVI DE OLIVEIRA COSTA RO0003446
EXECUTADO: JOSE MORAIS DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 2.319,70
Data da distribuição: 24/07/2017 10:06:57
SENTENÇA
Ante o cumprimento da obrigação, com fundamento no inciso II do
art. 924 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo
movido por Levi de Oliveira Costa contra JOSE MORAIS DA SILVA,
ambos qualificados no feito e, em consequência, DETERMINO o
seu arquivamento.
Intime-se a parte executada para recolher as custas finais, em 15
(quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa do
Estado.
Recolhido o valor, arquive-se.
Não havendo recolhimento, cumpra a Central o disposto no artigo
35 e seguintes da Lei n. 3.896/16 e art. 2º do Provimento Conjunto
n. 002/2017-PR-CG. Após, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7045424-61.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831
EXECUTADO: ERENILDA SILVA MENEZES
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 2.968,17
SENTENÇA
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza
seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, com fundamento
na alínea “b” do inciso III do art. 487 do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO, com apreciação do MÉRITO, o processo movido
por CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA contra ERENILDA
SILVA MENEZES, ambos qualificados nos autos e DETERMINO
seu arquivamento.
Tratando-se de pedido de homologação de acordo, verifica-se
a ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal,
razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data.
Sem custas finais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho RO, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7034167-39.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO ECOVILLE
Advogado do(a) EXEQUENTE: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN
- RO0003956
EXECUTADO: ROGELIO IVAN ORTIZ VELAZQUEZ
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 3.573,45
SENTENÇA
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza
seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, com fundamento
na alínea “b” do inciso III do art. 487 do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO, com apreciação do MÉRITO, o processo movido
por ASSOCIACAO ECOVILLE contra ROGELIO IVAN ORTIZ
VELAZQUEZ, ambos qualificados nos autos e DETERMINO seu
arquivamento.
Tratando-se de pedido de homologação de acordo, verifica-se
a ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal,
razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data.
Sem custas finais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho RO, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7034577-97.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO ECOVILLE
Advogado do(a) EXEQUENTE: GEISEBEL ERECILDA MARCOLAN
- RO0003956
EXECUTADO: JAIR ROSSI DE MENDONCA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 2.451,80

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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SENTENÇA
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza
seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, com fundamento
na alínea “b” do inciso III do art. 487 do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO, com apreciação do MÉRITO, o processo
movido por ASSOCIACAO ECOVILLE contra JAIR ROSSI DE
MENDONCA, ambos qualificados nos autos e DETERMINO seu
arquivamento.
Tratando-se de pedido de homologação de acordo, verifica-se
a ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal,
razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data.
Sem custas finais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho RO, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0009132-07.2014.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: Maria Elizabete de Lima
Advogados do(a) AUTOR: JOCIELI DA SILVA VARGAS RO0005180, GILSON LUCAS FAGUNDES - RO0004148
RÉU: Banco do Brasil S. A. e outros
Advogados do(a) RÉU: CAROLINA GIOSCIA LEAL DE MELO
- RO0002592, RAFAEL SGANZERLA DURAND - RO0004872,
NELSON SERGIO DA SILVA MACIEL JUNIOR - RO0004763,
JOAO DI ARRUDA JUNIOR - RO0005788
Advogado do(a) RÉU: CARLOS CORREIA DA SILVA RO0003792
INTIMAÇÃO
Ficam as partes intimadas dos 02 Recursos de Apelação
apresentados para, querendo, apresentarem Contrarrazões.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7016764-28.2015.8.22.0001
EXEQUENTE: JOSE CARLOS GARCIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: WILMO ALVES - RO0006469,
EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO - RO0003531,
MARCIA BERENICE SIMAS ANTONETTI - RO0001028
EXECUTADO: V R INDUSTRIA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA
- ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 49.260,16
Data da distribuição: 10/11/2015 10:59:49
DESPACHO
O pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser
formulado em incidente apartado, observando as demais exigências
legais, cabendo a parte autora indicar expressamente quem vai
figurar no polo passivo da lide, apresentando a devida qualificação
e a documentação necessária.
Expeça-se certidão de crédito para fins de protesto.
Em relação a inclusão do nome do executado no sistema
SERASAJUD, deve a a parte exequente providenciar o pagamento
da diligência, conforme o art. 17 da Lei n. 3.896/2016, no prazo de
15 (quinze) dias.
Sem prejuízo de tais providências, requeira o exequente o que
entender de direito para o prosseguimento do feito, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento.
Intime-se
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7022278-59.2015.8.22.0001
EXEQUENTE: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
EXECUTADO: FRANCISCO SABINO XAVIER
Advogados do(a) EXECUTADO: JOAO DE CASTRO INACIO
SOBRINHO - RO000433A, EDSON MATOS DA ROCHA RO0001208, JETER BARBOSA MAMANI - RO0005793
Valor da causa: R$ 2.584,75
Data da distribuição: 13/11/2015 16:25:23
DESPACHO
Considerando que o executado levantou todo o valor existente na
conta judicial (ID n. 10596049 e 18077717), intime-se o executado
a depositar o valor pertencente ao exequente (R$295,13), no prazo
de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio judicial em seus ativos
financeiros.
Intime-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7015076-26.2018.8.22.0001
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A
Advogado do(a) AUTOR: SERGIO SCHULZE - SC0007629
RÉU: MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 33.551,53
Data da distribuição: 18/04/2018 09:57:11
DESPACHO
Comprove a parte autora o recolhimento das custas iniciais (inciso
I do art. 12 da Lei Estadual n. 3.896/16), no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).
Intime-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7025349-69.2015.8.22.0001
AUTOR: BANCO HONDA S/A.
Advogado do(a) AUTOR: RENAN THIAGO PASQUALOTTO SILVA
- RO0006017
RÉU: JULIANO CESAR CARDOSO DE MORAIS
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 11.799,26
Data da distribuição: 30/11/2015 23:50:27
SENTENÇA
A extinção é de rigor.
A parte autora foi intimada a promover a citação da requerida,
todavia deixou escoar o prazo sem que fossem tomadas as
providências determinadas por este juízo.
Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, quando
perceber a ausência de elementos na petição inicial, deve o juiz
intimar a parte requerente para suprir a carência no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Note-se que a inércia da parte autora faz revelar a ausência dos
pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo,
razão pela qual o feito deve ser extinto, uma vez que a parte não
cumpriu a diligência que lhe competia, possibilitando o indeferimento
da inicial na forma do parágrafo único do art. 321 do Código de
Processo Civil.
A propósito, julgado do egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia,
que, em casos análogos, assim decidiu:
“Extinção do processo. Ausência de pressuposto de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo. Desnecessidade
de intimação pessoal. Extinto o processo em razão de ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo, tal qual o não aperfeiçoamento de citação por inércia
do autor, se mostra desnecessária sua intimação pessoal, não se
aplicando o § 1º do art. 267 do CPC, pois estese refere apenas à
extinção do processo por abandono processual (incisos II e III).” (TJ/
RO 2ª Câmara Cível, AC n. 0002130-83.2014.822.0001, Rel. Des.
Marcos Alaor Diniz Grangeia, julgado em 15/03/2018. Publicado no
Diário Oficial em 21/03/2018).
“Apelação cível. Ação de execução. Extinção do processo
sem julgamento do MÉRITO. Pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo. Ausência. A ausência
de citação é causa de extinção do processo, sem resolução de
MÉRITO, por inexistência de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular. Recurso não provido.” (TJ/RO 1ª
Câmara Cível, AC n. 0007049-57.2010.822.0001, Rel. Juiz Rinaldo
Forti da Silva, julgado em 28/02/2018. Publicado no Diário Oficial
em 08/03/2018).
Ante o exposto, com fundamento no parágrafo único do art. 321 do
Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial apresentada
por BANCO HONDA S/A. contra JULIANO CESAR CARDOSO DE
MORAIS, ambas qualificadas nos autos e, em consequência, nos
termos dos incisos I e IV do art. 485 do mesmo Código, JULGO
EXTINTO o processo, sem resolução de MÉRITO e ordeno seu
arquivamento.
Intime-se a parte requerente a recolher as custas finais, em 15
(quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa do
Estado.
Recolhido o valor, arquive-se. Não havendo recolhimento, cumpra
a escrivania o disposto no artigo 35 e seguintes da Lei n. 3.896/16
e 2§º art. 2º do Provimento Conjunto n. 002/2017-PR-CG e, após
arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 0157523-74.2009.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: JOSE APARECIDO DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDIARA AFONSO FIGUEIRA RO0003143
EXECUTADO: ALZIRA PIRES SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 86.050,42
DESPACHO
Arquive-se.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7011770-83.2017.8.22.0001
AUTOR: COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
EIRELI - ME
Advogado do(a) AUTOR: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA
CUNHA - RO0002913
RÉU: GM NAVEGACAO E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA.
- ME
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 1.297,83
Data da distribuição: 24/03/2017 17:46:39
DECISÃO
COMÉRCIO DE DERIVADOS PLANALTO EIRELI-ME, qualificado
no processo, opôs embargos de declaração contra o DESPACHO
de ID n. 17756783, pág.1, que deferiu a citação da parte requerida
por edital, com prazo de 20 (dias), com a publicação em jornal
local de ampla circulação, no prazo de 10(dez) dias. Sustenta que,
na nova sistemática processual, não é necessária a publicação.
Pugnou, por isso, fosse reconsiderada a referida DECISÃO, a fim
de se admitir o recurso interposto, alegando a contradição quanto
a realização da citação editalícia somente por meio do portal de
publicações de editais do Tribunal de justiça de Rondônia.
Os embargos são improcedentes.
Conforme disposto no parágrafo único do art. 257 do CPC, o juiz
tem a faculdade de determinar, também, a publicação do edital em
jornal local de ampla circulação.
No caso, considerando as circunstâncias do processo, o juízo optou
por utilizar a faculdade, de forma a dar a maior publicidade possível
ao edital de citação.
Assim, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração
apresentados e DETERMINO o prosseguimento do feito, conforme
o DESPACHO proferido no ID n. 17756783.
Publique-se e intimem-se.
Porto Velho, 16 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7013728-75.2015.8.22.0001
AUTOR: ELIO THOME
Advogado do(a) AUTOR: FABIO HENRIQUE FURTADO COELHO
DE OLIVEIRA - RO0005105
RÉU: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS
Advogado do(a) RÉU: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE0016477
Valor da causa: R$ 10.000,00
Data da distribuição: 29/09/2015 15:28:14
SENTENÇA
Ante o cumprimento da obrigação, com fundamento no inciso II
do art. 924 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO com
apreciação do MÉRITO o processo movido por ELIO THOME
contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS, ambos qualificados no feito e, em consequência,
DETERMINO o seu arquivamento.
Intime-se a parte executada para recolher as custas finais, em 15
(quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa do
Estado.
Recolhido o valor, arquive-se.
Não havendo recolhimento, cumpra a Central o disposto no artigo
35 e seguintes da Lei n. 3.896/16 e art. 2º do Provimento Conjunto
n. 002/2017-PR-CG. Após, arquive-se.
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CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE ALVARÁ JUDICIAL
(n. 027/2018 – GAB) para levantamento do valor depositado no
processo (ID n. 18027515), com validade de 30 (trinta) a contar da
assinatura da SENTENÇA.
FAVORECIDO(A): ELIO THOME CPF: 490.622.209-91,
representado por FABIO HENRIQUE FURTADO COELHO DE
OLIVEIRA - OAB/RO n. 5.105.
FINALIDADE: Proceder o levantamento na CEF, Agência 2848.
1 – Do valor de R$ 12.138,87 (doze mil cento e trinta e oito reais
e oitenta e sete centavos) e rendimentos, depositado na Conta
Judicial nº 01670791-0.
OBS.: Devendo a conta judicial ser zerada.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7064840-49.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSIMAR FERREIRA MELO
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado do(a) RÉU: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ RO0004389
Valor da causa: R$ 10.000,00
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
TELEFONICA BRASIL S.A, qualificada nos autos, apresentou
embargos de declaração contra SENTENÇA proferida no ID n.
15397968, sob o argumento de que a referida DECISÃO foi omissa
ao não indicar qual índice de atualização de correção monetária
deve ser aplicado sobre o valor da condenação, bem como ao
não se manifestar sobre a veracidade e legitimidade do contrato
apresentado nos autos, fato que conduziu procedência do pedido
do autor. Requereu, por isso, que a DECISÃO proferida seja
retificada para suprir a omissão mencionada e, assim, julgando
improcedentes os pedidos formulados na inicial.
A parte embargada, JOSIMAR FERREIRA MELO, manifestou-se
sobre os embargos apresentados, sustentando que na SENTENÇA
proferida não há omissão, uma vez que o Tribunal de Justiça utilizase de tabela que aponta os índices de atualização aplicados sobre
os valores condenatórios, assim como analisou todas as provas
apresentadas. Sustentou, no caso, que os embargos apresentados
são protelatórios, de maneira que requereu a condenação da
embargante em litigância de má-fé.
É a síntese necessária.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos de declaração são claramente, improcedentes.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos
de declaração são cabíveis em caso de omissão, obscuridade
e contradição ou, ainda, com a FINALIDADE de corrigir erro
material.
A embargante suscitou a omissão da SENTENÇA argumentando
que o juízo não apontou qual índice de atualização monetária
deve ser aplicada sobre o valor da condenação, assim como não
houve manifestação sobre a veracidade e legitimidade de contrato
apresentado no processo.
Diferente do que alegou o embargante, há indicação do índice de
correção, que é o constante na tabela de atualização do Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia (INPC), conforme se verifica em
simples leitura da referida tabela que está disponível no site do
PODER JUDICIÁRIO .
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Em relação à apreciação das provas, não se trata de omissão, mas
sim de irresignação da parte com as conclusões do juízo, o que não
rende ensejo aos declaratórios.
Na verdade, as alegações do embargante levam a crer que este
ofertou embargos de declaração com a FINALIDADE de obter a
modificação da SENTENÇA proferida, contudo, esta não é a via
processual destinada a prestar esclarecimentos à parte que ficou
insatisfeita com o desfecho do processo e tampouco a modificar a
fundamentação de DECISÃO.
Se a parte embargante está irresignada com a SENTENÇA
proferida, cabe a ela deduzir sua insatisfação perante a instância
superior, pelos meios legais próprios.
Quanto ao pedido de reconhecimento de litigância de má-fé
formulado pela parte embargada, não vejo razão para tanto, uma
vez que a parte embargante utilizou recurso processual cabível
com a intenção de obter esclareciementos e, eventualmente, a
modificação do julgado, o que é admitido na processualística.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de
declaração apresentados por TELEFÔNICA BRASIL S/A, mantendo
em todos os seus termos, e por seus próprios fundamentos, a
DECISÃO guerreada.
Sem custas e sem honorários.
Intime-se.
Porto Velho RO, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7007851-23.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: FATIMA DOS REIS
Advogado do(a) EXEQUENTE: FAUSTO SCHUMAHER ALE SP0273516
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogados do(a) EXECUTADO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462, DANIEL PENHA DE
OLIVEIRA - RO0003434
Valor da causa: R$ 3.000,00
Data da distribuição: 17/02/2016 09:08:32
DESPACHO
Nos termos do art. 523 do CPC, fica a parte executada intimada
para pagar voluntariamente o débito indicado no processo, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e
honorários advocatícios, também de 10% (dez por cento), ficando
ainda sujeito a atos de expropriação (§3º do art. 523 do CPC).
A intimação se dará por meio de Diário da Justiça, nos termos do
§2º do art. 513 do CPC.
Fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do prazo
para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC,
independente de penhora ou nova intimação, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentar impugnação ao
cumprimento de SENTENÇA.
Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
Intime-se.
Se necessário, CÓPIA DESTE SERVE COMO CARTA/MANDADO
DE INTIMAÇÃO.
Dados para cumprimento:
PARTE REQUERIDA: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE
RONDONIA SA CERON
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Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063
Intimem-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7014943-81.2018.8.22.0001
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A
Advogado do(a) AUTOR: SERGIO SCHULZE - SC0007629
RÉU: UISLEI ARAUJO COSTA
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 9.383,39
Data da distribuição: 17/04/2018 13:31:34
DESPACHO
Apresente a parte autora comprovante de pagamento das custas
iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento
da petição inicial.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7011762-09.2017.8.22.0001
AUTOR: COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
EIRELI - ME
Advogado do(a) AUTOR: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA
CUNHA - RO0002913
RÉU: MADSON MARCELO SOARES RAMOS
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 656,22
Data da distribuição: 24/03/2017 17:22:24
DESPACHO
Para deferimento da providência requerida (INFOjud), promova a
parte requerente o pagamento da diligência a que alude o art. 17
da Lei n. 3.896/2016, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
extinção.
Intime-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7039425-64.2016.8.22.0001
AUTOR: BANCO PAN S.A.
Advogados do(a) AUTOR: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES
- PR0019937, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - PR0050945
RÉU: VITOR FURTADO BATISTA
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 11.641,51
Data da distribuição: 01/08/2016 14:17:17
DESPACHO
Segue a liberação da restrição no sistema RENAJUD.
Comprove a parte autora a publicação do edital, no prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com novo bloqueio do
veículo.
Intime-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7007480-88.2018.8.22.0001
AUTOR: IRMA MENDES DA FONSECA
Advogados do(a) AUTOR: EVERTON MELO DA ROSA RO0006544, NATALI MARIA SILVA BRITO - RO8968
RÉU: WVL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 34.926,21
Data da distribuição: 28/02/2018 22:39:06
DESPACHO
Designo audiência de conciliação a realizar-se pelo conciliador, na
sede do CEJUSC, localizada na Rua Quintino Bocaiúva, n. 3.061,
esquina com a Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel. A Central
promoverá os atos necessários ao agendamento da audiência e
intimação das partes.
Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334, 3º,
do CPC).
Cite-se e intime-se a parte requerida para comparecer à audiência
acima, acompanhada de advogado.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias,
a contar da data da audiência de conciliação, caso frustradas as
tentativas de acordo, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335
do CPC.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora (art. 344 do CPC).
No caso de não comparecimento injustificado à audiência de
conciliação, por qualquer das partes, o faltoso estará sujeito à multa
de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou
do valor da causa, conforme art. 334, §8º do CPC.
Obs. 1: A apresentação de contestação antes da audiência de
conciliação não exime a aplicação da multa, caso a parte requerida
não compareça à solenidade.
Obs. 2: A petição inicial e documentos que a instruem poderão
ser consultados no sitio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/
ConsultaPublica/listView.seam.
CÓPIA DESTE SERVE COMO MANDADO OU CARTA DE
CITAÇÃO.
Dados para cumprimento:
Nome: WVL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Endereço: Rodovia BR-364, - do km 4,500 ao km 6,500, Cidade
Jardim, Porto Velho - RO - CEP: 76815-800
Nome: ALPHAVILLE URBANISMO S/A
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 8051, Eldorado Business
Tower, 3 andar, Pinheiros, São Paulo - SP - CEP: 05425-070
Porto Velho, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7006919-69.2015.8.22.0001
AUTOR: BRUNO DA SILVA LEMOS
Advogado do(a) AUTOR: DOUGLAS RICARDO ARANHA DA
SILVA - RO0001779
RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado do(a) RÉU: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ RO0004389
Valor da causa: R$ 3.000,00
Data da distribuição: 26/08/2015 15:49:10
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DECISÃO
I – RELATÓRIO
TELEFÔNICA BRASIL S.A qualificada nos autos, apresentou
embargos de declaração contra a SENTENÇA de ID n. 8552296
alegando que a referida DECISÃO foi contraditória. Aduz que
as partes foram condenadas a pagar as custas e despesas
processuais em partes iguais, mas no seu entendimento isso é
injusto. Requereu, a isenção da parte embargante no que concerne
ás custas, ou ao menos que fosse condenada ao pagamento
proporcional à sucumbência.
É a síntese necessária.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos declaratórios ofertados são claramente
improcedentes.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração quando houver, na SENTENÇA,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No presente caso, não há a ocorrência de nenhuma das hipóteses
legais mencionadas (obscuridade, contradição, omissão ou erro
material).
A SENTENÇA proferida possui fundamento perfeitamente
adequado à sistemática processual, apresentando as razões com
base nas quais o Juízo extinguiu o feito.
Se a parte embargante está irresignada com a DECISÃO proferida
e pretende alterar o desfecho do feito, cabe a ela deduzir sua
insatisfação perante a instância superior, pelos meios legais
próprios.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de
declaração apresentados por TELEFÔNICA BRASIL S.A, mantendo
em todos os seus termos, e por seus próprios fundamentos, a
DECISÃO guerreada. Sem custas e sem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7000114-32.2017.8.22.0001
AUTOR: ANA PAULA NASCIMENTO SILVA
Advogado do(a) AUTOR: MILTON FUGIWARA - RO0001194
RÉU: LOSANGO PROMOÇOES DE VENDAS LTDA
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 25.000,00
Data da distribuição: 09/01/2017 19:33:14
I – RELATÓRIO
ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA, qualificada nos autos,
apresentou embargos de declaração contra a SENTENÇA de ID
n.14942782, alegando contradição ao aplicar a súmula 385 do STJ
de ofício. Segundo a embargante isso violou o direito da ampla defesa
e do contraditório, em clara usurpação ao direito de postulação ou
não do embargado. Sustenta que a referida súmula não é taxativa,
apresentando os registros das negativação anteriores, afirmando
que são ilegítimos. Requereu, por isso, e por ter sido supostamente
demonstrado a violação do inciso VI § 1º,inciso II, do art.489 do CPC
ou seja, por carecer de fundamentação, que condene o embargado
por danos morais e por consequência nos ônus sucumbenciais.
É a síntese necessária.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos declaratórios ofertados são claramente
improcedentes.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração quando houver, na SENTENÇA,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

472

No presente caso, não há a ocorrência de nenhuma das hipóteses
legais mencionadas (obscuridade, contradição, omissão ou erro
material).
A SENTENÇA proferida possui fundamento perfeitamente
adequado à sistemática processual, apresentando com clareza as
razões com base nas quais o Juízo negou a pretensão de dano
moral.
Se a parte embargante está irresignada com a DECISÃO proferida
e pretende alterar o desfecho do feito, cabe a ela deduzir sua
insatisfação perante a instância superior, pelos meios legais
próprios.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de
declaração apresentados por ANA PAULA NASCIMENTO DA
SILVA, mantendo em todos os seus termos, e por seus próprios
fundamentos, a DECISÃO guerreada. Sem custas e sem
honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7059636-24.2016.8.22.0001
AUTOR: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) AUTOR: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
RÉU: GRACILIANO ORTEGA SANCHEZ
Advogado do(a) RÉU: RAIMUNDO SOARES DE LIMA NETO RO0006232
Valor da causa: R$ 7.335,26
Data da distribuição: 22/11/2016 17:14:42
DECISÃO
I – RELATÓRIO
GRACILIANAO ORTEGA SANCHEZ, qualificado nos autos, opôs
embargos de declaração, IN n. 17180478 contra a SENTENÇA
de IN n. 15514980, alegando a existência de contradição na
referida DECISÃO. Sustentou que a DECISÃO embargada julgou
a causa desconsiderando documentos que apresentam informação
essencial, os quais foram trazidos não só com a defesa, mas
também com a própria petição inicial. Pugnou, por isso, fosse
esclarecida a contradição apontada.
É a síntese necessária.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos declaratórios devem ser julgados improcedentes.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração quando houver, na SENTENÇA,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No presente caso, não há a ocorrência de nenhuma das hipóteses
legais mencionadas.
A SENTENÇA proferida apresentou, de forma satisfatória, os
motivos que levaram ao julgamento da causa, apreciando os
argumentos apresentados pelas partes e levando em conta a toda
a documentação produzida nos autos.
Os embargos declaratórios não se destinam a prestar
esclarecimentos à parte insatisfeita com o desfecho do processo.
Se a parte embargante está irresignada com a DECISÃO proferida,
cabe a ela deduzir sua insatisfação perante a instância superior,
pelos meios legais próprios.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de
declaração opostos por GRACILIANO ORTEGA SANCHEZ,
mantendo em todos os seus termos, e por seus próprios fundamentos,
a DECISÃO embargada. Sem custas e sem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7049281-18.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: ANTONIO RODRIGUES
Advogado do(a) EXEQUENTE: CARLOS CORREIA DA SILVA RO0003792
EXECUTADO: GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A
Advogado do(a) EXECUTADO: ANDRE FONTOLAN SCARAMUZZA
- SP0220482
Valor da causa: R$ 20.970,95
Data da distribuição: 15/11/2017 14:02:16
SENTENÇA
Ante o cumprimento da obrigação, com fundamento no inciso II do art.
924 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO com apreciação
do MÉRITO o processo movido por ANTONIO RODRIGUES contra
GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A, ambos qualificados no
feito e, em consequência, DETERMINO o seu arquivamento.
Intime-se a parte executada para recolher as custas finais, em 15
(quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa do
Estado.
Recolhido o valor, arquive-se.
Não havendo recolhimento, cumpra a Central o disposto no artigo
35 e seguintes da Lei n. 3.896/16 e art. 2º do Provimento Conjunto
n. 002/2017-PR-CG. Após, arquive-se.
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE ALVARÁ JUDICIAL
(n. 026/2018 – GAB) para levantamento do valor depositado no
processo (ID n. 18122894), com validade de 30 (trinta) a contar da
assinatura da SENTENÇA.
FAVORECIDO(A): Antônio Rodrigues, CPF: 346.904.681-68,
representado por CARLOS CORREIA DA SILVA - OAB/RO n.
3.792.
FINALIDADE: Proceder o levantamento na CEF, Agência 2848.
1 – Do valor de R$ 26.156,08 (vinte e seis mil cento e cinquenta
e seis reiais e oito centavos) e rendimentos, depositado na Conta
Judicial nº 01671997-8.
OBS.: Devendo a conta judicial ser zerada.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7028466-97.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: RENATA FABRIS PINTO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENATA FABRIS PINTO RO0003126
EXECUTADO: PAULO KLEBER MORAES DE ALMEIDA,
ALCIRENE PEREIRA BARBOSA DE SANTANA
Advogados do(a) EXECUTADO: RAIMUNDO GONCALVES DE
ARAUJO - RO0003300, SALETE BENVENUTTI BERGAMASCHI
- RO0002230, PATRICIA BERGAMASCHI DE ARAUJO RO0004242
Advogados do(a) EXECUTADO: RAIMUNDO GONCALVES DE
ARAUJO - RO0003300, SALETE BENVENUTTI BERGAMASCHI
- RO0002230, PATRICIA BERGAMASCHI DE ARAUJO RO0004242
Valor da causa: R$ 2.948,49
SENTENÇA
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (ID n. 15789680)
para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência,
com fundamento na alínea “b” do inciso III do art. 487 do Código
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de Processo Civil, JULGO EXTINTO, com apreciação do MÉRITO,
o processo movido por RENATA FABRIS PINTO contra PAULO
KLEBER MORAES DE ALMEIDA e ALCIRENE PEREIRA BARBOSA
DE SANTANA ambos qualificados nos autos e DETERMINO seu
arquivamento.
Custas finais a serem rateadas me partes iguais por ambas as
partes. (§2º do art. 90 do CPC).
Intime-se para recolhimento em 15 (quinze) dias, sob pena de
protesto e inscrição na dívida ativa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho RO, 17 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7029946-13.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA DE NAZARE DA SILVA MENDES, MARIANO
MENDES SILVA
Advogados do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA - RO0001996, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA RO0002479
Advogados do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA - RO0001996, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA RO0002479
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 44.930,00
SENTENÇA
A parte autora foi intimada para emendar a inicial, a fim de especificar
e quantificar o dano material pretendido, contudo deixou escoar o
prazo legal sem atender à determinação do juízo.
Ante o exposto, com fundamento no parágrafo único do art. 321 do
Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial apresentada
por MARIA DE NAZARÉ DA SILVA MENDES e MARIANO MENDES
SILVA contra SANTO ANTÔNIO ENERGIA S/A, ambos qualificados
no feito e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem
resolução de MÉRITO e DETERMINO o seu arquivamento.
Sem custas finais.
Porto Velho RO, 17 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7007078-07.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
AUTOR: JOSE MARIA DA COSTA
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS RO0003208
RÉU: NELSON GONTIJO LUCAS, MARIA AUDIRENIS DA SILVA
OLIVEIRA LUCAS, M N CONSTRUCOES LTDA - ME
Valor da causa: R$ 351.120,00
DESPACHO
A parte autora pleiteia os benefícios da assistência judiciária,
todavia os dados da qualificação apresentada não permitem, por
si só, presumir a situação de hipossuficiência econômica e, além
disso não foram apresentados documentos que demonstrem o
fato. Neste sentido, embora o autor tenha juntado contracheque
quanto ao cargo de professor, os demais documentos demonstram
que ele também exerce as profissões de corretor de imóveis e de
consultor imobiliário, bem como os investimentos feitos por ele
referente ao contrato discutido neste processo evidenciam que ele
possui outras fontes de renda.
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O autor também não atribuiu a causa o montante (ou valor
aproximado) que pretende receber a título de danos materiais
emergentes, nos termos do inciso V do art. 292 do CPC.
Assim, intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a
petição inicial para adequar o valor da causa com os pedidos,
bem como apresentar no processo documentos que comprovem
a sua hipossuficiência (cópia do contrato de trabalho, pró-labore,
declaração de rendimentos à Receita Federal, etc.) ou, ainda,
comprovar o recolhimento das custas sobre o valor da causa, sob
pena do indeferimento da inicial (parágrafo único do art. 321 c/c
inciso V do art. 319, ambos do CPC).
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7002215-08.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: COLDBRAS S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: DEISI RITTER RECH - RS105823
EXECUTADO:
SABUGY-INDUSTRIA,
COMERCIO
E
DITRIBUIDORA DE GELO E BEBIDAS LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: 0,00
Data da distribuição: 22/01/2018 15:39:38
DESPACHO
A autora apresentou manifestação informando a necessidade da
correção do valor da causa no sistema a fim de que possa recolher
as custas processuais (ID n. 16490019), conforme determina o
DESPACHO inicial (ID n. 16749418), todavia referida petição não
foi apreciada oportunamente.
Assim, visando possibilitar o cumprimento da referida determinação
judicial, neste ato corrijo o valor da causa e concedo prazo de
15 (quinze) dias, para a parte autora apresentar comprovante
de pagamento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da
petição inicial.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7006736-93.2018.8.22.0001
AUTOR: MARIA GORETE SILVA DA CONCEICAO
Advogados do(a) AUTOR: CARLOS FREDERICO MEIRA BORRE
- RO0003010, ORLANDO LEAL FREIRE - RO0005117
RÉU: LUIZ SIMPLICIO DA SILVA e outros (2)
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 10.000,00
Data da distribuição: 23/02/2018 11:20:25
DESPACHO
Retifique-se o valor da causa (R$170.000,00).
Comprove a parte autora o recolhimento do complemento das
custas iniciais (inciso I do art. 12 da Lei Estadual n. 3.896/16), no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição
(art. 290 do CPC).
Intime-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ).
Processo: 7005006-81.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 10/02/2017 11:38:35
Requerente: ADELMO PEREIRA DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: PAULO ARTUR MOTTA DE MORAIS RO0005252
Requerido: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) RÉU: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR
- RN000392A
DECISÃO
Visto em saneador.
As partes são legítimas e encontram-se regularmente representadas
nos autos.
As condições da ação restaram demonstradas.
Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas
dou o feito por saneado.
Como pontos controvertidos fixo os seguintes: a) a existência de
relação jurídica entre as partes; b) a autenticidade da assinatura
lançada no contrato; c) a ocorrência de dano moral.
A parte autora pleiteou a produção de prova pericial, consistente na
avaliação grafotécnica do contrato celebrado, ao passo que a parte
requerida pleiteou a prova testemunhal.
Cumpre esclarecer que, diante da questão posta em juízo, tornase inoportuna a pretensão da parte requerida em produzir prova
testemunhal, pois a providência seria absolutamente inútil.
A questão levantada pela parte requerida na contestação é que o
débito que deu origem a anotação impugnada está fundamentado
em contrato regularmente firmado pelas partes, o que pode e deve
ser comprovado mediante simples produção de prova documental.
Assim, em razão da própria natureza do fato, torna-se de todo inútil
a produção da testemunhal, principalmente quando já se tem nos
autos informações sobre os fatos ocorridos.
Desta forma, considerando que a prova pretendida é inútil, devese, com base no que dispõe o art. 130 do CPC, indeferir o pedido
de sua produção.
De outro lado, o pedido de prova pericial se mostra oportuna, já que
os documentos apresentados pela requerida foram expressamente
impugnados pela parte autora.
Assim, DEFIRO a produção da prova pericial requerida pela parte
autora.
Nomeio perito do juízo o Dr. Urbano de Paula Filho, a quem assinalo
o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, a contar
da intimação do depósito dos honorários periciais.
Arbitro honorários periciais em R$1.431,00 (mil quatrocentos e trinta
e um reais), que deverão ser depositados pela parte requerida, no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de presunção de inautenticidade
das assinaturas lançadas.
Também no prazo de 10 (dez) dias deverá a parte requerida
apresentar o original do contrato para efeito de viabilizar a
realização da perícia. Referido documento deverá ser entregue na
sala de audiências desta vara com a identificação do número do
processo.
A determinação para que a requerida custei a prova pericial decorre
da hipossuficiência da autora e, especialmente, da inversão do ônus
da prova, consagrada pelo Código de Defesa do Consumidor.
A dificuldade do consumidor em produzir a prova, mesmo que
financeira, possibilita atribuir-se tal ônus ao fornecedor, uma vez
que, presumivelmente, tem melhores condições de assim proceder,
inclusive financeiras.
Não bastasse isso, há de se considerar, também, o disposto no
inciso II do art. 429 do CPC, que atribui o ônus da prova, no caso
de questionamento quanto a autenticidade de assinatura, à parte
que produziu o documento.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

Assinalo o prazo de 10 (dez) dias para indicação de assistentes
técnicos e apresentação de quesitos, sob pena de preclusão.
Efetuado o depósito, intime-se o perito para realização dos exames,
cientificando-o do prazo para entrega do laudo e solicitando
indicação prévia da data, horário e local de início dos trabalhos,
para intimação das partes.
Apresentado o laudo, dê-se vista às partes para sua manifestação,
no prazo de 05 (cinco) dias. Se nada for requerido, abra-se
oportunidade para as alegações finais, no prazo comum de 15
(quinze) dias.
Intimem-se.
Porto Velho, 20 de Maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juíz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7018206-29.2015.8.22.0001
AUTOR: MARIA VIRLENE VIANA VEIGA, CARLOS EDUARDO
VIANA VEIGA, PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS, PEDRO
AFONSO VIANA VEIGA, VIVIAN VIANA DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: JEANNE LEITE OLIVEIRA - RO0001068,
ANTONIO DE CASTRO ALVES JUNIOR - RO0002811
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
Valor da causa: R$ 600.000,00
Data da distribuição: 23/10/2015 01:29:32
DECISÃO
I- RELATÓRIO
SANTO ANTÔNIO ENERGIA S/A opôs embargos de declaração
contra a DECISÃO saneadora proferida no ID n. 15095517, sob
o argumento de que referida DECISÃO desconsiderou pontos
controvertidos apresentados por ela, os quais apresentam essencial
importância para o deslinde da causa. Sustentou a ocorrência
de omissão e, por consequência, pugnou pela retificação de
mencionada DECISÃO.
É a síntese necessária.
II-FUNDAMENTAÇÃO
Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos
de declaração são oponíveis nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do verdadeiro
sentido da DECISÃO, não sendo admissível para corrigir a
DECISÃO, que culminaria no efeito modificativo da DECISÃO
impugnada.
A modificação da DECISÃO através de embargos de declaração
somente é possível como consequência do efeito secundário do
recurso, ou seja, quando em decorrência da omissão, contradição
ou obscuridade, nascer a necessidade de modificação da
SENTENÇA.
No caso em tela, ao contrário do alegado pela embargante, não
existe na DECISÃO combatida qualquer obscuridade, contradição
ou omissão a ser sanada quanto aos pontos controvertidos,
havendo, contudo, mero preciosismo da embargante, considerando
que os pontos controvertidos por ela apontados encontram-se
contidos dentro daqueles fixados pelo juízo.
Assim, os embargos de declaração são improcedentes, vez que a
alegação da embargante não apresenta supedâneo em nenhuma
das hipóteses legais de cabimento previstas no diploma processual
civil (art. 1.022 do CPC).
III-CONCLUSÃO
Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE os embargos de
declaração, mantendo incólume a DECISÃO anteriormente
proferida.
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Assim, não havendo outra questão a ser dirimida, intime-se a
parte requerida no prazo de 10 dias para depositar os honorários
periciais.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7016744-32.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: PEDRO LIMA JUNIOR
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
EXECUTADO: Tim Celular
Advogados do(a) EXECUTADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA
MARQUES - MG0076696, RUBENS GASPAR SERRA SP0119859
Valor da causa: R$ 12.874,05
Data da distribuição: 27/04/2018 11:27:57
DESPACHO
Nos termos do art. 523 do CPC, fica a parte executada intimada
para pagar voluntariamente o débito indicado no processo, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e
honorários advocatícios, também de 10% (dez por cento), ficando
ainda sujeito a atos de expropriação (§3º do art. 523 do CPC).
A intimação se dará por meio do diário de justiça , nos termos do
inciso I do §2º do art. 513 do CPC.
Fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do prazo
para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC,
independente de penhora ou nova intimação, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentar impugnação ao
cumprimento de SENTENÇA.
Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
Intime-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7033638-20.2017.8.22.0001
EMBARGANTE: RAIMUNDO BRITO RAMOS CAETANO
Advogado do(a) EMBARGANTE:
EMBARGADO: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EMBARGADO: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
Valor da causa: R$ 4.983,71
Data da distribuição: 31/07/2017 10:17:46
DESPACHO
Considerando o documento de ID n. 16981532, o prazo de
suspensão requerido já se esgotou.
Manifeste-se a exequente nos termos do DESPACHO de ID n.
14856381.
Intime-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7065317-72.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: TEREZA RODRIGUES DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE GOMES BANDEIRA FILHO
- RO0000816
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 3.000,00
Data da distribuição: 30/12/2016 18:25:36
DESPACHO
Nos termos do art. 523 do CPC, fica a parte executada intimada
para pagar voluntariamente o débito indicado no processo, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e
honorários advocatícios, também de 10% (dez por cento), ficando
ainda sujeito a atos de expropriação (§3º do art. 523 do CPC).
A intimação se dará por meio de Diário da Justiça, nos termos do
§2º do art. 513 do CPC.
Fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do prazo
para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC,
independente de penhora ou nova intimação, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentar impugnação ao
cumprimento de SENTENÇA.
Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
Intime-se.
Se necessário, CÓPIA DESTE SERVE COMO CARTA/MANDADO
DE INTIMAÇÃO.
Dados para cumprimento:
PARTE REQUERIDA: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE
RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063
Intimem-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7028576-96.2017.8.22.0001
AUTOR: WELITON DE LIMA CASTRO
Advogado do(a) AUTOR: FRANCISCO ASSIS FELIX DA SILVA
SALVATIERRA - RO7710
RÉU: JOSE BENEDITO DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 26.600,00
Data da distribuição: 30/06/2017 09:41:58
DESPACHO
Considerando a informação de falecimento do requerido, com
fundamento no inciso I do art. 313 do CPC, determino a suspensão
deste processo.
Na forma do inciso I do §2º do art. 313 do CPC, promova o autor a
citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o
caso, dos herdeiros, no prazo que designar, em 60 (sessenta) dias,
sob pena de extinção do processo.
Intime-se.
Porto Velho, 17 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

476

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7000031-79.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RICARDO FERREIRA MARCONDES
Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL OLIVEIRA CLAROS RO0003672
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 586.623,85
DESPACHO
Defiro o benefício da gratuidade da justiça à parte autora.
Em análise da petição inicial e dos documentos que a instruem,
entendo por necessário e antes que seja angularizada a relação
processual que os autores esclareçam e informem (dados atuais):
1. Se a área questionada neste feito diz respeito a terra nua e se
possui benfeitorias;
2. A individualização precisa de cada área, indicando as
coordenadas geográficas;
3. Considerando a notícia de que os ribeirinhos afetados pelas
cheias percebem um salário-mínimo cujo pagamento é realizado
pela União Federal, esclareçam a forma como vem se mantendo
desde o evento danoso, comprovando o recebimento ou não do
referido benefício.
4. Se foram (quando foram) notificados pela Defesa Civil para
desocupar os imóveis;
5. Se estão residindo atualmente no imóvel. Caso negativo,
informem qual o atual local de residência.
6. Informar como se deu o início da posse (se via ocupação ou via
contrato de compra e venda da posse).
Ademais, a parte autora deve ainda corrigir o valor da causa
adequando-o aos pedidos formulados.
Tais informações deverão vir aos autos no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Intime-se.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686
Processo n. 7009064-93.2018.8.22.0001
REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSANGELA DA ROSA
CORREA - AC0003778
REQUERIDO: ARTUR LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO
Advogado do(a) REQUERIDO:
Valor da causa: R$ 29.936,71
Data da distribuição: 12/03/2018 10:57:31
SENTENÇA
Ante o pedido de desistência formulado, com fundamento no inciso
VIII do art. 485 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO
sem apreciação de MÉRITO, o processo movido por BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra ARTUR LEANDRO
DA SILVA NASCIMENTO, ambos qualificados no processo e, em
consequência, DETERMINO seu arquivamento.
Sem custas finais.
Ante a preclusão lógica, SENTENÇA transitada em julgado nesta
data.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7010921-48.2016.8.22.0001
AUTOR: PORTO REAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
Advogados do(a) AUTOR: ERIVALDO MONTE DA SILVA RO0001247, CARLENE TEODORO DA ROCHA - RO0006922
RÉU: SUPERMERCADO SUPREMO LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 4.475,26
Data da distribuição: 01/03/2016 16:52:39
DECISÃO
I – RELATÓRIO
porto real comércio e distribuição de produtos alimentícios ltda – epp,
qualificado nos autos, apresentou embargos de declaração contra
a SENTENÇA, alegando que os advogados da autora/embargante
não foram regularmente intimados do DESPACHO que determinou
a citação da parte requerida (ID n. 12936817), embora tenham
solicitado o cadastramento de seus novos patronos. Requereu seja
sanada a omissão, intimando os advogados para dar andamento
no feito.
É a síntese necessária.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos declaratórios ofertados pelo requerente são
procedentes.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração quando houver, na SENTENÇA,
obscuridade, contradição ou omissão.
No presente caso, a SENTENÇA extintiva de ID n. 14416961 teve
como fundamento o inciso III do art. 485 do CPC, uma vez que a
parte autora não teria atendido a determinação de ID n. 12936817
(promover a citação da parte requerida).
Ocorre que o DESPACHO de ID n. 12936817 foi publicado
eletronicamente no PJE apenas em nome da empresa requerente,
conforme se verifica no PJE, na parte “expedientes”, em
12/09/2017.
Assim, os embargos devem ser acolhidos para reformar a
SENTENÇA atacada, intimando-se regularmente os advogados da
requerente para cumprir a determinação de ID n. 12936817.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, com fundamento no art. 331 e inciso II do art.
1.022, todos do CPC, JULGO PROCEDENTES os embargos de
declaração apresentados por porto real comércio e distribuição de
produtos alimentícios ltda – epp, para REFORMAR a SENTENÇA
EXTINTIVA proferida (ID n. 14416961) e, em consequência,
DETERMINO o regular prosseguimento do feito, intimandose regularmente os advogados da requerente para cumprir o
DESPACHO de ID n. 12936817.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7024817-27.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: PAULO HENRIQUE GURGEL DO AMARAL
Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULO HENRIQUE GURGEL DO
AMARAL - RO0001361
EXECUTADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE
DE RONDONIA
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Advogados do(a) EXECUTADO: JOSEANDRA REIS MERCADO RO0005674, GEREMIAS CARMO NOVAIS - RO0005365
Valor da causa: R$ 12.922,36
Data da distribuição: 08/06/2017 19:07:32
DESPACHO
Segue, em anexo, o comprovante de realização de diligência
eletrônica pelo sistema BACENJUD.
Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar o bloqueio
no prazo de 5 (cinco) dias (§3º do art. 854 do CPC). Apresentada
impugnação, intime-se a parte exequente para se manifestar,
também no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, com ou sem manifestação das partes, venham os autos
conclusos para DECISÃO.
Se não for apresentada impugnação, bloqueio fica convertido em
penhora, sem necessidade de termo (art. 854, §5º, do CPC).
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 0012478-05.2010.8.22.0001
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: ILDO DE ASSIS MACEDO MT003541O, LUCYANNE CARRATTE BRANDT HITZESCHKY
- RO0004659, DAYNNE FRANCYELLE DE GODOI PEREIRA
- GO0030368, MAURO PAULO GALERA MARI - RO0004937,
ANNE BOTELHO CORDEIRO - RO0004370
EXECUTADO: V C OLIVEIRA - ME e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: JURACI APARECIDA VALENTE
DA SILVA - RO000156B
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: 0,00
Data da distribuição: 22/08/2017 14:29:03
DESPACHO
Retifiquem-se os registros do processo, uma vez que no polo
passivo consta o nome de pessoa que não está sendo demandada
neste feito.
Defiro o bloqueio judicial por meio do sistema RENAJUD.
Segue o comprovante da solicitação.
Manifeste-se a parte autora, em 10 (dez) dias, sob pena de
extinção.
Intime-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7015005-24.2018.8.22.0001
AUTOR: FRERMANN FREED MACLEAN GOMES MONTEIRO
Advogados do(a) AUTOR: MAIARA MADER MENEZES
AMAZONAS - RO8337, ERICA COSTA DA SILVA - RO0005938
RÉU: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 20.000,00
Data da distribuição: 17/04/2018 17:28:01
DESPACHO
Consigno que apesar da parte autora ter apresentado comprovante
de pagamento das custas no ID n. 17693718, não juntou a guia
para conferência.
Assim, comprove a parte autora o recolhimento das custas iniciais
(inciso I do art. 12 da Lei Estadual n. 3.896/16), no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290
do CPC).
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Em relação à tutela de urgência, apreciarei o pedido depois da
manifestação da parte requerida.
Designo audiência de conciliação a realizar-se pelo conciliador, na
sede do CEJUSC, localizada na Rua Quintino Bocaiúva, n. 3.061,
esquina com a Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel. A Central
promoverá os atos necessários ao agendamento da audiência e
intimação das partes.
Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334, 3º,
do CPC).
Cite-se e intime-se a parte requerida para comparecer à audiência
acima, acompanhada de advogado.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias,
a contar da data da audiência de conciliação, caso frustradas as
tentativas de acordo, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335
do CPC.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora (art. 344 do CPC).
No caso de não comparecimento injustificado à audiência de
conciliação, por qualquer das partes, o faltoso estará sujeito à multa
de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou
do valor da causa, conforme art. 334, §8º do CPC.
Obs. 1: A apresentação de contestação antes da audiência de
conciliação não exime a aplicação da multa, caso a parte requerida
não compareça à solenidade.
Obs. 2: A petição inicial e documentos que a instruem poderão
ser consultados no sitio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/
ConsultaPublica/listView.seam.
CÓPIA DESTE SERVE COMO MANDADO OU CARTA DE
CITAÇÃO.
Dados para cumprimento:
Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Avenida Presidente Dutra, 3660, - de 3366 a 3678 - lado
par, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-222
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7031136-45.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: W2M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: SICILIA MARIA ANDRADE
TANAKA - RO0005940, MAGUIS UMBERTO CORREIA RO0001214, ALLAN PEREIRA GUIMARAES - RO0001046,
LESTER PONTES DE MENEZES JUNIOR - RO0002657
EXECUTADO: NAILTON LINO DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 10.759,27
Data da distribuição: 17/06/2016 18:36:49
SENTENÇA
A extinção é de rigor.
A parte autora foi intimada a promover a citação da requerida,
deixando escoar o prazo sem que fossem tomadas as providências
determinadas por este juízo.
Note-se que a inércia da parte autora faz revelar a ausência dos
pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo,
razão pela qual o feito deve ser extinto, uma vez que a parte não
cumpriu a diligência que lhe competia.
A propósito, o egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia em casos
análogos decidiu:
“Extinção do processo. Ausência de pressuposto de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo. Desnecessidade
de intimação pessoal. Extinto o processo em razão de ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo, tal qual o não aperfeiçoamento de citação por inércia
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do autor, se mostra desnecessária sua intimação pessoal, não se
aplicando o § 1º do art. 267 do CPC, pois este se refere apenas à
extinção do processo por abandono processual (incisos II e III).” (TJ/
RO 2ª Câmara Cível, AC n. 0002130-83.2014.822.0001, Rel. Des.
Marcos Alaor Diniz Grangeia, julgado em 15/03/2018. Publicado no
Diário Oficial em 21/03/2018).
“Apelação cível. Ação de execução. Extinção do processo
sem julgamento do MÉRITO. Pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo. Ausência. A ausência
de citação é causa de extinção do processo, sem resolução de
MÉRITO, por inexistência de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular. Recurso não provido.” (TJ/RO 1ª
Câmara Cível, AC n. 0007049-57.2010.822.0001, Rel. Juiz Rinaldo
Forti da Silva, julgado em 28/02/2018. Publicado no Diário Oficial
em 08/03/2018).
Ante o exposto, com fundamento nos incisos I e IV do art. 485 do
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo movido
por W2M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra
NAILTON LINO DA SILVA, ambos qualificados nos autos e, em
consequência, DETERMINO seu arquivamento.
Intime-se a parte requerente a recolher as custas finais, em 15
(quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa do
Estado.
Recolhido o valor, arquive-se. Não havendo recolhimento, cumpra
a escrivania o disposto no artigo 35 e seguintes da Lei n. 3.896/16
e 2§º art. 2º do Provimento Conjunto n. 002/2017-PR-CG e, após
arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7017234-88.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE ADEMIR ALVES RO0000618
EXECUTADO: DIRECIONAL AMBAR EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO: ROBERTO JARBAS MOURA DE
SOUZA - RO0001246
Valor da causa: R$ 7.447,90
SENTENÇA
Ante o pagamento do débito, com fundamento no inciso II do art.
924 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a obrigação no
processo movido por CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA contra
Direcional Ambar Empreendimentos Imobiliários Ltda, ambos
qualificados nos autos e, em consequência, DETERMINO o seu
arquivamento.
Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento
do valor depositado no ID n.16298557.
Intime-se a parte requerida a recolher as custas finais, em 15
(quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa do
Estado. Recolhido o valor, arquive-se. Não havendo recolhimento,
cumpra a escrivania o disposto no artigo 35 e seguintes da Lei n.
3.896/16 e 2§º art. 2º do Provimento Conjunto n. 002/2017-PR-CG
e, após arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7001739-04.2017.8.22.0001
AUTOR: EVANILDO FERREIRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: GESIANE PAGANI FERREIRA RO6859
RÉU: LUCIANA DE SOUZA MEDEIROS
Advogado do(a) RÉU: RAPHAEL BRAGA MACIEL - RO7117
Valor da causa: R$ 19.687,18
Data da distribuição: 20/01/2017 17:57:20
DECISÃO
I – RELATÓRIO
LUCIANA DE SOUZA MEDEIROS, qualificada nos autos, apresentou
embargos de declaração contra a SENTENÇA de ID n. 14536647,
alegando que a referida DECISÃO foi omissa, porque considerou a
contestação apresentada pela embargante intempestiva, aplicando
assim os efeitos da revelia. Aduziu que em função de um feriado
local a contestação era tempestiva, apresentando um calendário do
Diário de Justiça. Requereu, por isso, seja retificada a DECISÃO
proferida, para sanar a referida omissão, afastando os efeitos da
revelia, e modificando o conteúdo da SENTENÇA.
É a síntese necessária.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos declaratórios ofertados são claramente
improcedentes.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração quando houver, na SENTENÇA,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No presente caso, não há a ocorrência de nenhuma das hipóteses
legais mencionadas (obscuridade, contradição, omissão ou erro
material).
A SENTENÇA proferida possui fundamento perfeitamente
adequado à sistemática processual, apresentando com clareza as
razões com base nas quais o processo foi julgado.
Se a parte embargante está irresignada com a DECISÃO proferida
e pretende alterar o desfecho do feito, cabe a ela deduzir sua
insatisfação perante a instância superior, pelos meios legais
próprios.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de
declaração apresentados por LUCIANA DE SOUZA MEDEIROS,
mantendo em todos os seus termos, e por seus próprios fundamentos,
a DECISÃO guerreada. Sem custas e sem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7055077-24.2016.8.22.0001
AUTOR: ISAIAS DAMASCENO
Advogado do(a) AUTOR: JEREMIAS DE SOUZA LEITE RO0005104
RÉU: ANA MARIA DAMASCENO VALADARES
Advogados do(a) RÉU: ROMULO BRANDAO PACIFICO - RO8782,
BENTO MANOEL DE MORAIS NAVARRO FILHO - RO0004251
Valor da causa: R$ 106.000,00
Data da distribuição: 25/10/2016 15:18:19
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
ANA MARIA DAMASCENO VALADARES, qualificada nos autos,
apresentou embargos de declaração contra a SENTENÇA no ID
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(n.17768724 – p.1), sustentando a existência de omissão, uma
vez que não houve análise do pedido de pagamento de honorários
sucumbenciais. Pugnou pela correção do equívoco.
É a síntese necessária.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Com razão a embargante, eis que a SENTENÇA ID (n.17768724
– p.1) foi omissa quanto ao pedido de pagamento de honorários
sucumbenciais.
Considerando os argumentos constantes no processo, o pedido de
pagamento de honorários sucumbenciais deve ser acolhido.
Nos termos do art. 90 do CPC, a parte que desistir fica obrigada
a pagar os honorários advocatícios da parte contrária, portanto
no caso é perfeitamente cabível a condenação da parte autora ao
pagamento dos honorários advocatícios.
Assim, considerando a natureza da ação e o trabalho desenvolvido
pelos advogados da parte demandada, arbitro o valor dos honorários
em 10% (dez) por cento do valor da causa.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no inciso II do art.1022 do Código
de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os embargos de
declaração opostos por ANA MARIA DAMASCENO VALADARES
e, em consequência, retifico a SENTENÇA proferida no ID
(n.17768724 – p.1), para suprir a omissão existente, de forma
que na parte dispositiva da daquela DECISÃO possa constar o
seguinte:
“CONDENO a parte autora ao pagamento dos honorários
advocatícios da parte requerida, estes arbitrados em 10% (dez
por cento) do valor da causa atualizado (§2º do art. 85 do Código
de Processo Civil). Correção monetária pela tabela do Tribunal de
Justiça (INPC) e juros simples de 1% (um por cento) ao mês a partir
desta data”.
Mantenho inalterados os demais termos da DECISÃO.
Sem custas finais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7011780-93.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: MALIK BENICIO LEMOS SILVA, THAIS LEMOS
CARVALHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILSANE SILVA LIMA FERREIRA
- RO8347
EXECUTADO: CASSILA MARIA DE ARAUJO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 25.440,23
Data da distribuição: 27/03/2018 13:24:15
DESPACHO
Nos termos do art. 523 do CPC, fica a parte executada citada para
pagar voluntariamente o débito indicado no processo, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e
honorários advocatícios, também de 10% (dez por cento), ficando
ainda sujeito a atos de expropriação (§3º do art. 523 do CPC).
A intimação se dará por meio de carta/AR nos termos do §2º do art.
513 do CPC.
Fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do prazo
para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC,
independente de penhora ou nova intimação, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentar impugnação ao
cumprimento de SENTENÇA.
Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
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Intime-se.
Se necessário, CÓPIA DESTE SERVE COMO CARTA DE
CITAÇÃO
Dados para cumprimento:
PARTE REQUERIDA: Nome: CASSILA MARIA DE ARAÚJO
Endereço: Rua Retiro, n. 145, Bairro Tatuapé, Ap. 174, Bloco A,
CEP 03.073-005, São Paulo/SP.
Intimem-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7027099-38.2017.8.22.0001
AUTOR: MARLA SCHULZ
Advogados do(a) AUTOR: FELIPE GOES GOMES DE AGUIAR RO0004494, MARCIA YUMI MITSUTAKE - RO7835
RÉU: AVON COSMETICOS LTDA.
Advogado do(a) RÉU: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES SP0244463
Valor da causa: R$ 11.774,68
Data da distribuição: 22/06/2017 12:21:45
DESPACHO
Considerando a possibilidade de se conferir efeitos infringentes
aos embargos de declaração apresentados, manifeste-se a parte
demandada, em 5 (cinco) dias.
Intime-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7015989-76.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MOISES MATOS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
RÉU: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 10.000,00
DESPACHO
Proceda a mudança de classe do processo para cumprimento de
SENTENÇA.
Manifeste-se a parte exequente acerca do valor depositado no ID
n. 15404963 pela parte executada.
Se nada for requerido em 5 (cinco) dias, o processo será extinto
por pagamento.
Intime-se.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7º Vara Cível
fórum cível - Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1343 Processo
nº: 7007106-72.2018.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E
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INVESTIMENTO RCI BRASIL
Advogado do(a) AUTOR: TOME RODRIGUES LEAO DE
CARVALHO GAMA - AL7312
RÉU: MARILUCE GONDIM BARRETO
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 7.609,53
SENTENÇA
Ante o pedido de desistência formulado nos autos, com fundamento
no inciso VIII do art. 485 do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTO, sem apreciação de MÉRITO, o processo movido por
COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RCI BRASIL contra MARILUCE GONDIM BARRETO e DETERMINO
seu arquivamento.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Velho RO,19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 0019585-32.2012.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: V. SPEROTTO IMPORTACAO E EXPORTACAO ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: CAROLINE CARRANZA
FERNANDES - RO0001915
EXECUTADO: EUGENIO DE MELO PEQUENO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 3.698,41
DESPACHO
Arquive-se.
Porto Velho RO,19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7046177-52.2016.8.22.0001
Classe: DESAPROPRIAÇÃO (90)
AUTOR: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) AUTOR: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
RÉU: JUAREZ FELIZARDO DE SOUZA, EDNA DA SILVA COELHO
FELIZARDO
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 162.704,79
DESPACHO
Intime-se a parte requerente para, em 15 (quinze) dias, apresentar
a procuração que confere poderes aos advogados para receber os
valores, sob pena de recolhimento do montante na conta única.
Se apresentados os poderes, expeça-se alvará e arquive-se.
Se não apresentados, recolha-se o valor na conta única e, a seguir,
arquive-se.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7046270-78.2017.8.22.0001

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LEORDINA FERREIRA DE JESUS
Advogado do(a) AUTOR: DIEGO DINIZ CENCI - RO0007157
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) RÉU: VITOR PENHA DE OLIVEIRA GUEDES RO8985, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - MG0087318
Valor da causa: R$ 3.000,00
DESPACHO
O presente feito admite julgamento antecipado, nos termos do artigo
355, I, do CPC/2015. Assim, para melhor organização e otimização
dos trabalhos, voltem os autos conclusos em caixa específica para
julgamento.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7007643-68.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANA PAULA ALMEIDA BANDEIRA MARTINS, SANDRO
DA SILVA MARTINS
Advogados do(a) AUTOR: WANUSA CAZELOTTO DIAS DOS
SANTOS - RO0004284, EDUARDO AUGUSTO FEITOSA
CECCATTO - RO0005100
Advogados do(a) AUTOR: WANUSA CAZELOTTO DIAS DOS
SANTOS - RO0004284, EDUARDO AUGUSTO FEITOSA
CECCATTO - RO0005100
RÉU: ENOQUE DO CARMO, FRANCIANE ALVES DA SILVA DO
CARMO
Valor da causa: R$ 290.000,00
DESPACHO
Sob o fundamento de impossibilidade financeira, os autores
pleiteiam o pagamento das custas iniciais ao final ou o seu
parcelamento em 6 prestações (item i, ID n. 16588702, p. 8),
todavia os dados da qualificação apresentada não permitem, por si
só, presumir a situação econômica dos autores e, além disso não
foram apresentados documentos que demonstrem o fato.
Assim, intimem-se os autores para, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentar nos autos documentos que comprovem a alegada
fragilidade financeira (contracheque, folha de pagamento, cópia
do contrato de trabalho, pró-labore, declaração de rendimentos à
Receita Federal, etc.) ou, ainda, comprovarem o recolhimento das
custas, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7008999-06.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: PAULO EDUARDO GOMES AGUIAR
Advogados do(a) AUTOR: CAROLINA GIOSCIA LEAL DE MELO RO0002592, ACSA LILIANE CARVALHO BRITO - RO0005882
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) RÉU: BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO
SARMENTO - RO0005462, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA MG0087318
Valor da causa: R$ 10.000,00
DESPACHO
Considerando a manifestação do perito nomeado (ID n. 16279689),
intime-se a parte requerida para complementar o valor dos
honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de dispensa da
prova.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7049253-84.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: EINSTEIN INSTITUIÇÃO DE ENSINO LTDA. EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ
- RO0004389
EXECUTADO: DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 2.309,34
SENTENÇA
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza
seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, com fundamento
na alínea “b” do inciso III do art. 487 do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO, com apreciação do MÉRITO, o processo
movido por Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP contra DIEGO
EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA, ambos qualificados nos
autos e DETERMINO seu arquivamento.
Tratando-se de pedido de homologação de acordo, verifica-se
a ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal,
razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data.
Sem custas finais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686
Processo n. 7008622-30.2018.8.22.0001
AUTOR: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO RCI BRASIL
Advogado do(a) AUTOR: CARLO ANDRE DE MELLO QUEIROZ
- AL6047
RÉU: MARIA DE SOUZA DA MOTTA
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 19.258,31
Data da distribuição: 08/03/2018 10:27:52
SENTENÇA
Ante o pedido de desistência formulado, com fundamento no inciso
VIII do art. 485 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO
sem apreciação de MÉRITO, o processo movido por COMPANHIA
DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
contra MARIA DE SOUZA DA MOTTA, ambos qualificados no
processo e, em consequência, DETERMINO seu arquivamento.
A parte autora deverá pagar as custas iniciais (art. 90 do CPC), no
percentual de 2% (dois por cento) do valor da causa (art. 12, I, da
Lei Estadual n. 3.896/2016), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de protesto e inscrição na dívida ativa.
Ante a preclusão lógica, SENTENÇA transitada em julgado nesta
data.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Velho, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7º Vara Cível
fórum cível - Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1343 Processo
nº: 7047329-04.2017.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
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AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA PE0012450
RÉU: JOSE ALFREDO CARNEIRO
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 9.464,32
SENTENÇA
Ante o pedido de desistência formulado nos autos, com fundamento
no inciso VIII do art. 485 do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTO, sem apreciação de MÉRITO, o processo movido por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra JOSE
ALFREDO CARNEIRO e DETERMINO seu arquivamento.
Considera-se nesta data o trânsito em julgado da SENTENÇA,
devendo o feito ser arquivado imediatamente.
Sem custas finais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Velho RO, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7010101-58.2018.8.22.0001
REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE ANDRES ACEVEDO
IBANEZ - MT022131A
REQUERIDO: MARILUCIA MONTEIRO
Advogado do(a) REQUERIDO:
Valor da causa: R$ 23.173,92
Data da distribuição: 16/03/2018 14:39:11
SENTENÇA
Ante o pedido de desistência formulado, com fundamento no inciso
VIII do art. 485 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO sem
apreciação de MÉRITO, o processo movido por BANCO ITAUCARD
S.A. contra MARILUCIA MONTEIRO, ambos qualificados no
processo e, em consequência, DETERMINO seu arquivamento.
Sem custas finais.
Ante a preclusão lógica, SENTENÇA transitada em julgado nesta
data.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7037674-08.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO RO0000704
EXECUTADO: MONICA TAINA DE MELO VITOR
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 8.622,15
DECISÃO
DEFIRO o bloqueio de valores por meio do BACENJUD, conforme
comprovante em anexo.
O bloqueio de valores foi infrutífero, não possibilitando a realização
de penhora.
Assim, intime-se a parte exequente para que impulsione o feito, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção/arquivamento.
Intimem-se.
Porto Velho RO, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

482

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686 Processo n. 7000336-97.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: UNICRED PORTO VELHO - COOPERATIVA DE
CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DE PORTO
VELHO E REGIAO NORTE DE RONDONIA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: VALERIANO LEAO DE CAMARGO
- RO0005414
EXECUTADO: J M B DA SILVA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 21.815,44
Data da distribuição: 11/01/2017 11:09:30
SENTENÇA
O presente feito encontra-se paralisado aguardando providência
da parte autora há mais de 30 (trinta) dias.
Assim, resta evidente a falta de interesse da parte autora no
prosseguimento do feito, impondo-se a sua extinção, na medida em
que o processo não pode permanecer paralisado indefinidamente,
onerando e tumultuando a atividade jurisdicional.
Ante o exposto, com fundamento no inciso III do art. 485 do Código
de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do
MÉRITO, ante o abandono da causa.
Sem custas finais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7007058-16.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO RO0000704
EXECUTADO: FRANCISCO DAS CHAGAS AUGUSTO DE
OLIVEIRA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE ROCELIO MENDES RO6925
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 15.989,70
Data da distribuição: 26/02/2018 17:33:09
DESPACHO
O executado apresentou embargos à execução na própria ação
executiva, contudo referido meio de defesa deve ser apresentado
de acordo com o disposto no §1º do art. 914 do CPC.
Assim, intime-se o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias,
regularizar a via processual eleita, sob pena de não recebimento
dos embargos à execução.
Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias,
requerer o que se entender por direito para o prosseguimento do
feito.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7015441-80.2018.8.22.0001
AUTOR: VIRGINIA BURGA ARCA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
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RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 10.091,32
Data da distribuição: 19/04/2018 18:05:06
DESPACHO
Defiro a autora os benefícios da gratuidade da justiça.
Apreciarei o pedido de tutela de urgência depois da manifestação
da parte requerida.
Designo audiência de conciliação a realizar-se pelo conciliador, na
sede do CEJUSC, localizada na Rua Quintino Bocaiúva, n. 3.061,
esquina com a Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel. A Central
promoverá os atos necessários ao agendamento da audiência e
intimação das partes.
Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334, 3º,
do CPC).
Cite-se e intime-se a parte requerida para comparecer à audiência
acima, acompanhada de advogado.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias,
a contar da data da audiência de conciliação, caso frustradas as
tentativas de acordo, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335
do CPC.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora (art. 344 do CPC).
No caso de não comparecimento injustificado à audiência de
conciliação, por qualquer das partes, o faltoso estará sujeito à multa
de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou
do valor da causa, conforme art. 334, §8º do CPC.
Obs. 1: A apresentação de contestação antes da audiência de
conciliação não exime a aplicação da multa, caso a parte requerida
não compareça à solenidade.
Obs. 2: A petição inicial e documentos que a instruem poderão
ser consultados no sitio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/
ConsultaPublica/listView.seam.
CÓPIA DESTE SERVE COMO MANDADO OU CARTA DE
CITAÇÃO.
Dados para cumprimento:
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 76821063, - de 3601 a 4635 lado ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7021081-98.2017.8.22.0001
AUTOR: EDNA FERREIRA DE MORAES
Advogado do(a) AUTOR: JOAO CARLOS GOMES DA SILVA RO7588
RÉU: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Advogados do(a) RÉU: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA RO9117, WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665
Valor da causa: R$ 13.500,00
Data da distribuição: 19/05/2017 11:19:11
DESPACHO
Considerando a possibilidade de se conferir efeitos infringentes
aos embargos de declaração apresentados, a parte requerida deve
se manifestar, em 5 (cinco) dias.
Intime-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 0011760-32.2015.8.22.0001
EXEQUENTE: PORTO VELHO SHOPPING S.A
Advogados do(a) EXEQUENTE: SILVIA LUISA CLARINDA
DOS SANTOS MC DONALD DAVY - RO0006658, HUMBERTO
ROSSETTI PORTELA - MG0091263, ROCHILMER MELLO DA
ROCHA FILHO - RO0000635, JAIME PEDROSA DOS SANTOS
NETO - RO0004315, ALDO GUILHERME DA COSTA TOURINHO
TEIXEIRA SOUZA - RO0006848
EXECUTADO: FERREIRA & ADAMANTE COMERCIO E
SERVICOS LTDA - ME e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 59.059,49
Data da distribuição: 14/09/2017 11:09:59
SENTENÇA
A extinção é de rigor.
A parte autora foi intimada a promover a citação da requerida (ID n.
15249928), deixando escoar o prazo sem que fossem tomadas as
providências determinadas por este juízo.
Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, quando
perceber a ausência de elementos na petição inicial, deve o juiz
intimar a parte requerente para suprir a carência no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento.
No caso em tela, a parte requerente foi intimada sobre a certidão
do oficial de justiça que informou que a executada não mais se
encontra no endereço indicado na inicial, e de já ter decorrido
quase três anos desde o ajuizamento da ação (ID n. 13124456
pág. 02), permaneceu inerte.
Note-se que a inércia da parte autora faz revelar a ausência dos
pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo,
razão pela qual o feito deve ser extinto, uma vez que a parte não
cumpriu a diligência que lhe competia, possibilitando o indeferimento
da inicial na forma do parágrafo único do art. 321 do Código de
Processo Civil.
O egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia, em caso semelhante
decidiu:
“Extinção do processo. Ausência de pressuposto de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo. Desnecessidade
de intimação pessoal. Extinto o processo em razão de ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo, tal qual o não aperfeiçoamento de citação por inércia
do autor, se mostra desnecessária sua intimação pessoal, não se
aplicando o § 1º do art. 267 do CPC, pois estese refere apenas à
extinção do processo por abandono processual (incisos II e III).” (TJ/
RO 2ª Câmara Cível, AC n. 0002130-83.2014.822.0001, Rel. Des.
Marcos Alaor Diniz Grangeia, julgado em 15/03/2018. Publicado no
Diário Oficial em 21/03/2018).
“Apelação cível. Ação de execução. Extinção do processo
sem julgamento do MÉRITO. Pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo. Ausência. A ausência
de citação é causa de extinção do processo, sem resolução de
MÉRITO, por inexistência de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular. Recurso não provido.” (TJ/RO 1ª
Câmara Cível, AC n. 0007049-57.2010.822.0001, Rel. Juiz Rinaldo
Forti da Silva, julgado em 28/02/2018. Publicado no Diário Oficial
em 08/03/2018).
Ante o exposto, com fundamento no parágrafo único do art. 321 do
Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial apresentada
por PORTO VELHO SHOPPING S.A contra FERREIRA &
ADAMANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME e outros,
ambas qualificadas nos autos e, em consequência, nos termos dos
incisos I e IV do art. 485 do mesmo Código, JULGO EXTINTO o
processo, sem resolução de MÉRITO e ordeno seu arquivamento.
Intime-se a parte requerente a recolher as custas finais, em 15
(quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa do
Estado.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

Recolhido o valor, arquive-se. Não havendo recolhimento, cumpra
a escrivania o disposto no artigo 35 e seguintes da Lei n. 3.896/16
e 2§º art. 2º do Provimento Conjunto n. 002/2017-PR-CG e, após
arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686
Processo n. 7011239-60.2018.8.22.0001
AUTOR: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO RCI BRASIL
Advogado do(a) AUTOR: CARLO ANDRE DE MELLO QUEIROZ
- AL6047
RÉU: JANE CARLA SANTANA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 31.837,10
Data da distribuição: 23/03/2018 10:26:29
SENTENÇA
Ante o pedido de desistência formulado, com fundamento no inciso
VIII do art. 485 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO
sem apreciação de MÉRITO, o processo movido por COMPANHIA
DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
contra JANE CARLA SANTANA SILVA, ambos qualificados no
processo e, em consequência, DETERMINO seu arquivamento.
A parte autora deverá pagar as custas iniciais (art. 90 do CPC), no
percentual de 2% (dois por cento) do valor da causa (art. 12, I, da
Lei Estadual n. 3.896/2016), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de protesto e inscrição na dívida ativa.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7000272-87.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831
EXECUTADO: MARCIO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 4.255,72
Data da distribuição: 10/01/2017 17:36:37
DESPACHO
Defiro o bloqueio judicial por meio do sistema RENAJUD.
Segue o comprovante da solicitação.
Intime-se a parte requerente a se manifestar em 10 (dez) dias, sob
pena de extinção.
Intime-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7040105-15.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
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EXEQUENTE: RADIO CANDELARIA FM LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: HELEN SIME MARQUES
MOREIRA - RO6705
EXECUTADO: L & L ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 1.593,90
DESPACHO
Promova parte exequente a citação da parte executada ou requeira
o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de indeferimento da inicial.
Atente a parte exequente que, em caso de requerimento de
alguma das providências previstas no art. 17 da Lei nº 3.896/2016,
desde logo deve apresentar o comprovante de recolhimento das
respectivas custas.
Intime-se.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 0020184-68.2012.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ALFA CASA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO S/A
Advogados do(a) EXEQUENTE: MAGUIS UMBERTO CORREIA RO0001214, ALLAN PEREIRA GUIMARAES - RO0001046
EXECUTADO: CANTARES JM REIS COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA ME
Advogados do(a) EXECUTADO: FERNANDO APARECIDO
SOLTOVSKI - RO0003478, WANDERSON MODESTO DE BRITO
- RO0004909
Valor da causa: R$ 3.121,89
DESPACHO
Promova parte exequente a citação da parte executada ou requeira
o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de indeferimento da inicial.
Atente a parte exequente que, em caso de requerimento de
alguma das providências previstas no art. 17 da Lei nº 3.896/2016,
desde logo deve apresentar o comprovante de recolhimento das
respectivas custas.
Intime-se.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7032744-44.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: CONDOMINIO UM - TOTAL VILLE PORTO
VELHO
Advogados do(a) EXEQUENTE: BRUNA ALVES SOUZA - RO6107,
TIAGO BARBOSA DE ARAUJO - RO7693
EXECUTADO: CAMILA DE FRANCA LOPES e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 6.144,75
Data da distribuição: 26/07/2017 10:34:39
SENTENÇA
Ante o pedido de desistência formulado, com fundamento no inciso
VIII do art. 485 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO sem
apreciação de MÉRITO, o processo movido por CONDOMINIO UM -
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TOTAL VILLE PORTO VELHO contra CAMILA DE FRANCA LOPES
e outros, ambos qualificados no processo e, em consequência,
DETERMINO seu arquivamento.
Sem custas finais.
Ante a preclusão lógica, SENTENÇA transitada em julgado nesta
data.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Velho, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 0013610-97.2010.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PORTO
VELHO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FRANCISCO DE FREITAS NUNES
OLIVEIRA - RO0003913
EXECUTADO: MONICA CRISTIANE PEREIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 15.487,40
DESPACHO
Promova a parte exequente o efetivo andamento do feito, em 15
(quinze) dias, sob pena de extinção do processo, ficando ciente
que não será deferido pedido de nova suspensão.
Intime-se.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7026182-19.2017.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) AUTOR: DANTE MARIANO GREGNANIN
SOBRINHO - SP0031618
RÉU: MANOEL GONCALVES DE QUEIROZ
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 7.834,80
DESPACHO
Comprovado o recolhimento das custas iniciais e finais (ID
n.14250699 - P. 2 e 15428978 - P. 2), arquive-se os autos.
Cumpra-se.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7005521-19.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: DENISE DOS SANTOS FRANCA
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAIMUNDO SOARES DE LIMA
NETO - RO0006232
EXECUTADO: HYNOVE ODONTOLOGIA RJ LTDA
Advogados do(a) EXECUTADO: RODRIGO DORNEL ROVARIS SP338756, CAROLINA GIOSCIA LEAL DE MELO - RO0002592
Valor da causa: R$ 14.829,76

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

485

DESPACHO
Manifeste-se a parte exequente, requerendo providência executiva
útil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e
arquivamento do feito.
Intime-se.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686 Processo n. 7053443-56.2017.8.22.0001
AUTOR: ADIBE DE OLIVEIRA LEAL
Advogado do(a) AUTOR: JOAO CARLOS GOMES DA SILVA RO7588
RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 61.217,64
Data da distribuição: 14/12/2017 16:50:16
SENTENÇA
Intimada para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de indeferimento, a parte autora quedou-se inerte.
Assim, com fundamento no parágrafo único do art. 321 e inciso
IV do 330, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a
petição inicial apresentada por ADIBE DE OLIVEIRA LEAL contra
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A, ambos qualificados no
processo e, em consequência, nos termos do inciso I do art. 485 do
mesmo Código, JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do
MÉRITO e DETERMINO seu arquivamento.
Sem custas, face os benefícios da gratuidade da justiça que se
concede neste ato ao requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7013469-80.2015.8.22.0001
Classe: PETIÇÃO (241)
REQUERENTE: VITOR TORRES DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: FRANCISCO MANUEL DA
SILVA - RO1810, DEBORA JORGE TURBAY - RO6657
REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA
SAUDE DE RONDONIA, FEDERACAO DAS UNIMEDS DA
AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO
ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA
Advogados do(a) REQUERIDO: EDSON ANTONIO SOUSA PINTO
- RO0004643, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI AC0005021
Advogado do(a) REQUERIDO: RODRIGO SANTOS DA SILVA AM10696
Valor da causa: R$ 10.000,00
DESPACHO
Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento
do valor depositado pela segunda requerida (ID n. 16267097).
A seguir, retornem conclusos para as providências cabíveis.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
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Processo nº: 0007719-90.2013.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: GMIX CONCRETO LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELI - AC0005021, EDUARDO ABILIO
KERBER DINIZ - RO0004389, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO
- RO0004643, JOSE VITOR COSTA JUNIOR - RO0004575,
ALLYANA BRUNA MATUDA CABRAL - RO0006847
EXECUTADO: LOBO & GONCALVES LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 4.728,89
DESPACHO
Promova a parte autora a citação da parte requerida, em 15 (quinze)
dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Intime-se.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7025923-92.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MAGNA DOS ANJOS QUEIROZ
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
EXECUTADO: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogados do(a) EXECUTADO: WELLINGTON REBERTE DE
CARVALHO - SP171961, MELANIE GALINDO MARTINHO AZZI
- RO0003793
Valor da causa: R$ 49.707,09
DESPACHO
Manifeste-se a parte executada acerca da petição apresentada
no ID n. 15499169 - p. 1/3, em 10 (dez) dias, sob pena de
prosseguimento da execução.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7004769-18.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO LONGO DE OLIVEIRA
- RO0001096
EXECUTADO: DAYANE APARECIDA RIBEIRO, JOSE ANGELO
RIBEIRO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 50.778,61
DESPACHO
Considerando que não foi atendido pelos advogado da causa
para para promover o andamento do processo apresentando
providencia útil (ID n. 14935409), expeça-se carta de intimação
pessoal para o exequente impulsionar o processo com providência
ora determinada, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do
art. 485 do CPC, sob pena de extinção do feito.
Cumpra-se.
CÓPIA DESTE SERVE COMO MANDADO OU CARTA DE
CITAÇÃO
A ser cumprido com os seguintes dados:
Nome: BANCO DA AMAZONIA SA
Endereço: Avenida Presidente Dutra, 2853, centro, Centro, Porto
Velho - RO - CEP: 76801-059
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7054647-72.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
EXECUTADO: JULIO CESAR CASTELO BRANCO COSTA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 15.046,40
DESPACHO
Arquive-se o presente processo.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7014665-80.2018.8.22.0001
AUTOR: WELLINGTON DA CUNHA CARNEIRO
Advogados do(a) AUTOR: FERNANDA DE LIMA CIPRIANO
NASCIMENTO - RO0005791, MIRIAM PEREIRA MATEUS RO0005550
RÉU: BANCO BRADESCO SA
Valor da causa: R$ 8.000,00
Data da distribuição: 16/04/2018 12:18:39
SENTENÇA
Defiro ao autor os benefícios da gratuidade da justiça.
Ante o pedido de desistência formulado, com fundamento no inciso
VIII do art. 485 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO sem
apreciação de MÉRITO, o processo movido por WELLINGTON
DA CUNHA CARNEIRO contra BANCO BRADESCO SA, ambos
qualificados no processo e, em consequência, DETERMINO seu
arquivamento.
Sem custas finais.
Ante a preclusão lógica, SENTENÇA transitada em julgado nesta
data.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7000027-42.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FRANCINALDO SALES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL OLIVEIRA CLAROS RO0003672
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 868.868,71
DESPACHO
Defiro o benefício da gratuidade da justiça à parte autora.
Em análise da petição inicial e dos documentos que a instruem,
entendo por necessário e antes que seja angularizada a relação
processual que os autores esclareçam e informem (dados atuais):
1. Se a área questionada neste feito diz respeito a terra nua e se
possui benfeitorias;
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2. A individualização precisa de cada área, indicando as
coordenadas geográficas;
3. Considerando a notícia de que os ribeirinhos afetados pelas
cheias percebem um salário-mínimo cujo pagamento é realizado
pela União Federal, esclareçam a forma como vem se mantendo
desde o evento danoso, comprovando o recebimento ou não do
referido benefício.
4. Se foram (quando foram) notificados pela Defesa Civil para
desocupar os imóveis;
5. Se estão residindo atualmente no imóvel. Caso negativo,
informem qual o atual local de residência.
6. Informar como se deu o início da posse (se via ocupação ou via
contrato de compra e venda da posse).
Ademais, a parte autora deve ainda corrigir o valor da causa
adequando-o aos pedidos formulados.
Tais informações deverão vir aos autos no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Intimem-se.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7008674-26.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: BETANIA GUILHERME NUNES BARBOSA
Advogado do(a) AUTOR: FLAVIO HENRIQUE TEIXEIRA
ORLANDO - RO0002003
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 30.000,00
DESPACHO
A fim de aferir a competência deste juízo para o processamento
e julgamento da causa, a autora deverá esclarecer a relação
da lesão sofrida com eventual acidente de trabalho; bem como
deverá apresentar recibo de requerimento administrativo em
relação ao benefício pleiteado nesta demanda, devendo ser este
de data anterior à propositura da ação. A requerente também
deverá colacionar à peça inicial seus documentos de identificação
pessoal.
Além do mais, autora pretende a concessão da gratuidade da
justiça, todavia não apresentou documentos capazes de conduzir
ao entendimento de que encontra-se em estado de hipossuficiência
econômica necessitando, pois, dos benefícios da gratuidade da
justiça. Desse modo, para que seja verificado o disposto no caput
do art. 98 do CPC, a parte autora deverá apresentar os seus
comprovantes de rendimentos (contracheque, folha de pagamento,
cópia do contrato de trabalho, pró-labore, etc.) ou, então, comprovar
o recolhimento das custas iniciais.
Tais informações, portanto, deverão ser apresentadas pela autora,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição
inicial.
Intime-se.
Porto Velho, 19 de maio de 2018
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7001904-17.2018.8.22.0001
AUTOR: ALCIMAR LOPES DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: BRENDA RODRIGUES DOS SANTOS RO8648, CASIMIRO ANCILON DE ALENCAR NETO - RO0004569,
DIEGO JOSE NASCIMENTO BARBOSA - RO0005184
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RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 11.244,00
Data da distribuição: 19/01/2018 13:54:54
DESPACHO
Defiro a parte autora os benefícios da gratuidade da justiça.
Emende-se a inicial para apresentar laudos médicos atualizados
a fim de comprovar a incapacidade laborativa, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Intime-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7018709-79.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARCOS BORGES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES RO0006985
RÉU: OI S.A
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 10.000,00
SENTENÇA
Dispõe o art. 82, Código de Processo Civil: “Salvo as disposições
concernentes à justiça gratuita, cabe às partes prover as despesas
dos autos que realizam ou requerem no processo, antecipandolhes o pagamento desde o início até SENTENÇA final”.
Portanto, a distribuição da inicial é ato judicial sujeito a preparo e
não havendo o adiantamento das custas iniciais, o indeferimento de
plano não depende de intimação pessoal do exequente, porquanto
o processo não se forma validamente (art. 485, IV, CPC).
Conforme restou determinado, deveriam o autor providenciar o
recolhimento das custas iniciais, todavia, embora concedido prazo
para tanto, permaneceu inerte.
Considerando a ausência de manifestação da parte autora, o
indeferimento da inicial se impõe por ausência de requisitos para o
processamento regular do processo.
Ante o exposto, com fundamento no parágrafo único do art. 321 e
inciso IV do 330, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a
petição inicial apresentada por MARCOS BORGES DE OLIVEIRA
contra OI S/A, ambos qualificados nos autos e, em consequência,
nos termos dos incisos I e IV do art. 485 do mesmo Código, JULGO
EXTINTO o processo, sem apreciação do MÉRITO.
Recolha a parte autora as custas iniciais no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa do Estado.
Recolhida as custas, arquive-se o processo.
Se não recolhidas, promova-se o protesto e a inscrição na dívida
ativa. A seguir, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho RO, 18 de março de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7008989-54.2018.8.22.0001
AUTOR: JOSE HENRIQUE LEONEL DE QUEIROZ, SILVANIA
FRANCISCA DA SILVA QUEIROZ
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ADEMIR ALVES - RO0000618
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ADEMIR ALVES - RO0000618
RÉU: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 37.083,68
Data da distribuição: 11/03/2018 13:23:06
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DECISÃO
Considerando as circunstâncias do processo, defiro o pagamento
das custas ao final.
Há informação no processo, apresentada pelos autores, no sentido
de que foi decretada a falência da empresa requerida (ID n.
16805514). Diante disso, até que a questão seja melhor esclarecida,
não é prudente o bloqueio de valores e de bens.
Indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência.
Designo audiência de conciliação a realizar-se pelo conciliador, na
sede do CEJUSC, localizada na Rua Quintino Bocaiúva, n. 3.061,
esquina com a Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel. A Central
promoverá os atos necessários ao agendamento da audiência e
intimação das partes.
Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334, 3º,
do CPC).
Cite-se e intime-se a parte requerida para comparecer à audiência
acima, acompanhada de advogado.
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias,
a contar da data da audiência de conciliação, caso frustradas as
tentativas de acordo, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335
do CPC.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora (art. 344 do CPC).
No caso de não comparecimento injustificado à audiência de
conciliação, por qualquer das partes, o faltoso estará sujeito à multa
de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou
do valor da causa, conforme art. 334, §8º do CPC.
Obs. 1: A apresentação de contestação antes da audiência de
conciliação não exime a aplicação da multa, caso a parte requerida
não compareça à solenidade.
Obs. 2: A petição inicial e documentos que a instruem poderão
ser consultados no sitio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/
ConsultaPublica/listView.seam.
CÓPIA DESTE SERVE COMO MANDADO OU CARTA DE
CITAÇÃO.
Dados para cumprimento:
Nome: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA
Endereço: Rua Fernando Simas, 1222, - de 754/755 ao fim, Mercês,
Curitiba - PR - CEP: 80710-660
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7009099-24.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: REGINALDO D AMBROS
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA ROCHA PRADO RO0001776
EXECUTADO: ERLANY SOUZA DA SILVA - ME
Advogados do(a) EXECUTADO: ANTONIO MANOEL ARAUJO
DE SOUZA - RO0001375, RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO RO0001384
Valor da causa: R$ 0,00
Data da distribuição: 23/02/2016 14:59:54
DESPACHO
Ante a falta de impugnação em relação à quantia bloqueada no ID
n. 15717346, o bloqueio restou convertido em penhora.
Desta forma, intime-se a parte executada a apresentar impugnação
à penhora, em 15 (quinze dias). Se apresentada a impugnação,
dê-se vista à parte contrária, para sua manifestação, também em
15 (quinze) dias.
Caso não seja apresentada impugnação, expeça-se alvará em
favor da parte exequente, intimando-a a informar eventual saldo
remanescente, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por
pagamento.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7023441-40.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: AUTOVEMA VEICULOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE CRISTIANO PINHEIRO RO0001529
EXECUTADO: IZAIAS PEREIRA PEDRO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 821,30
Data da distribuição: 14/07/2016 08:12:10
DESPACHO
O requerimento de buscas de endereços, bloqueio de valores
ou quebra de sigilo fiscal, telemática e assemelhados, ainda que
por meio eletrônico, deverá ser instruído com comprovante do
pagamento da diligência, para cada uma delas, nos termos do art.
17 da Lei 3.896/16 (Lei de Custas Judiciais).
Assim, proceda a parte autora o recolhimento do valor respectivo,
no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da diligência
pretendida.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7021418-87.2017.8.22.0001
EXEQUENTE: GASPAR TERTULIANO DE SANTIAGO
Advogado do(a) EXEQUENTE: GLAUCEA EVELIN AVINTE DE
SANTIAGO - RO0005960
EXECUTADO: BANCO ITAU BBA S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: CARLOS ALBERTO BAIAO RO0007420
Valor da causa: R$ 1.000,00
Data da distribuição: 22/05/2017 11:53:47
DESPACHO
Nos termos do art. 523 do CPC, fica a parte executada intimada
para pagar voluntariamente o débito indicado no processo, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e
honorários advocatícios, também de 10% (dez por cento), ficando
ainda sujeito a atos de expropriação (§3º do art. 523 do CPC).
A intimação se dará por meio do Diário da Justiça, nos termos do
§2º do art. 513 do CPC.
Fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do prazo
para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC,
independente de penhora ou nova intimação, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentar impugnação ao
cumprimento de SENTENÇA.
Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
Intime-se.
Se necessário, CÓPIA DESTE SERVE COMO CARTA/MANDADO
DE INTIMAÇÃO.
Dados para cumprimento:
PARTE REQUERIDA: Nome: BANCO ITAU BBA S.A.
Endereço: Rua José de Alencar, 2954, Centro, Porto Velho - RO CEP: 76801-064
Intimem-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7017002-42.2018.8.22.0001
REQUERENTE:
BRADESCO
ADMINISTRADORA
DE
CONSORCIOS LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO
JUNIOR - RO0004943-A
REQUERIDO: MABELAINE ESTER DA SILVEIRA ROCHA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Valor da causa: R$ 11.348,86
Data da distribuição: 17/05/2018 16:39:02
SENTENÇA
Ante o pedido de desistência formulado, com fundamento no inciso
VIII do art. 485 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO,
sem apreciação de MÉRITO, o processo movido por BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra MABELAINE
ESTER DA SILVEIRA ROCHA e DETERMINO seu arquivamento.
Sem custas finais.
Ante a preclusão lógica, SENTENÇA transitada em julgado nesta
data.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 0001719-40.2014.8.22.0001
AUTOR: PORTO SEGURO ROUPAS LTDA
Advogados do(a) AUTOR: DEBORA CANDIDA DE PAULA RUBIRA
- RO0007650, PATRICIA OLIVEIRA DE HOLANDA ROCHA RO0003582, SILVIA LORENA CARDOSO DA SILVA - PA0012115,
ADALBERTO SILVA - PA0010188
RÉU: BANCO BRADESCO SA
Advogados do(a) RÉU: PATRICIA GURGEL PORTELA MENDES
- RN0005424, JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR RN000392A, SERGIO CARDOSO GOMES FERREIRA JUNIOR
- RO0004407
Valor da causa: R$ 1.000,00
Data da distribuição: 02/03/2018 09:25:43
SENTENÇA
Ante o cumprimento da obrigação, com fundamento no inciso II
do art. 924 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO com
apreciação do MÉRITO o processo movido por PORTO SEGURO
ROUPAS LTDA contra BANCO BRADESCO SA, ambos qualificados
no feito e, em consequência, DETERMINO o seu arquivamento.
Intime-se a parte executada para recolher as custas finais, em 15
(quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa do
Estado.
Recolhido o valor, arquive-se.
Não havendo recolhimento, cumpra a Central o disposto no artigo
35 e seguintes da Lei n. 3.896/16 e art. 2º do Provimento Conjunto
n. 002/2017-PR-CG. Após, arquive-se.
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE ALVARÁ JUDICIAL
(n. 025/2018 – GAB) para levantamento do valor depositado no
processo (ID n. 16597706 - p.11), com validade de 30 (trinta) a
contar da assinatura da SENTENÇA.
FAVORECIDO(A): PORTO SEGURO ROUPAS LTDA CNPJ:
07.919.529/0001-52 representada pelos advogados(as) DEBORA
CANDIDA DE PAULA RUBIRA - OAB/RO n. 7.650, PATRICIA
OLIVEIRA DE HOLANDA ROCHA - OAB/RO n. 3.582, SILVIA
LORENA CARDOSO DA SILVA - OAB/PA n. 12115, ADALBERTO
SILVA - OAB/PA n. 10188.
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FINALIDADE: Proceder o levantamento na CEF, Agência 2848.
1 – Do valor de R$ 306,46 (trezentos e seis reais e quarenta e
seis centavos) e rendimentos, depositado na Conta Judicial nº
1659191-2.
OBS.: Devendo a conta judicial ser zerada.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7025811-89.2016.8.22.0001
Classe: HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(112)
REQUERENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DOS SERVIDORES DO PO, ALMERINDA LOPES
Advogado do(a) REQUERENTE: ROZINEI TEIXEIRA LOPES RO0005195
Advogado do(a) REQUERENTE: ROZINEI TEIXEIRA LOPES RO0005195
Valor da causa: R$ 43.630,20
DESPACHO
Arquive-se.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7005792-91.2018.8.22.0001
EXEQUENTE: D. G. S. D. S.
Advogado do(a) EXEQUENTE: DENNIS GIOVANNI SOUSA DOS
SANTOS - RO0004557
EXECUTADO: E. D. S. N.
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 63.816,58
Data da distribuição: 16/02/2018 23:44:36
DESPACHO
Não há motivo para este processo tramitar em segredo de justiça.
Fica excluída a restrição de acesso.
Considerando que a presente ação segue procedimento especial,
que não prevê a realização de audiência de conciliação no início do
processo, ao caso é inaplicável o disposto no inciso I do art. 12 da
Lei n. 3.896/2016, portanto as custas iniciais devem ser recolhidas
em sua integralidade no momento da distribuição.
Nesse sentido, intime-se a parte autora para, no prazo de 15
(quinze) dias, complementar o valor das custas iniciais, sob pena
de indeferimento da petição inicial.
Se não recolhido o complemento, venham conclusos.
Se recolhido, cite-se a parte executada para efetuar o pagamento
da importância indicada na petição inicial mais 10% (dez por cento)
de honorários advocatícios, no prazo de 03 (três) dias, ou nomear
bens à penhora, sob pena de não o fazendo, oportunamente
serem-lhe penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia
da execução e acréscimos legais.
Caso ocorra o pagamento integral do débito no prazo mencionado,
o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.
Poderá apresentar embargos à execução, defesa formal por meio
de advogado ou defensor público, independente de penhora,
depósito ou caução, no prazo legal de 15 (quinze) dias.
Obs. 1: Caso não tenha condições de pagar advogado, poderá
procurar a Defensoria Pública do Estado de Rondônia, situada na
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Rua Padre Chiquinho, 913, Bairro Pedrinhas – CEP n. 76.801-490
(próximo ao Supermercado Aragão).
Na hipótese do executado não ser encontrado pelo Oficial de
Justiça, este deverá proceder o arresto de tantos bens quanto
bastem para garantir a execução (art. 830 do CPC).
Nos 10 (dez) dias seguintes à realização do arresto o Oficial de
Justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e,
havendo suspeita de ocultação, realizará a citação por hora certa
(§1º do art. 830 do CPC).
Obs. 2: A petição inicial, e documentos que a instruem poderão
ser consultados no sitio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/
ConsultaPublica/listView.seam.
CÓPIA DESTE SERVE COMO MANDADO DE CITAÇÃO,
INTIMAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO
Dados para cumprimento:
PARTE REQUERIDA: Nome: EDILENE DOS SANTOS
NUNESEndereço: Quadra 301 Conjunto 4, casa 07, Recanto das
Emas, Brasília - DF - CEP: 72620-204 Endereço: Quadra 301
Conjunto 4, casa 07, Recanto das Emas, Brasília - DF - CEP:
72620-204
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7016244-63.2018.8.22.0001
AUTOR: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI SP0122626
RÉU: LUIZ CARLOS DE SOUZA
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 51.412,05
Data da distribuição: 25/04/2018 07:38:00
DESPACHO
A petição inicial não foi devidamente anexada.
Intime-se a parte autora a adotar as providências necessárias, em
15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, com
extinção do processo.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7046385-36.2016.8.22.0001
AUTOR: MIQUEIAS VLAXIO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES MT8843/O
RÉU: OI MOVEL
Advogado do(a) RÉU: ALESSANDRA MONDINI CARVALHO RO0004240
Valor da causa: R$ 20.000,00
Data da distribuição: 07/09/2016 13:39:46
DECISÃO
I – RELATÓRIO
OI MÓVEL S.A., qualificado nos autos, apresentou embargos
de declaração contra a SENTENÇA do ID nº14641002 – p.3,
sustentando a ocorrência de erro material, uma vez que, embora
a fundamentação da DECISÃO tenha reconhecido que a parte
requerida compareceu a audiência de conciliação, condenou-a
ao pagamento de multa por ato atentatório á dignidade da justiça,
como se não tivesse comparecido ao ato processual. Pugnou, por
isso, pela correção do erro.
É a síntese necessária.
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II – FUNDAMENTAÇÃO
Com razão o embargante OI MÓVEL S.A., eis que a SENTENÇA
do ID n° 14641002 realmente contém erro material.
A analise do processo demonstra que de fato a requerida
compareceu a audiência de conciliação conforme consta no ID n°
6876880 – p.1, contudo na SENTENÇA considerou como ausente
aquele ato aplicando-lhe multa nos termos §8° do art.334 do CPC
(ID n°14641002- p.3).
Evidente, portanto, que o DISPOSITIVO deve ser corrigido.
Assim, desnecessário maior arrazoado para se dizer que, na
forma do inciso III do art. 1022 do Código de Processo Civil,
deve-se reconhecer a ocorrência de erro material na SENTENÇA
embargada, para que se corrija o seu DISPOSITIVO.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, com fundamento no inciso III do art. 1.022,
ambos do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os
embargos de declaração apresentados por OI MÓVEL S.A e, em
consequência, retifico a SENTENÇA proferida no ID n° 14641002 –
p.3, para corrigir o erro existente, de forma que a segunda parte do
DISPOSITIVO daquela DECISÃO passa a ser o seguinte:
“Ante o exposto, com fundamento no inciso I do art. 487 do
CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial,
formulado por MIQUEIAS VLAXIO DE OLIVEIRA contra OI S/A,
ambos qualificados nos autos e, em consequência, CONFIRMO
a antecipação dos efeitos da tutela concedida (ID 6165758) e
DECLARO inexistente o débito que originou a inscrição discutida
nestes autos (contrato n. 3220571 – R$482,87 – Vencimento em
27/10/2013 – ID 5926813). Em face da sucumbência recíproca,
cada parte arcará com metade do pagamento das custas, despesas
processuais e com os honorários de seu respectivo advogado,
sendo o autor com a ressalva do §3º do art. 98 do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se”.
Fica excluída a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade
da justiça.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7008172-58.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: PAES & MOURA LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: SANDRA MARIA FELICIANO DA
SILVA - RO0000597
EXECUTADO: ALCINEIA MOTA DOS SANTOS - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 10.674,11
SENTENÇA
O exequente foi reiteradamente intimado para emendar a inicial,
todavia permaneceu inerte, restando evidente a falta de interesse
deste no prosseguimento do feito.
Como o processo não pode permanecer paralisado indefinidamente,
onerando e tumultuando a atividade jurisdicional, a extinção do feito
é medida que se impõe.
Com fundamento no inciso III do art. 485 do Código de Processo
Civil, JULGO EXTINTO o feito movido por PAES & MOURA LTDA
- ME contra ALCINEIA MOTA DOS SANTOS - ME.
Intime-se a parte autora a recolher as custas finais, em 15 (quinze)
dias, sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa do Estado.
Recolhido o valor, arquive-se. Não havendo recolhimento, cumpra
a escrivania o disposto no artigo 35 e seguintes da Lei n. 3.896/16
e 2§º art. 2º do Provimento Conjunto n. 002/2017-PR-CG e, após
arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7015638-35.2018.8.22.0001
AUTOR: ROMUALDO SOUZA DE LIMA
Advogado do(a) AUTOR: SANDRO LUCIO DE FREITAS NUNES
- RO0004529
RÉU: MAXIMUS DIGITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA e outros
(7)
Valor da causa: R$ 29.596,97
Data da distribuição: 20/04/2018 19:59:59
DECISÃO
ROMUALDO SOUZA DE LIMA ajuizou ação indenizatória contra
MAXIMUS FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA EPP,
INVESTIMENTO ALCATEIA EIRELI, CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL PAG BEM EIRELI, LUIZ FERNANDO CORREIA
DA SILVA, SONIA HELEODORO, RONALDO DE FIGUEREDO,
REGIS CRISTIANO LEITE e GERALDO ALVES DE FREITAS,
todos qualificados no processo, pretendendo a condenação dos
requeridos a indenizar danos materiais (R$ 19.596,97) e morais (R$
10.000,00). Segundo o autor, fez investimentos junto a 2ª requerida,
transferindo para a mesma, por intermédio da Consultoria em
Gestão Empresarial Pag Bem Eireli, o montante de R$ 19.596,97.
Informou que em novembro de 2017 a requerida Investimentos
Alcateia vendeu sua carteira de clientes para a requerida Maximus
Factoring. Em fevereiro de 2018, a Maximus Factoring notificou
o requerente informando que estava passando por problemas
financeiros e os clientes seriam ressarcidos futuramente. Disse
que tentou retirar os valores investidos na requerida, mas sem
êxito. Afirmou que os fatos narrados lhe causou prejuízos morais.
Postulou, em tutela de urgência, o bloqueio de R$ 29.596,97 em
contas bancária de titularidade dos requeridos e, no MÉRITO,
a condenação dos requeridos a indenizar danos materiais (R$
19.596,97) e morais (R$ 10.000,00). Apresentou documentos.
Passo à análise do pedido liminar.
A tutela de urgência encontra fundamento no art. 300 do Código de
Processo Civil e, para sua concessão, deve ser analisada a presença
dos pressupostos estabelecidos no referido DISPOSITIVO, quais
sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
No caso dos autos, não verifico presente a plausibilidade do direito
sobre o qual se fundamenta o pedido de urgência nem o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em
que para a concessão da medida, mormente contra os sócios das
requeridas e empresa que intermediou a transferência de valores
(Consultoria em Gestão Empresarial Pag Bem Eireli), necessário
a dilação probatória a fim de apurar a responsabilidade individual
dos requeridos. Consigna-se que o bloqueio de valores é medida
excepcional e exige prova segura da prática de atos ou da intenção
dos requeridos de lesar a parte requerente, o que não se verifica
pelos elementos apresentados até o momento.
Neste sentido a seguinte DECISÃO:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO
DE PERDAS E DANOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA PARA AUTORIZAR O BLOQUEIO DE VALORES
DEPOSITADOS EM CARTEIRA DE INVESTIMENTO. TUTELA DE
URGÊNCIA NÃO RESPALDADA EM DADOS CONCRETOS DE
EVENTUAL DESVIO PATRIMONIAL OU FRAUDE NA OPERAÇÃO.
ALIENAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES ENTRE EMPRESAS
LIGADAS AO FOMENTO MERCANTIL QUE DISCUTEM
EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
COMUNICADO LEVADO A TODOS OS ASSOCIADOS QUE
PODERÃO, EM CASO DE SALDO DISPONÍVEL, OBTER FUTURO
RECEBIMENTO DE SEUS CRÉDITOS. PEDIDO PREMATURO.
FATO A SER DELINEADO NO CURSO DO PROCESSO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

491

“CAPUT” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC/2015).
RECURSO IMPROVIDO. Não é possível conceder ao agravante a
efetivação da medida excepcional, em sede de tutela provisória de
urgência, de autorização para bloquear ativo financeiro depositado
em carteira de investimento, cuja última parcela de depósito alega
não ter sido contabilizada. A ausência de elementos concretos sobre
eventual operação de fraude na operação ou desvio patrimonial,
nesse contexto, depende de outros elementos concretos ainda não
formados no processo.” (TJSP, 31ª Câmara de Direito Privado, AI
n. 2066865-44.2018.8.26.0000, Rel. Adilson de Araujo, julgado em
21/04/2018 – grifei)
Por todo o exposto, por ora, INDEFIRO a concessão da tutela de
urgência.
Designo audiência de conciliação a realizar-se pelo conciliador, na
sede do CEJUSC, localizada na Rua Quintino Bocaiúva, n. 3.061,
esquina com a Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel. A Central
promoverá os atos necessários ao agendamento da audiência e
intimação das partes.
Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (art. 334, 3º,
do CPC).
Cite-se e intime-se a parte requerida para comparecer à audiência
acima, acompanhada de advogado ou Defensor Público, bem como
para cumprir a liminar concedida nesta DECISÃO.
Obs. 1: Caso não tenha condições de pagar advogado, poderá
procurar a Defensoria Pública do Estado de Rondônia, situada na
Rua Padre Chiquinho, 913, Bairro Pedrinhas – CEP n. 76.801-490
(próximo ao Supermercado Aragão).
O prazo para oferecimento da contestação é de 15 (quinze) dias,
a contar da data da audiência de conciliação, caso frustradas as
tentativas de acordo, salvo hipóteses dos incisos II e III do art. 335
do CPC.
Se a parte requerida não contestar a ação, será considerado revel
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora (art. 344 do CPC).
No caso de não comparecimento injustificado à audiência de
conciliação, por qualquer das partes, o faltoso estará sujeito à multa
de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou
do valor da causa, conforme art. 334, §8º do CPC.
Obs. 2: A apresentação de contestação antes da audiência de
conciliação não exime a aplicação da multa, caso a parte requerida
não compareça à solenidade.
Obs. 3: A petição inicial e documentos que a instruem poderão
ser consultados no sitio eletrônico http://pje.tjro.jus.br/pg/
ConsultaPublica/listView.seam.
CÓPIA DESTE SERVE COMO MANDADO OU CARTA DE
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.
Dados para cumprimento:
Parte requerida: Nome: MAXIMUS DIGITAL FOMENTO
MERCANTIL LTDA
Endereço: Avenida Barão Homem de Melo, 4500, Sala 1.111,
Estoril, Belo Horizonte - MG - CEP: 30494-270
Nome: INVESTIMENTOS ALCATEIA EIRELI
Endereço: Rua Frei Gaspar, 90, - lado ímpar, Centro, Santos - SP
- CEP: 11010-091
Nome: PAG BEM SEGURO EIRELI - ME
Endereço: Rua Jurubatuba, 1.350, 1 andar, Centro, São Bernardo
do Campo - SP - CEP: 09725-000
Nome: LUIZ FERNANDO CORREA DA SILVA
Endereço: Alameda Oscar Niemeyer, 436, Apartamento 906, Vale
do Sereno, Nova Lima - MG - CEP: 34006-049
Nome: SONIA HELEODORO
Endereço: Alameda Dona Tereza Cristina, 890, Apartamento 14,
Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo - SP - CEP: 09770-330
Nome: RONALDO DE FIGUEIREDO
Endereço: Avenida Wallace Simonsen, 1.450, - de 991/992 ao fim,
Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo - SP - CEP: 09771-211
Nome: REGIS CRISTIANO LEITE
Endereço: Avenida Brasil, 1.273, - de 1092/1093 ao fim, Distrito
Industrial, Rio Claro - SP - CEP: 13505-600
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Nome: GERALDO ALVES DE FREITAS
Endereço: Avenida Cipriano Barata, 1.010, Parque Anchieta, Rio
de Janeiro - RJ - CEP: 21620-190
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7033302-50.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: NELSON CANEDO MOTTA
Advogado do(a) EXEQUENTE: IGOR HABIB RAMOS FERNANDES
- RO0005193
EXECUTADO: ANTONIO SERAFIM DA SILVA JUNIOR
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 15.572,76
Data da distribuição: 29/06/2016 15:23:32
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
NELSON CANEDO MOTTA, qualificado nos autos, apresentou
embargos de declaração contra a SENTENÇA de ID n. 17615320,
alegando que a referida DECISÃO foi omissa por desconsiderar a
necessidade de intimação pessoal do autora antes da extinção. A
parte pleiteia a reconsideração da DECISÃO em razão do princípio
da primazia da DECISÃO de MÉRITO. Requer o aclaramento da
omissão e a reconsideração da SENTENÇA.
É a síntese necessária.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos declaratórios ofertados pelo requerente são
claramente improcedentes.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração quando houver, na SENTENÇA,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No presente caso, não há a ocorrência de nenhuma das hipóteses
legais mencionadas (obscuridade, contradição, omissão ou erro
material), tanto que o embargante sequer se animou a apontá-las.
Os embargos declaratórios não se destinam a prestar
esclarecimentos à parte insatisfeita com o desfecho do processo e
tampouco a retificar fundamentação de DECISÃO proferida.
Se o embargante está irresignado com a DECISÃO proferida e
pretende alterar o fundamento jurídico pelo qual se extinguiu o feito,
cabe a ela deduzir sua insatisfação perante a instância superior,
pelos meios legais próprios.
II – CONCLUSÃO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de
declaração apresentados por NELSON CANEDO MOTTA, mantendo
em todos os seus termos, e por seus próprios fundamentos, a
DECISÃO guerreada. Sem custas e sem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7005804-13.2015.8.22.0001
AUTOR: ELEACRE ENGENHARIA LTDA
Advogados do(a) AUTOR: MARIA ANGELICA PAZDZIORNY RO0000777, MARCIO ROBERTO POMPILIO - RO7202
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) RÉU: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES
FREIRE - RO0006540, ALEX CAVALCANTE DE SOUZA RO0001818
Valor da causa: R$ 1.406.016,94
Data da distribuição: 20/08/2015 14:31:17
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SENTENÇA
I – RELATÓRIO
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON, apresentou
embargos de declaração contra a SENTENÇA no ID (n.14814463
– p.1) ), proferida no processo, alegando que a retro DECISÃO
ocorreu erro material e/ou omissão em relação a fixação dos
honorários sucumbenciais.
Intimada para se manifestar, a embargada impugnou todos os
argumentos apresentados e requerendo a improcedência dos
embargos opostos.
É a síntese necessária.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos declaratórios ofertados são claramente
improcedentes.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração quando houver, na SENTENÇA,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso em tela, não há ocorrência de nenhuma das hipóteses
legais mencionadas.
Na verdade, as alegações da embargante levam a crer que ela
ofertou os embargos declaratórios com a FINALIDADE de obter a
modificação da SENTENÇA proferida, contudo, não se destinam
os declaratórios a prestar esclarecimentos à parte insatisfeita com
o desfecho do processo e tampouco a modificar fundamentação de
DECISÃO proferida.
Se a parte embargante está irresignada com a DECISÃO proferida
e pretende alterar o desfecho do feito, cabe a ela deduzir sua
insatisfação perante a instância superior, pelos meios legais
próprios.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de
declaração apresentados por CENTRAIS ELÉTRICAS DE
RONDÔNIA S/A – CERON, mantendo em todos os seus termos, e
por seus próprios fundamentos, a DECISÃO guerreada.
Sem custas e sem honorários.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7037390-97.2017.8.22.0001
EMBARGANTE: EVERTON DE FREITAS SANTOS
Advogado do(a) EMBARGANTE:
EMBARGADO: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EMBARGADO: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
Valor da causa: R$ 3.141,68
Data da distribuição: 22/08/2017 12:05:47
DESPACHO
Considerando o documento de ID n. 16907792, o prazo de
suspensão requerido já se esgotou.
Manifeste-se a exequente nos termos do DESPACHO de ID n.
14595275.
Intime-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7027426-17.2016.8.22.0001
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Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS RO0003208
RÉU: JACIRA DE CARVALHO VIEIRA
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 7.124,55
SENTENÇA
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que
produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, com
fundamento na alínea “b” do inciso III do art. 487 do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTO, com apreciação do MÉRITO, o
processo movido por ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO
SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER contra
JACIRA DE CARVALHO VIEIRA, ambos qualificados nos autos e
DETERMINO seu arquivamento.
Tratando-se de pedido de homologação de acordo, verifica-se a
ocorrência da preclusão lógica quanto ao prazo recursal, razão
pela qual considero o trânsito em julgado nesta data.
Sem custas finais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho RO, 17 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 0010157-21.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: SIDNEI FERRARIA - SP253137,
DANIEL NUNES ROMERO - SP0168016
EXECUTADO: TABORDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI - EPP
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 38.092,60
DESPACHO
Promova parte exequente a citação da parte executada ou requeira
o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de indeferimento da petição inicial.
Atente a parte exequente que, em caso de requerimento de
alguma das providências previstas no art. 17 da Lei nº 3.896/2016,
deve apresentar o comprovante de recolhimento das respectivas
custas.
Intime-se.
Porto Velho RO, 17 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7023896-39.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FRANCILEIDE DA COSTA BRASIL
Advogado do(a) AUTOR: EDISON FERNANDO PIACENTINI RO0000978
RÉU: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) RÉU: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
- RO0004875
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INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, por meio de seu patrono, a
manifestar-se no prazo de 05 dias sobre o Depósito Judicial
comprovado nos autos, ID 18483627.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7052783-96.2016.8.22.0001
AUTOR: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) AUTOR: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
RÉU: MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 45.687,63
Data da distribuição: 10/10/2016 13:52:50
SENTENÇA
Intimada para emendar a petição inicial a parte autora não o fez
de forma integral, inclusive, mantendo-se inerte após o último
DESPACHO (ID n. 15161040).
Ante o exposto, com fundamento no inciso I do art. 485 do Código
de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, em consequência,
JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do MÉRITO.
Sem custas finais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7025166-98.2015.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: HOSPITAL 9 DE JULHO S/S LTDA
Advogados do(a) AUTOR: IVANILSON LUCAS CABRAL RO0001104, MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO0001096,
MAURICIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - RO0006429
RÉU: CLAUDIO WELLINGTON CORDEIRO DOS SANTOS
Advogado do(a) RÉU: JUSSIER COSTA FIRMINO - RO0003557
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada, por seu advogado, no prazo de 05
dias, a apresentar planilha do débito atualizada nos termos os
termos da SENTENÇA de ID 15603732, requerendo o que entender
de direito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7026450-73.2017.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO FIDIS S/A
Advogado do(a) AUTOR: SIDNEI FERRARIA - SP253137
RÉU: CONSTRUTORA QUANTANA LTDA
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 91.384,88
DESPACHO
Manifeste-se a parte autora, em 15 (quinze) dias, requerendo o que
entender de direito, sob pena de extinção do processo.
Intime-se.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7023802-57.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogados do(a) EXEQUENTE: TIAGO FAGUNDES BRITO
- RO0004239, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA RO0004117
EXECUTADO: GERDIANE MARIA RIBEIRO MARQUES
Advogado do(a) EXECUTADO: GRACILIANO ORTEGA SANCHEZ
- RO0005194
Valor da causa: R$ 4.994,80
SENTENÇA
Ante o pagamento do débito, com fundamento no inciso II do art.
924 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a obrigação
no processo movido por INSTITUTO JOAO NEORICO contra
GERDIANE MARIA RIBEIRO MARQUES e DETERMINO o seu
arquivamento.
Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento
dos valores depositados no processo.
Sem custas finais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7024059-48.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: KATYANE SARA DE SA SILVA ALEXOPULOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
EXECUTADO: TIM CELULAR
Advogados do(a) EXECUTADO: LUIS CARLOS MONTEIRO
LAURENCO - BA0016780, ADAIR MARZOLLA - RO3026,
TAIANA SANTOS AZEVEDO - DF22452, FRANCISCO ANTONIO
FRAGATA JUNIOR - SP39768, MARIO GREGORIO BARZ JUNIOR
- PR30036
Valor da causa: R$ 10.769,30
DESPACHO
Recolha-se o valor na conta única e arquive-se.
Porto Velho, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7006587-05.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ADRIANA FERREIRA SICI
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
RÉU: P.M.A. DA SILVA LIMA ODONTOLOGIA - ME, PRISCILA
MARY AGUIAR DA SILVA LIMA
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 10.000,00
DESPACHO
Promova parte autora a citação da parte requerida ou requeira o
que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento da inicial.
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Atente a parte autora que em caso de requerimento de alguma das
providências previstas no art. 17 da Lei nº 3.896/2016, desde logo
deve apresentar o comprovante de recolhimento das respectivas
custas.
Intime-se.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7001355-75.2016.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: BANCO HONDA S/A.
Advogados do(a) REQUERENTE: RENAN THIAGO PASQUALOTTO
SILVA - RO0006017, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ SP0206339
REQUERIDO: LAILA BUENO FERNANDES DO CARMO
Advogado do(a) REQUERIDO:
Valor da causa: R$ 5.875,88
DESPACHO
Promova parte exequente a citação da parte executada ou requeira
o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de indeferimento da inicial.
Atente a parte exequente que em caso de requerimento de
alguma das providências previstas no art. 17 da Lei nº 3.896/2016,
desde logo deve apresentar o comprovante de recolhimento das
respectivas custas.
Intime-se.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7056185-88.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogados do(a) EXEQUENTE: TIAGO FAGUNDES BRITO
- RO0004239, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA RO0004117
EXECUTADO: IAGO RIBEIRO PRIVADO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 7.850,46
DESPACHO
Promova parte exequente a citação da parte executada ou requeira
o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de indeferimento da inicial.
Atente a parte exequente que, em caso de requerimento de
alguma das providências previstas no art. 17 da Lei nº 3.896/2016,
desde logo deve apresentar o comprovante de recolhimento das
respectivas custas.
Intime-se.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7000038-71.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

AUTOR: JOSE FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA, ROSIMEIRE
DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL OLIVEIRA CLAROS RO0003672
Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL OLIVEIRA CLAROS RO0003672
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 35.469,41
DESPACHO
Defiro o benefício da gratuidade da justiça à parte autora.
Em análise da petição inicial e dos documentos que a instruem,
entendo por necessário e antes que seja angularizada a relação
processual que os autores esclareçam e informem (dados atuais):
1. Se a área questionada neste feito diz respeito a terra nua e se
possui benfeitorias;
2. A individualização precisa de cada área, indicando as
coordenadas geográficas;
3. Considerando a notícia de que os ribeirinhos afetados pelas
cheias percebem um salário-mínimo cujo pagamento é realizado
pela União Federal, esclareçam a forma como vem se mantendo
desde o evento danoso, comprovando o recebimento ou não do
referido benefício.
4. Se foram (quando foram) notificados pela Defesa Civil para
desocupar os imóveis;
5. Se estão residindo atualmente no imóvel. Caso negativo,
informem qual o atual local de residência.
6. Informar como se deu o início da posse (se via ocupação ou via
contrato de compra e venda da posse).
Ademais, a parte autora deve ainda corrigir o valor da causa
adequando-o aos pedidos formulados.
Tais informações deverão vir aos autos no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Intime-se.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7012323-33.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JAMES FERREIRA LOURENCO
Advogado do(a) AUTOR: GENIVAL FERNANDES DE LIMA RO0002366
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES RO0005369
Valor da causa: R$ 3.881,25
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
opôs embargos de declaração contra a SENTENÇA proferida
no ID n. 14988764, sob o argumento de que referida DECISÃO
desconsiderou a legislação aplicável ao caso concreto e, portanto,
incorreu em omissão. Requereu, por isso, a retificação da retro
SENTENÇA, a fim de sanar a referida omissão.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos de declaração são cabíveis em caso de omissão,
obscuridade e contradição ou, ainda, para corrigir erro material,
consoante preleciona o art. 1022 do Código de Processo Civil.
O embargante sustentou a ocorrência de omissão na DECISÃO
proferida argumentando que a legislação aplicada ao caso – Lei n.
6.194/74, não foi observada com a devida atenção, de modo que os

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

495

valores estabelecidos em SENTENÇA são destoantes do real valor
devido à parte autora e, por conta disso, aduziu existir omissão e
contradição no julgado de modo que pugnou pelo acolhimento dos
embargos a fim de sanar tais defeitos.
Todavia, no caso em tela, não se observa a ocorrência de nenhuma
das hipóteses legais de cabimento dos embargos estabelecidas no
CPC.
A alegada omissão, na realidade, trata-se de inconformismo com
a DECISÃO.
Na verdade, as alegações da embargante levam a crer que
ofertou embargos de declaração com a FINALIDADE de obter a
modificação da SENTENÇA proferida, contudo, não se destinam
os declaratórios a prestar esclarecimentos à parte insatisfeita com
o desfecho do processo e tampouco a modificar fundamentação de
DECISÃO proferida.
Nesse contexto, os presentes embargos são improcedentes, vez
que a alegação da embargante não apresenta embasamento em
nenhuma das hipóteses legais de cabimento previstas no diploma
processual civil. Ao passo que, em caso de qualquer irresignação
com a SENTENÇA proferida e pretendendo, a embargante, alterar
o desfecho do feito, cabe a ela deduzir sua insatisfação perante a
instância superior, pelos meios legais próprios.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de
declaração apresentados por SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos qualificados no
processo e, em consequência, mantenho em todos os seus termos
e, por seus próprios fundamentos, a DECISÃO guerreada.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7013583-14.2018.8.22.0001
AUTOR: DEBORA JORGE TURBAY, JAIRO FARIAS CABRAL
Advogado do(a) AUTOR: DEBORA JORGE TURBAY - RO6657
Advogado do(a) AUTOR: DEBORA JORGE TURBAY - RO6657
RÉU: CAVALLI COMERCIO DE SEMI JOIAS E ACESSORIOS
LTDA
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 10.655,42
Data da distribuição: 09/04/2018 20:57:29
DECISÃO
As partes autoras pleiteiam a gratuidade da justiça, todavia os dados
da qualificação apresentados não permitem, por si só, presumir a
situação de hipossuficiência econômica e, além disso, não foram
apresentados documentos que demonstrem o fato.
De igual forma, da leitura dos fatos narrados na peça inicial não
verifico a existência de nexo causal entre conduta praticada pela
requerida e eventual danos suportados pelo requerente Jairo
Farias Cabral.
Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de indeferimento da petição inicial: 1) apresentar
documentos que comprovem a sua hipossuficiência (contracheque,
folha de pagamento, cópia do contrato de trabalho, pró-labore,
declaração de rendimentos à Receita Federal, etc.) ou comprovar
o recolhimento das custas; 2) demonstrar a existência de relação
jurídica entre a requerida e Jairo Farias Cabral.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7009658-15.2015.8.22.0001
REQUERENTE: AUDEMI SEBASTIAO SILVA DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: WALTER GUSTAVO DA SILVA
LEMOS - RO000655A
REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - RO0004875
Valor da causa: R$ 500,00
Data da distribuição: 10/09/2015 12:12:19
I – RELATÓRIO
audemi Sebastião silva dos santos, qualificado nos autos, apresentou
embargos de declaração contra a SENTENÇA de ID n. 13260861
(ID n. 13491598), alegando que os honorários advocatícios foram
arbitrados nos termos do §2º do art. 85 do CPC, quando o correto
seria com fundamento no §8º do mesmo artigo, por se tratar de
valor irrisório. Citou julgados nesse sentido. Requereu seja sanada
a omissão, fixando os honorários nos termos do §8º do art. 85 do
CPC.
Instada a se manifestar, a parte requerida alegou que não há
omissão, contradição ou obscuridade na SENTENÇA proferida,
sendo os honorários advocatícios arbitrados conforme determina a
ei. Afirmou que o embargante prende rediscutir a DECISÃO, o que
não é cabível por meio de embargos. Requereu a improcedência
dos embargos (ID n. 15289711).
É a síntese necessária.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos declaratórios ofertados pelo requerente são
claramente improcedentes.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração quando houver, na SENTENÇA,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No presente caso, não há a ocorrência de nenhuma das hipóteses
legais mencionadas (obscuridade, contradição, omissão ou erro
material).
A SENTENÇA proferida possui fundamento perfeitamente
adequado à sistemática processual, apresentando com clareza as
razões com base nas quais o Juízo fixou os honorários advocatícios
de sucumbência.
Os embargos declaratórios não se destinam a prestar
esclarecimentos à parte insatisfeita com o desfecho do processo e
tampouco a retificar fundamentação de DECISÃO proferida.
Se o embargante está irresignado com a DECISÃO proferida, cabe
a ele deduzir sua insatisfação perante a instância superior, pelos
meios legais próprios.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos
de declaração apresentados por audemi Sebastião silva dos
santos, mantendo em todos os seus termos, e por seus próprios
fundamentos, a DECISÃO guerreada.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7009426-32.2017.8.22.0001
AUTOR: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA.
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Advogados do(a) AUTOR: MARIA LUCILIA GOMES - SP0084206,
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - RO0004943-A
RÉU: GEMAS DO NORTE - COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS
LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 24.133,61
Data da distribuição: 13/03/2017 09:43:41
DECISÃO
I - RELATÓRIO
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
qualificado nos autos, apresentou embargos de declaração contra
a SENTENÇA de ID n.14421524, pretendendo tornar sem efeito a
SENTENÇA, reconhecer a contradição e omissão e dar andamento
no feito.
É a síntese necessária.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos declaratórios são claramente improcedentes.
Nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração quando houver, na SENTENÇA,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No presente caso não há a ocorrência de nenhuma das hipóteses
legais mencionadas (obscuridade, contradição, omissão ou erro
material).
Se a parte embargante está irresignada com a DECISÃO proferida,
cabe a ela deduzir sua insatisfação perante o egrégio Tribunal de
Justiça, pelos meios recursais próprios.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de
declaração apresentados por BRADESCO ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA, mantendo em todos os seus termos, e por
seus próprios fundamentos, a DECISÃO guerreada.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 0024158-45.2014.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: BANCO ITAÚ
Advogados do(a) AUTOR: JOAO LUIS SISMEIRO DE OLIVEIRA
JUNIOR - RO0005379, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA
VANDERLEI - PE0021678
RÉU: SIDELIA LOPES DE SOUZA - ME
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 169.246,56
SENTENÇA
O autor foi reiteradamente intimado para emendar a inicial, todavia
permaneceu inerte, restando evidente a falta de interesse deste no
prosseguimento do feito.
Como o processo não pode permanecer paralisado indefinidamente,
onerando e tumultuando a atividade jurisdicional, a extinção do feito
é medida que se impõe.
Com fundamento no inciso III do art. 485 do Código de Processo
Civil, JULGO EXTINTO o feito movido por BANCO ITAÚ S/A contra
SIDÉLIA LOPES DE SOUZA - ME, ambos qualificados nos autos e,
em consequência DETERMINO o arquivamento do processo.
Intime-se a parte autora a recolher as custas finais, em 15 (quinze)
dias, sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa do Estado.
Recolhido o valor, arquive-se. Não havendo recolhimento, cumpra
a escrivania o disposto no artigo 35 e seguintes da Lei n. 3.896/16
e 2§º art. 2º do Provimento Conjunto n. 002/2017-PR-CG e, após
arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7003810-76.2017.8.22.0001
AUTOR: DANIEL FELIPE DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA RO0006375
RÉU: ROMÁRIO FARIAS SANTANA
Advogado do(a) RÉU: ADEMIR DIAS DOS SANTOS RO0003774
Valor da causa: R$ 98.911,51
Data da distribuição: 03/02/2017 11:14:38
DECISÃO
I – RELATÓRIO
RÓMARIO FARIAS SANTANA, apresentou embargos de declaração
contra a SENTENÇA de ID n. 17479489, sustentando a ocorrência
de contradição, alega que o embargado não conseguiu provar que
o embargante foi o responsável por causar o acidente. Segundo
o autor, as testemunhas do embargado não presenciaram o fato.
Alegou tentou desviar do acidente manobrando para o acostamento.
Pleiteou, por isso, pela modificação da SENTENÇA.
DANIEL FELIPE DOS SANTOS, por sua vez, apresentou
embargos de declaração ID n. 17647781 alegando ter sido
omissa a SENTENÇA embargada em relação a indenização aos
danos estéticos. Pugnou, ao final, pela correção da omissão e a
condenação do réu ao pagamento de danos estéticos sugerido no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
É a síntese necessária.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos apresentados por ROMÁRIO FARIAS SANTANA,
devem ser rejeitados.Isso porque, na DECISÃO embargada, não
há a alegada contradição.
Nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração quando houver, na SENTENÇA,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No presente caso, não há a ocorrência da contradição alegada.
A parte embargante/requerida busca a reforma da DECISÃO,
com nova apreciação das provas, o que é incabível por meio dos
embargos de declaração.
Se a parte embargante/requerida está irresignada com a DECISÃO
proferida, cabe a ela deduzir sua insatisfação perante o egrégio
Tribunal de Justiça, pelos meios recursais próprios.
Quanto aos embargos apresentados por DANIEL FELIPE DOS
SANTOS. com inteira razão, pois realmente houve omissão quanto
aos danos estéticos na referida SENTENÇA de ID n. Passo a
análise da referida omissão.
De início, necessário que se diga que é possível cumular o
recebimento de indenização por danos morais e por danos estéticos.
Isso porque o dano moral decorre do sofrimento experimentado
pela vítima em razão do evento danoso, enquanto que o dano
estético advém de uma alteração da aparência para pior.
Nesse sentido decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL. DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. CUMULAÇÃO. Os
danos estéticos devem ser indenizados independentemente do
ressarcimento dos danos morais, sempre que tiverem causa
autônoma. Recurso especial não conhecido” (STJ - 3ª Turma, REsp:
217777 MG 1999/0048341-3, Relator: Ministro ARI PARGENDLER,
Data de Julgamento: 17/08/2006, Data de Publicação: DJ
04/12/2006 p. 292).
O Tribunal de Justiça de Rondônia, na mesma esteira, decidiu:
“Apelação cível. Acidente de trânsito. Invasão da contramão. Causa
suficiente para o acidente. Vítima sem carteira de habilitação.
Irrelevância. Mera infração administrativa. Danos morais. Danos
estéticos. Configurados. A ausência de habilitação para condução
de veículos não autoriza a presunção de culpa exclusiva da vítima,
para fins de exclusão do dever de indenizar. Comprovado que o
acidente de trânsito deu-se por conduta negligente e imprudente
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do condutor que invadiu a contramão pela qual trafegava a autora
da ação, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade
civil do causador do dano. O dano moral, em caso de acidente
de trânsito, é presumido, diante da comprovação de intervenção
cirúrgica e ocorrência de sequelas, devendo a fixação da
indenização atender a um juízo razoabilidade e proporcionalidade.
Considerando as deformações físicas resultantes do acidente de
trânsito, a parte faz jus ao recebimento de indenização por danos
estéticos, que devem ser arbitrados com razoabilidade” (TJRO,
2ª Câmara Cível, processo nº 0016574-89.2012.822.0002, relator
Des. Kiyochi mori, data de julgamento: 01/02/2018).
O que caracteriza o dano estético é a alteração física sofrida pela
vítima que atinge seu aspecto visual, gerando impacto na imagem
da pessoa percebida por quem a vê, nesse caso o embargado
sofreu tal alteração por culpa do embargante,
Considerando os elementos dos autos, arbitro o valor dos danos
estéticos em R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que já foi
arbitrado montante muito significativo a título de danos morais.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, com fundamento no inciso 1022 do Código de
Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de
declaração apresentados por RÓMARIO FARIAS SANTANA (ID n.
17479489).
Quanto aos embargos de declaração apresentados por DANIEL
FELIPE DOS SANTOS (ID n. 17647781) com fundamento no inciso
II, art. 1022 do CPC, JULGO-OS PROCEDENTES, para suprir a
omissão apontada, conforme fundamentação já apresentada. O
DISPOSITIVO da SENTENÇA fica alterado da seguinte forma:
“Ante exposto, com fundamento no inciso I do art. 487 do Código
de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido formulado por DANIEL FELIPE DOS SANTOS em face de
ROMÁRIO FARIAS SANTANA, ambas as partes qualificadas nos
autos e, em consequência, nos termos seguintes CONDENO a
requerida:
a) a pagar para o autor indenização, a título de danos materiais, no
valor de R$ 912,00 (id 8269141) corrigidos monetariamente pela
tabela do Tribunal de Justiça de Rondônia, a partir da citação e
com juros simples de 1% ao mês, a partir do efetivo desembolso.
b) ao pagamento de pensão mensal, em favor do autor, no valor de
R$ 1.742,50 (hum mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta
centavos) – sendo termo inicial para o pagamento a data do sinistro
(dia 09/01/2016) e termo final e data em que o autor completar
75 anos ou estabelecer nova atividade laboral. O vencimento das
parcelas vincendas ocorrerá no 5º dia útil após o mês de referência,
devendo ser realizado por meio de depósito em conta bancária a
ser fornecida pela parte autora, por se tratar de verba a título de
pensão. As parcelas vencidas, por sua vez, devem ser pagas em
parcela única, devidamente corrigidas a contar da data do sinistro
(dia 09/01/2016) e com juros simples de 1% ao mês, incidentes,
igualmente, a partir da data do acidente.
c) a pagar ao autor indenização, a título de danos morais, no importe
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) corrigidos
monetariamente pela tabela do Tribunal de Justiça de Rondônia e
com juros simples de 1% ao mês, ambos a partir desta data.
d) a pagar ao autor indenização, a título de danos estéticos, no
importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pela tabela do
Tribunal de Justiça de Rondônia (INPC) e com juros simples de 1%
(um por cento) ao mês, ambos a partir desta data.
Ante a sucumbência mínima da autora, CONDENO a requerida
ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% do proveito econômico
obtido, nos termos do §2º do art. 85 do CPC”.
Mantenho inalterados os demais termos da DECISÃO.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 0025675-56.2012.8.22.0001
AUTOR: JADER LUIS NUNES BESERRA
Advogados do(a) AUTOR: JACSON DA SILVA SOUSA RO0006785, FABIO FEITOSA BERNARDO - RO0003264
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados do(a) RÉU: BRUNA REBECA PEREIRA DA SILVA RO0004982, ARIANE DINIZ DA COSTA - MG0131774, EVERSON
APARECIDO BARBOSA - RO0002803, CLAYTON CONRAT
KUSSLER - RO0003861
Valor da causa: R$ 1.000,00
Data da distribuição: 19/01/2018 11:31:12
DESPACHO
Intime-se a parte autora à depositar a parte que lhe cabe dos
honorários periciais, conforme indicado no ID n. 16368783, no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio judicial em seus
ativos financeiros.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7032849-21.2017.8.22.0001
AUTOR: HUGO SOUZA DOS REIS
Advogados do(a) AUTOR: PABLO ROSA CORREA CARNEIRO DE
ANDRADE - RO0004635, ANDERSON FELIPE REUSING BAUER
- RO0005530, MARX SILVERIO ROSA CORREA CARNEIRO RO8611
RÉU: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES RO0005369
Valor da causa: R$ 13.500,00
Data da distribuição: 26/07/2017 14:39:54
DESPACHO
Considerando a possibilidade de se conferir efeitos infringentes
aos embargos de declaração apresentados neste processo, a parte
requerente deve se manifestar, em 5 (cinco) dias.
Intime-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7015101-10.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: W2M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FLAEZIO LIMA DE SOUZA RO0003636
EXECUTADO: FRANCISCA ELBA GOMES DA SILVA
CARVALHO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 14.500,62
Data da distribuição: 22/03/2016 09:58:30
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DESPACHO
Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento
do valor penhorado (R$428,85 - ID n.14503751).
Independente da determinação acima, manifeste-se a parte
exequente sobre eventual saldo remanescente, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de extinção pelo pagamento.
Intime-se.
Porto Velho, 20 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho/RO,
CEP: 76803-686
Processo n. 7030497-27.2016.8.22.0001
AUTOR: MARIA CAROLINA FERREIRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: FABRICIO MATOS DA COSTA RO0003270
RÉU: IINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 10.560,00
Data da distribuição: 14/06/2016 15:41:13
DESPACHO
Considerando que somente a prova médico pericial poderá
estabelecer as condições de saúde da parte autora e, eventualmente,
se há alguma incapacidade para exercício da atividade laboral,
determino a realização de perícia médica.
Nomeio perito do juízo o Dr(a) Helena Cristina Silveira e Silveira,
CRM/RO n.277 - telefone para contato: (69) 9.8121-3773, para
avaliar o caso e identificar eventual existência de incapacidade
e o seu grau, classificação, percentual, duração e relação com a
atividade laboral realizada pela parte autora e para outras funções
e sua vida cotidiana.
Arbitro os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais) e
determino ao requerido (INSS) que efetive o depósito nos autos,
no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de dispensa da prova e
presunção de veracidade da situação alegada pela parte autora.
Saliento que os órgãos públicos a disposição do juízo não suportam
o atendimento destas perícias, sem prejuízo de seu atendimento
ordinário.
Estabeleço o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial,
a contar da data de realização da avaliação do caso pelo perito.
Designo a avaliação pericial para a data de 04/07/2018 às 08
horas, a ser realizada no prédio do CEJUSC - Centro Judiciário de
Colução de Conflitos e Cidadania, na Rua Quintino Bocaiúva, n.
3.061, esquina com Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel, nesta
cidade.
Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a
apresentação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar
da ciência deste DESPACHO, sob pena de preclusão.
Como quesitos do juízo, seguem os seguintes:
I – HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A)
a) Profissão declarada.
b) Tempo de profissão.
c) Atividade declarada como exercida.
d) Tempo de atividade.
e) Descrição da atividade.
f) Experiência laboral anteriormente.
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido.
II – EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS
SOBRE A PATOLOGIA
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
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b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual Justifique
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a
CONCLUSÃO.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária Parcial
ou total
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que
acomete(m) o(a) periciado(a).
i)Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j)Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s)
ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia
Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data
da realização da perícia judicial
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a)periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação Qual atividade
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente,
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias A partir de quando
n)Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento Qual a previsão
de duração do tratamento Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico O tratamento é oferecido pelo SUS
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessário
para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar
a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da
incapacidade)
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas Responda apenas
em caso afirmativo.
III – QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE
Quesitos específicos para as hipóteses de pedido de auxílioacidente ou nos casos em que o autor recebe auxílio-acidente e
pretende o recebimento de auxílio-doença:
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou pertubação funcional
que implique redução de sua capacidade para o trabalho Qual
b) Se houver lesão ou pertubação funcional, decorre de acidente
de trabalho ou de qualquer natureza Em caso positivo, indique
o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem
como indique se o (a) periciado(a) reclamou assistência médica e/
ou hospitalar.
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer
natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da
atividade habitual
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades
encontrada(s) pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhado
suas funções habituais Tais sequelas são permanentes, ou seja,
não passíveis de cura
e) Houve alguma perda anatômica Qual A força muscular está
mantida
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f) A mobilidade das articulações está preservada
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999
h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua
capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a
mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas
não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade
Intime-se a parte requerida para apresentar sua defesa, no prazo
de 30 (trinta) dias (art. 335 do CPC), cujo prazo se iniciará após
ciência do resultado da perícia. No prazo de defesa o requerido
deverá apresentar cópia do procedimento administrativo referente
ao benefício previdenciário pleiteado pelo requerente.
Intime-se a parte autora, por meio de seus advogados (§3º do art.
334 do CPC).
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam.
Porto Velho, 17 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7007786-91.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JADSON JULIO SOARES DE ARAUJO
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
RÉU: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
Advogados do(a) RÉU: WILSON BELCHIOR - RO0006484, KATIA
APARECIDA RAMOS MIRANDA - SP211249, PETTERSON
LANYNE COELHO ALEXANDRE VAZ - RO0008494
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0015697-84.2014.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO SA
Advogados do(a) EXEQUENTE: INGRID JULIANNE MOLINO
CZELUSNIAK - RO0007254, EDSON ROSAS JUNIOR AM0001910
EXECUTADO: LUCIANO BATISTA DE LIMA e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7030317-11.2016.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS RO0003208
RÉU: SANDRA MARIA DO AMARAL SOUZA
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Para fins de atendimento ao pleito da parte AUTORA, fica
esta intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7025350-54.2015.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO HONDA S/A.
Advogado do(a) AUTOR: RENAN THIAGO PASQUALOTTO SILVA
- RO0006017
RÉU: LUZINETE REIS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa: R$ 1.713,67
DESPACHO
Promova parte autora a citação da parte requerida ou requeira o
que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento da inicial.
Atente-se a parte autora que em caso de requerimento de alguma
das providências previstas no art. 17 da Lei nº 3.896/2016, desde já,
apresente o comprovante de recolhimento das respectivas custas.
Intime-se.
Porto Velho RO, 18 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7004366-49.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: NIELSON SOUZA DE MENESES
Advogado do(a) EXEQUENTE: GABRIEL BONGIOLO TERRA RO0006173
EXECUTADO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS EIRELI ME
Advogado do(a) EXECUTADO: CAMILA FREDERICO DA COSTA
- SP0317707
Valor da causa: R$ 10.000,00
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DESPACHO
Considerando a inércia do executado, intime-se a parte exequente
para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do
seu crédito, acrescido da multa e dos honorários advocatícios, sob
pena de extinção e arquivamento do feito.
Em caso de pedido de bloqueio de valores, venha este instruído
com comprovante de pagamento da diligência, nos termos do art.
17 da Lei nº 3.896/2016.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 7040438-64.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BRASIL DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: LESTER PONTES DE MENEZES
JUNIOR - RO0002657, MAGUIS UMBERTO CORREIA RO0001214, ALLAN PEREIRA GUIMARAES - RO0001046,
SICILIA MARIA ANDRADE TANAKA - RO0005940
EXECUTADO: LEVI FERREIRA LIMA 82697400206
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 19.949,79
DESPACHO
Para deferimento da diligência requerida, a parte autora deve
recolher as custas necessárias.
Intime-se a providenciar o recolhimento em 15 (quinze) dias, sob
pena de extinção do processo.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº: 0013903-28.2014.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO ITAÚ
Advogado do(a) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO BAIAO RO0007420
EXECUTADO: EDISON LOURENCO DA SILVA, E. L. DA SILVA
COMERCIAL - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa: R$ 93.508,14
DESPACHO
Promova parte exequente a citação da parte executada ou requeira
o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de indeferimento da inicial.
Atente a parte exequente que em caso de requerimento de
alguma das providências previstas no art. 17 da Lei nº 3.896/2016,
desde logo deve apresentar o comprovante de recolhimento das
respectivas custas.
Intime-se.
Porto Velho RO, 19 de maio de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
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8ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001550-94.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Perdas e Danos]
AUTOR: DELCIMAR BENTES DOS REIS
Advogado do(a) AUTOR: PATRICIA OLIVEIRA DE HOLANDA
ROCHA - RO0003582
RÉU: FABIANE GARCIA, CRISTIANE SILVA GARCIA
Advogado do(a) RÉU: JACKELINE GARCIA SILVEIRA MT14042/O
Advogado do(a) RÉU: JACKELINE GARCIA SILVEIRA MT14042/O
DESPACHO
Evoluam-se os registros pra fase de cumprimento de
SENTENÇA.
Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo
discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se
houver.
Intime-se observando-se o disposto no §2º do art. 513 do diploma
processual.
Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo
previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do
CPC, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, 10%
de honorários de fase de cumprimento de SENTENÇA.
Por fim, certificado o trânsito em julgado da DECISÃO e
transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá
requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos
termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos
no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7017953-07.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
AUTOR: TORK-SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS
LTDA
Advogado do(a) AUTOR: ANSELMO MATEUS VEDOVATO
JUNIOR - MS0009429
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) RÉU: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434, ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207
DESPACHO
1. Manifeste-se a parte vencedora quanto a eventual interesse no
cumprimento de SENTENÇA, em 15 dias, que prosseguirá nestes
próprios autos.
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2. Deverá o sucumbente proceder ao pagamento das custas finais,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição
em dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo endereço
eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
3. Pagas ou inscritas as custas e não tendo manifestação quanto
ao cumprimento de SENTENÇA, arquive-se.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7017847-74.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano
Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Práticas
Abusivas]
AUTOR: PAULA KATRYNNE MOREIRA, JOÃO LUCAS MOREIRA
TINELLI
Advogado do(a) AUTOR: MARIA ORISLENE MOTA DE SOUSA
- RO3292
Advogado do(a) AUTOR: MARIA ORISLENE MOTA DE SOUSA
- RO3292
RÉU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Nome: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Endereço: Avenida Governador Jorge Teixeira, Aeroporto
Governador Jorge Teixeira, Aeroporto, Porto Velho - RO - CEP:
76803-250
DESPACHO
Cite-se a parte requerida para, nos termos do art. 334 do CPC,
comparecer à audiência de conciliação que ocorrerá na Central de
Conciliação, sito à Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061, esquina com
Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel, em Porto Velho (RO),
telefone: (69) 3217-1346, e-mail: pvh8civel@tjro.jus.br, devendo
as partes se fazer acompanhadas por seus patronos (art. 334,
§9º).
AO CARTÓRIO: Agende-se data para audiência utilizando-se o
sistema automático do PJE. Após, certifique-se, intime-se a parte
autora via Sistema Eletrônico, e encaminhando como anexo à
parte requerida.
A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa do seu
advogado (art. 334, § 3º, CPC/2015).
O prazo para contestar, 15 dias, fluirá da data da realização
da audiência supradesignada, ou, caso o Requerido manifeste
o desinteresse na realização, da data da apresentação do
pedido (art. 335, I e II). Tal pedido deverá ser apresentado com
antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da audiência (art.
334, §5º).
Este DESPACHO servirá como carta/MANDADO, assim, neste ato,
vossa senhoria está sendo citada para comparecer à audiência e
apresentar sua defesa, ficando advertidas as partes que o não
comparecimento na audiência será considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% do
valor da causa (art. 334, §8º).
Adverte-se a parte requerida que, se não contestar a ação, será
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC/2015).
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A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam usando o código: 18050715370444900000016911198 (nos
termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de
2013 do Conselho Nacional de Justiça). Não tendo condições de
constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública,
com endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, Pedrinhas,
nesta.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 0000058-60.2013.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano
Material]
AUTOR: VALDICIR SOARES, ROSINILDO DE CASTRO,
MARIA ANGELA PESSOA, LEIDIANE MARTINS DA FONSECA,
ERONILCE DE ALMEIDA BREVES, SEBASTIAO DO SANTOS
OLIVEIRA, JOSILENE RIBEIRO DA SILVA, JANUARIO
TRIBUTINO DA SILVA NETO, MARIA APARECIDA LESSA DE
OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: CLODOALDO LUIS RODRIGUES RO0002720
RÉU: ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A. - ESBR,
CONSORCIO CONSTRUTOR SANTO ANTONIO - CCSA, SANTO
ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados do(a) RÉU: EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR AM00A1131, GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP0234412
Advogado do(a) RÉU: ALEXANDRE DI MARINO AZEVEDO RJ0113780
Advogados do(a) RÉU: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE
- SP0155105, LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - SP0235033,
CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO0003861
1) Ofício nº 24/2018-GAB/8ª VC
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
A Sua Excelência o Senhor
Desembargador Sansão Saldanha
Relator do Agravo nº 0801421-47.2016.8.22.0000
1º DEJUCIVEL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - RO
Assunto: Informações em Agravo, resposta ao Ofício 713/2018
Excelentíssimo Desembargador,
Com relação ao processo de numeração indicada no cabeçalho,
informo que foi nomeado como perito o Engenheiro de Pesca
Orlando José Guimarães, considerando o objeto discutido na
demanda.
O perito fora devidamente intimado para designar o agendamento
da perícia, no entanto, manteve-se inerte por considerável lapso,
sem efetivamente designar a perícia determinada nos autos,
postergando assim em demasia a prestação jurisdicional efetiva.
Desta feita, este juízo procedeu sua destituição, conforme
DECISÃO ID Num. 17391000 - Pág. 2, datada de 05/04/2018,
inclusive, determinando a devolução dos honorários inicialmente
levantados.
Em sua substituição, fora nomeado o perito o biólogo Nasser
Calvacante Hijazi, tendo estes já apresentado seu currículo
profissional e proposta de honorários, apenas no aguardo da
manifestação das partes.
Dessa forma, cogita-se a hipótese de configuração de perda do
objeto do recurso de agravo que objetiva a destituição do primeiro
perito.
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Renovo protestos de elevada estima e consideração, colocandome a disposição para eventuais novos esclarecimentos.
Respeitosamente,
Pedro Sillas Carvalho
Juiz de Direito
2) DESPACHO
a) À Secretaria, encaminhe-se o ofício acima a seu destinatário.
b) Ao CPE - Centro de Processos Eletrônicos:
*Certifique-se se houve levantamento parcial de valores pelo
primeiro perito constando o quantum e data e intime-o para
devolução com correção monetária, assim como intime-se-o da
DECISÃO anterior que o destituira.
*Certifique-se os valores disponíveis atualmente nos autos, a fim
de se verificar saldo remanescente a ser recolhido pela requerida
para os honorários do novo perito, R$ 25.357,00 (ID Num.
17918259 - Pág. 3).
c) Indefere-se o pedido no novo perito de levantamento parcial de
valores da forma sugerida em ID Num. 17918259 - Pág. 5, vejase que o procedimento de praxe de liberação de 50% dos valores
totais de honorários periciais já tem o objetivo de antecipar os
eventuais gastos que o perito vá ter com contratação de serviços
de terceiro e materiais. Assim, quando autorizado o levantamento,
será de 50% dos valores integrais sem distinção entre honorários
e despesas de terceiros e outros. Intime-se o novo perito Nasser
a respeito.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7054217-86.2017.8.22.0001
Classe: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO
COM COBRANÇA (94)
Assunto: [Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
AUTOR: MARCELO RAYSON DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: ALCIDES MARQUES DE SOUZA RO0007106
RÉU: MARIA ROSA LESSA RODRIGUES, EDSON SOARES
RODRIGUES
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Devidamente citados, os requeridos deixaram transcorrer in albis o
prazo para apresentar contestação. Assim, decreto a sua revelia.
Oportunizo o prazo de 05 (cinco) dias para que as partes digam
se pretendem produzir outras provas, indicando os pontos
controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de
indeferimento e julgamento antecipado.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7007821-17.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Duplicata]
EXEQUENTE: ELLUS DISTRIBUIDORA DE PECAS E
LUBRIFICANTES LTDA - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: PRISCILA FERRAZ SANTOS RO6990, JAIR FERRAZ DOS SANTOS - RO0002106
EXECUTADO: JOAO FERREIRA DOS ANJOS

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Defiro a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias para o
exequente diligenciar acerca do endereço do executado.
Findo o prazo sem manifestação, volvam conclusos para
extinção.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7058455-85.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental,
Indenização por Dano Material]
AUTOR: IRILANIO GOMES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE RO0005196
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
DESPACHO
Manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias, quanto ao laudo
pericial apresentado pelo perito.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 0016580-65.2013.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano
Material]
AUTOR: RAIMUNDO ABDIAS VALENTE DA SILVA, LUZIA
PINHEIRO DE FRANCA, ISOLINA DO NASCIMENTO GIL,
ANDRESSA BOTELHO SARMENTO, MARIA DO CARMO
ADELINO ALMEIDA, DOMINGA QUELIA JERONIMO DE SOUZA,
DENIVAL CASTRO MONTEIRO, SILVIA GOMES RODRIGUES,
IVANILCE GALDINO DE MENEZES, FRANCINEIA RUFINO DE
NASCIMENTO
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS JACOME DOS SANTOS
JUNIOR - RO0003099
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR: DAYNNE FRANCYELLE DE GODOI
PEREIRA - GO0030368
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados do(a) RÉU: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE
- SP0155105, CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO0003861,
LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - SP0235033
DESPACHO
Intimada a se manifestar quanto a impugnação ao laudo pericial,
o perito permaneceu inerte, demonstrando que o perito nomeado
não está cumprindo seu mister, ocasionando atraso no julgamento
da demanda e causando prejuízo aos jurisdicionados.
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Assim, nos termos do art. 468, II, do CPC, destituo seu encargo
e determino que proceda a restituição de honorários periciais
recebidos com a devida correção monetária.
Nomeio como perito do juízo o biólogo Nasser Cavalcante Hijazi,
(nasserhajazi@gmai..com e fone 999450150), o qual deverá ser
intimado para apresentar sua proposta de honorários e currículo
no prazo de 5 (cinco) dias, atendendo ao disposto no art. 465, §2º
do CPC.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7032522-13.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Prestação de Serviços]
EXEQUENTE: EINSTEIN INSTITUIÇÃO DE ENSINO LTDA.
EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO RO0007957, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - RO0004389
EXECUTADO: LUCIARA FREIRE ROCHA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO COM ALVARÁ
Vistos.
Considerando que parte dos valores exequendos já se encontram
disponíveis nos autos, determina-se:
a) a liberação dos valores utilizando-se esse DESPACHO valendo
de alvará em favor do exequente devendo a instituição bancária
conveniada observar os seguintes dados:
ALVARÁ JUDICIAL Nº *202*/2018/GAB
FAVORECIDO: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP CNPJ:
05.919.287/0001-71 por intermédio de Advogados do(a)
EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO - RO0007957,
EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - RO0004389
FINALIDADE: Proceder ao levantamento e/ou retirada do valor
de R$ *1.240,79* e seus rendimentos de conta, existentes
na conta judicial vinculada a este Juízo, nº *01670124-6*, ID
*04928480103180460*, da Caixa Econômica Federal, Porto
Velho-RO, Agência 2848, operação 040.
PRAZO DE VALIDADE: 30 dias (art. 447 das Diretrizes
Gerais Judiciais), em caso de expiração do prazo deverá o
favorecido peticionar novo alvará, em até 15 dias, sob pena
de encaminhamento dos valores à conta centralizadora deste
tribunal.
b) a recomendação de que a parte favorecida levante os valores
no prazo de 5 dias a fim de otimizar os trâmites finais do processo.
Para tanto deve imprimir esta DECISÃO e dirigir-se à agência da
Caixa Econômica Federal 2848 na Av. Nações Unidas portando
documentos pessoais.
c) suspende-se o processo por 90 dias, aguardando-se novos
depósitos mensais.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7051789-34.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Assunto: [Mensalidades]
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831
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RÉU: ROBERTA DE MELO PERIOTO, JOSE ROBERTO
PERIOTO, FRANCISCA BEVENUTO PONCIANO DE MELO
PERIOTO
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Indefiro o pedido do autor, vez que dos 03 (três) ARs encaminhado
retornaram apenas dois e estes foram Negativos.
Ressalto que não subsistiram, também, o pleito do autor, caso
tivesse sido concretizada a citação de algum dos requeridos,
porquanto o precedente apresentado está pautado na citação de
pessoa jurídica (imaterial), enquanto que os requeridos nesses
autos são pessoas físicas e devem ser citadas pessoalmente,
conforme disposto no art. 242 do CPC, e a exceção à essa regra
tem previsão também no diploma processual.
Nesta senda, manifeste-se o autor para nos termos de promover
a citação dos requeridos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
extinção em face daqueles que não tenham sido citados, pois a
citação erige-se como requisito de validade do processo.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7000683-33.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental,
Indenização por Dano Material]
AUTOR: NELCINDA BORGES DOS SANTOS, PEDRO COSME
DE FEGUEREDO
Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA - RO0001996
Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA - RO0001996
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
DESPACHO
Manifeste-se o requerente, no prazo de 05 dias, quanto a
informação solicitada pelo perito.
No mesmo prazo, ficam as partes intimadas do agendamento da
perícia, conforme petição (ID 18334502).
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7050254-70.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Despesas Condominiais]
EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DALIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ROBERVAL DA SILVA PEREIRA
- RO0002677, CARLOS ALBERTO MARQUES DE ANDRADE
JUNIOR - RO0005803
EXECUTADO: ADRIANO CONCEICAO FARIAS
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Trata-se de execução em que as partes juntaram petição
requerendo a homologação do acordo estipulado e devidamente
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assinado. Posto isso, homologo por SENTENÇA o acordo
estabelecido pelas partes, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, conforme as cláusulas especificadas.
Note-se que a dívida originária fora extinta por força da novação
via acordo.
Assim, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso
III, do CPC/2015.
No sentido de que com a homologação do presente acordo formase um título executivo judicial, que poderá ser executado nos
termos do art. 523 do CPC/2015, em caso de descumprimento.
Sem custas finais e honorários nos termos do acordo.
Arquivem-se de imediato os autos. Eventual desarquivamento
pode ser feito mediante simples petição sem custas.
Registre-se. Intime-se.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7029209-10.2017.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Advogado do(a) REQUERENTE: GIULIO ALVARENGA REALE RO0006980
REQUERIDO: ANTONIA DE ARAUJO SOUZA
Intimação
Para fins de atendimento ao pleito da parte Autora, fica esta
intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7017996-41.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Cheque, Juros]
EXEQUENTE: SERGIO FERNANDO TANAKA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERISSON RICARDO ROBERTO
RODRIGUES DA SILVA - RO0005440
EXECUTADO: A. SANTIN - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Arquive-se provisoriamente os autos.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7049799-42.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Alienação Fiduciária]
EXEQUENTE:
BRADESCO
ADMINISTRADORA
DE
CONSORCIOS LTDA.
Advogados do(a) EXEQUENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO
JUNIOR - RO0004943-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA
MACEDO - RO0006842
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EXECUTADO: NATALINA CECILIA LOPES DOS SANTOS
RESTAURANTE E LANCHONETE - ME, NATALINA CECILIA
LOPES DOS SANTOS
Nome: NATALINA CECILIA LOPES DOS SANTOS RESTAURANTE
E LANCHONETE - ME
Endereço: Rua Getúlio Vargas, s/n, - de 2151 a 2423 - lado ímpar,
São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-089
Nome: NATALINA CECILIA LOPES DOS SANTOS
Endereço: GETULIO VARGAS, 2404, SAO CRISTOVAO, Porto
Velho - RO - CEP: 76801-000
DESPACHO
O Código de Processo Civil orienta que a autocomposição deve
ser promovida a qualquer tempo (art. 139, V).
Há pedido de designação de audiência conciliatória por parte da
executada.
Assim, defiro a realização de audiência de conciliação que ocorrerá
na Central de Conciliação, sito à Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061,
esquina com Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel, em Porto
Velho (RO), telefone: (69) 3217-1346, e-mail: pvh8civel@tjro.jus.
br, devendo as partes se fazerem acompanhar por seus patronos
(art. 334, §9º).
AO CARTÓRIO: Agende-se data para audiência utilizando-se o
sistema automático do PJE. Após, certifique-se, intime-se a parte
autora via Sistema Eletrônico, e encaminhando como anexo à
parte requerida.
A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa do seu
advogado (art. 334, § 3º, CPC/2015).
Deixo de apreciar, por hora, o pedido de gratuidade judiciária.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7021407-58.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Correção Monetária]
EXEQUENTE: PAULO DE MOURA GOMES BARBOSA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOANNES PAULUS DE
LIMA SANTOS - RO0004244, JOSE CRISTIANO PINHEIRO RO0001529
EXECUTADO: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE
ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
Advogado do(a) EXECUTADO: FLAVIO SCHEGERIN RIBEIRO
- SP173129
DECISÃO
Vistos, etc.
1) A intimação para executada proceder ao pagamento voluntário,
no prazo de 15 dias, fora expedida em 29/05/2017 (ID 10620884),
com ciência em 30/05/2017 pelo Advogado Walter Gustavo da
Silva Lemos OAB/RO nº655-A, expirando o prazo em 22/06/2017
sem manifestação, conforme informações extraídas da aba
expedientes do PJE.
A fase de cumprimento de SENTENÇA prosseguiu, inclusive
com bloqueio de valores via BACENJUD (ID 12496310) em
18/08/2017.
No entanto, somente em 30/08/2017 o referido patrono apresentou
manifestação requerendo a retirada do cadastro do polo passivo.
Devidamente intimado para comprovar a comunicação de renúncia
ao seu cliente, apresentou instrumentos de procuração (ID
13451259, pág.2) e indicou os patronos para serem cadastrados.
Com a manifestação, este juízo determinou a retificação dos
patronos do executado (ID 13463469), sendo cadastrado os
advogados Wanessa Portugal OAB/SP 279.794 e Rafael Francisco
Lorensini Adurens Diniz OAB/SP 146.964.
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Contudo, é evidente que o prazo para pagamento voluntário já
havia se escoado, pois, apesar da indicação de novos patronos,
verifico que o Advogado Walter Gustavo da Silva Lemos OAB/
RO nº655-A, também fora intimado da publicação do acórdão (ID
10433302).
Logo, a intimação feita em sua pessoa (ID 10620884), para
executada proceder ao pagamento voluntário, no prazo de 15
dias, se expirou em 22/06/2017, sendo aplicável a multa de 10%
descrita no art. 523, §1º, do CPC.
Ademais, após a retificação dos patronos, também foi determinada
a penhora sobre eventual crédito da executada junto ao município
de Guajará-Mirim/RO (ID 14599483), sendo aqueles advogados
intimados da DECISÃO.
Assim, por preclusão lógica e pelo princípio da boa-fé processual,
reconheço que o pagamento da executada fora efetivado após
o transcurso do prazo para pagamento voluntário, merecendo a
incidência de multa e de honorários.
2) Determino que a executada proceda ao pagamento do valor
remanescente apurado pelo exequente, no prazo de 15 dias, sob
pena de execução forçada.
3) Ao cartório: determino novamente que cumpra o item “d” da
SENTENÇA (ID 16987457,pág.2).
Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7017969-87.2018.8.22.0001
Classe:
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DE
PERSONALIDADE JURÍDICA (12119)
Assunto: [Desconsideração da Personalidade Jurídica]
REQUERENTE: TRIANGULO COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA - EPP
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE EDSON DE SOUZA RO0006376
REQUERIDO: DROGARIA AMERICA LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade
Jurídica proposto pela autora dos autos que tramitam neste juízo
sob o nº 7019996-77.2017.8.22.0001.
A serventia deverá apensar estes aos autos supra grafados.
Suspendo os autos principais até a DECISÃO destes presentes
autos, nos termos do art. 134, § 3º do Código de Processo Civil.
Cite-se os sócios da requerida para que se manifestem e indiquem
as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias,
nos termos do art. 134, §4º do códex processual cível.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7044499-02.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Despesas Condominiais]
AUTOR: CONDOMINIO PORTAL DAS ARTES
Advogados do(a) AUTOR: RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA RO0005565, OCTAVIA JANE LEDO SILVA - RO0001160
RÉU: VALDIR BONACHE
Advogado do(a) RÉU:
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DESPACHO
Oportunizo o prazo de 05 (cinco) dias para que as partes digam
se pretendem produzir outras provas, indicando os pontos
controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de
indeferimento e julgamento antecipado.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7063689-48.2016.8.22.0001
Classe: CÍVEL - ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE
FUNDAÇÃO (59)
Assunto: [Prestação de Contas]
REQUERENTE: MPRO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE
RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogado do(a) REQUERENTE:
INTERESSADO: FUNDAÇÃO /INSTITUTO DE APOIO À
PESQUISA CIENTÍFICA, EDUCACIONAL E TECNOLÓGICA
DE RONDÔNIA - IPRO, JAMIL JORGE TEIXEIRA MICHAEL,
NAYARA SILVA COURA
Advogado do(a) INTERESSADO:
Advogado do(a) INTERESSADO:
Advogado do(a) INTERESSADO:
DESPACHO
Vistos.
Intime-se o autor a manifestar-se nos termos da promoção de
citação do requerido Jamil Jorge Teixeira Michael, no prazo de
05 (cinco) dias, tendo em vista que a citação é pressuposto de
validade e existência do processo em face do citando.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7017956-93.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano
Moral, Indenização por Dano Material]
AUTOR: MANOEL BATISTA DE FIGUEIREDO
Advogados do(a) AUTOR: LUDMILA MORETTO SBARZI GUEDES
- RO0004546, JULIANE DOS SANTOS SILVA - RO0004631
RÉU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Advogados do(a) RÉU: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434, ANA CAROLINE ROMANO CASTELO BRANCO RO0005991, RACHEL FISCHER PIRES DE CAMPOS MENNA
BARRETO - SP248779, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE
- MT007413O
DESPACHO
1) Expeça-se alvará de transferência utilizando-se os dados
bancários informados em ID Num. 18428438 - Pág. 2 para conta
destinatária dos valores. Encaminhe-se à agência bancária
conveniada.
2) A parte exequente deve acompanhar na conta informada a
chegada dos valores e informar nos autos.
3) Evoluam-se os registros pra fase de cumprimento de SENTENÇA
quanto aos valores remanescentes cobrados pela parte autora.
Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo
discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se
houver.
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Intime-se observando-se o disposto no §2º do art. 513 do diploma
processual.
Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo
previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do
CPC, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, 10% de
honorários de fase de cumprimento de SENTENÇA, nos termos
do art. 523, 2º do CPC.
Por fim, certificado o trânsito em julgado da DECISÃO e
transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá
requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos
termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos
no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7039111-84.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Contratos Bancários]
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO0004872
EXECUTADO: CONSTRUBEL CONSTRUCOES LTDA. - EPP,
MANOEL DE JESUS NOGUEIRA SARMENTO, SELMA SUELY
DE OLIVEIRA SARMENTO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Defiro a citação dos executados por carta com aviso de
recebimento.
Expeça-se as correspondências para os endereços localizados
na pesquisa INFOJUD (ID 17610686).
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7006900-58.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
AUTOR: RAFAEL DO CARMO DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: LUCAS ARABE GOMES DA SILVA RO8170
RÉU: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS NPL I
Advogados do(a) RÉU: LUCIANO DA SILVA BURATTO SP0179235, ALAN DE OLIVEIRA SILVA - SP0208322
DESPACHO
Oportunizo o prazo de 05 (cinco) dias para que as partes digam
se pretendem produzir outras provas, indicando os pontos
controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de
indeferimento e julgamento antecipado.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7007821-17.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Duplicata]
EXEQUENTE: ELLUS DISTRIBUIDORA DE PECAS E
LUBRIFICANTES LTDA - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: PRISCILA FERRAZ SANTOS RO6990, JAIR FERRAZ DOS SANTOS - RO0002106
EXECUTADO: JOAO FERREIRA DOS ANJOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Defiro a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias para o
exequente diligenciar acerca do endereço do executado.
Findo o prazo sem manifestação, volvam conclusos para
extinção.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7007598-64.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PORTO
VELHO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: WYLIANO ALVES CORREIA RO0002715
EXECUTADO: A. AMANCIO PEREIRA - ME e outros (2)
INTIMAÇÃOFica a parte exequente intimada, para no prazo de
5 dias, manifestar-se acerca da proposta de acordo apresentada
pela parte executada.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7058281-76.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: DKS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
Advogado do(a) EXEQUENTE: TIAGO HENRIQUE MUNIZ
ROCHA - RO0007201
EXECUTADO: MARIA DALVA VASCONCELOS SOUZA - ME
Intimação
Para fins de atendimento ao pleito da parte Autora, fica esta
intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7027515-06.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: CENTRO EDUCACIONAL MODERNO LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: SAMIA GABRIELA NUNES ROCHA RO7064

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

507

RÉU: ADELMILENE PASSOS DA COSTA
Intimação
Tendo em vista a publicação do Edital no DJ, fica a parte
Requerente intimada proceder a publicação do expediente em
jornais de grande circulação, por pelo menos duas vezes no
prazo de 15 dias. Subsequentemente, deve a parte comprovar as
publicações nos autos em 05 dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7046462-45.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE
RONDÔNIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: BRUNA CADIJA VIANA RAYA GO24256
EXECUTADO: EDNA FIGUEREDO SILVA
Intimação
Fica a parte Exequente intimada a promover o regular andamento
do feito no prazo de 05 dias sob pena de extinção.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1326
COMARCA:
PORTO VELHO
ÓRGÃO EMITENTE:
8ª VARA CÍVEL
EDITAL DE VENDA JUDICIAL E INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº: 7017689-24.2015.8.22.0001
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA
ADVOGADO: CAROLINE C. FERNANDES ARNUTI OAB/RO1915
E OUTROS
EXECUTADO: AQUARIUS SERVICOS DE HOSPEDAGEM,
RESTAURANTE E EVENTOS LTDA. - ME
A Juíza de Direito da 8ª Vara Cível torna público que será realizada
a venda do bem a seguir descrito referente à Execução que se
menciona.
DESCRIÇÃO DOS BENS: 02 aparelhos de ar condicionado
(central de ar), Split, 60.000 BTUS, Midea, com cerca de 2 anos
de uso, avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cada um,
totalizando um valor de R$ 8.000,00(oito mil reais).
DATA PARA PRIMEIRA VENDA: 21/5/2018, às 9 horas
DATA PARA SEGUNDA VENDA: 12/6/2018, às 9 horas
OBSERVAÇÃO: 1- Não sendo possível a intimação pessoal
do(a) executado(a), fica este(a) intimado(a) por este edital. 2 Sobrevindo feriado nas datas designadas para venda judicial,
esta realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente.
COMUNICAÇÃO: Se o bem não alcançar lance igual ou superior
à avaliação, prosseguir-se-á na segunda venda no mesmo dia,
hora e local, a fim de que os mesmos sejam arrematados por
quem maior preço lançar, desde que a oferta não seja vil.
Porto Velho, 28 de março de 2018
Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza
Juíza de Direito
Caracteres: 1378
Preço por caractere: 0,01872
Total: R$ 25,80
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7046517-59.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EDNA DOS SANTOS DA FONSECA
Advogados do(a) AUTOR: EVERTHON BARBOSA PADILHA
DE MELO - RO0003531, CARLA FRANCIELEN DA COSTA RO0007745
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Intimação
Fica a parte Autora intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentar réplica.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686
- Fone: (69) 32171346
Processo nº: 7027515-06.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Assunto: [Prestação de Serviços]
AUTOR: CENTRO EDUCACIONAL MODERNO LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: SAMIA GABRIELA NUNES ROCHA RO7064
RÉU: ADELMILENE PASSOS DA COSTA
Advogado do(a) RÉU:
EDITAL DE CITAÇÃO
Citação de: ADELMILENE PASSOS DA COSTA, brasileira,
inscrita no RG nº 713.451 SSP/RO, e CPF nº 806.256.062-72,
atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Citação da parte acima qualificada para pagar
voluntariamente o débito e os honorários advocatícios no montante
de cinco por cento do valor atribuído à causa, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, no valor de R$ 2.848,16.
Este DESPACHO servirá como carta/MANDADO, assim, neste
ato, vossa senhoria está sendo citada para efetuar o pagamento
ou apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar
data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a
citação ou a intimação for pelo correio, ou da data de juntada aos
autos do MANDADO cumprido, quando a citação ou a intimação
for por oficial de justiça.
Rejeitados os embargos ou caso não haja o cumprimento da
obrigação, “constituir-se-á, de pleno direito, título executivo
judicial” (CPC, art. 702, §8º).
Sendo apresentado embargos no prazo legal, intime-se a parte
autora para responder em 15 (quinze) dias úteis, (art. 702 §5º do
NCPC), sendo vedada reconvenção sucessiva, nos termos do §6º
do mesmo artigo. Após, os autos virão conclusos para SENTENÇA,
nos termos dos artigos. 702 8º e seguintes do NCPC.
Caso o réu satisfaça a obrigação no prazo supracitado, ficará
isento de custas, subsistindo, entretanto, dever de pagar 5% do
valor da dívida a título de honorários advocatícios (art. 701, do
NCPC). Para o caso de não cumprimento, fixo honorários em 10%
(dez por cento) do valor da dívida.
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam usando o código: 17062600050692000000010435840 (nos
termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de
2013 do Conselho Nacional de Justiça). Não tendo condições de
constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública,
com endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, Pedrinhas,
nesta.
DESPACHO: “Como o requerido se encontra em lugar incerto
e não sabido, ante as diversas diligências realizadas para sua
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localização, de forma infrutífera, defiro a citação por edital.Expeçase o edital, cabendo ao requerente providenciar o necessário para
sua ampla divulgação.O prazo de contestação inicia-se do término
do prazo de dilação de 20 dias, estipulado nos termos do artigo
231, inciso IV, do CPC.(...)”
Porto Velho/RO, 03 de maio de 2018
Juiz de Direito
Caracteres: 2471
Preço por caractere: 0,01872
Total (R$)46,26
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7050716-27.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MANUEL SANTIAGO DO NASCIMENTO
Advogado do(a) AUTOR: GISELE MEIRELLES DO NASCIMENTO
ALMEIDA - RO0008101
RÉU: GNT ARMAZENS GERAIS LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU:
Certidão/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 8ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 9 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 12/07/2018 Hora: 12:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 21 de maio de 2018.
FELIPE DE OLIVEIRA
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7022789-57.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA e outros (4)
Advogados do(a) AUTOR: FRANCISCO CARLOS DO PRADO
- RO0002701, IVONE MENDES DE OLIVEIRA - RO0004858,
GERALDO PERES GUERREIRO NETO - RO0000577
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A. - ESBR
Advogados do(a) RÉU: FELIPE NOBREGA ROCHA - RO0005849,
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - RO0005536,
RODRIGO AIACHE CORDEIRO - AC0002780, ALEX JESUS
AUGUSTO FILHO - SP0314946
IntimaçãoFica a parte Requerente intimada, no prazo de 05
dias, para manifestação quantos aos Embargos de Declaração
apresentados.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7054306-46.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: RIO MADEIRA COMERCIO E IMPORTACAO DE
PAPEIS E SERVICOS LTDA - EPP
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Advogado do(a) EXEQUENTE: GABRIEL ELIAS BICHARA RO0006905
EXECUTADO: M & J PECAS E SERVICOS LTDA - ME
Intimação
Para fins de atendimento ao pleito da parte Autora, fica esta
intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7002406-87.2017.8.22.0001
Classe: LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS (152)
AUTOR: WELIGTON VIEIRA DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: INGRID JULIANNE MOLINO
CZELUSNIAK - RO0007254, TIAGO DE BRITO SANTOS RO8189, EVANDRO JUNIOR ROCHA ALENCAR SALES RO0006494, VANESSA BARROS SILVA PIMENTEL - RO8217
RÉU: CONSTRUTORA BS LTDA e outros (5)
Advogado do(a) RÉU: RODRIGO BADARO ALMEIDA DE
CASTRO - DF002221A
Advogado do(a) RÉU: MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO
- RO0003766
Intimação
Fica a parte autora, por seu patrono, intimada da expedição
da certidão de dívida judicial decorrente de SENTENÇA ID
16821518.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7040962-61.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: V R DA SILVA COMERCIO - ME e outros
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
RÉU: SANTA CLARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME e
outros
Intimação
Para fins de atendimento ao pleito da parte Autora, fica esta
intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Processo nº: 7019008-22.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Cheque]
EXEQUENTE: RICARDO RIBEIRO DE MOURA LEITE
Advogado do(a) EXEQUENTE: HIRAN SALDANHA DE MACEDO
CASTIEL - RO0004235
EXECUTADO: PORTO JUNIOR CONSTRUCOES LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão
Em cumprimento à determinação deste Juízo, fica designada
audiência CONFORME ABAIXO, a ser realizada na Central de
Conciliação, situada à Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061, esquina
com a Av. Jorge Teixeira, Bairro Embratel-Porto Velho-RO. Ficam
as partes intimadas para comparecimento à audiência.
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 9 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 13/07/2018 Hora: 09h30
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0015888-71.2010.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: Espólio João Ribeiro da Silva
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOAQUIM MOTA PEREIRA
FILHO - RO0002795
EXECUTADO: JOSE LUIZ CAPELASSO e outros
Intimação
Fica a parte /Exequente intimada a promover o regular andamento
do feito no prazo de 05 dias sob pena de extinção.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0020822-67.2013.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: Horácio Tamada
Advogados do(a) AUTOR: ALLYANA BRUNA MATUDA CABRAL
- RO0006847, MARIA ALDICLEIA FERREIRA - RO0006169,
JOSE VITOR COSTA JUNIOR - RO0004575
RÉU: DILMAR LEITE TORRES
Intimação
Fica a parte Requerente intimada a promover o regular andamento
do feito no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de
direito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0012642-67.2010.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TOP
EIRELI - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAGUIS UMBERTO CORREIA RO0001214
EXECUTADO: SCANIA LATIN AMERICA LTDA e outros
Intimação
Para fins de atendimento ao pleito da parte Autora, fica esta
intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência BACENJUD, conforme
estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7004439-16.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: IVANILDO BORGES NOGUEIRA EIRELI - ME
Advogados do(a) AUTOR: LUIS FERNANDO TAVANTI RO0002333, LUANA GOMES DOS SANTOS - RO8443
RÉU: MARCIA FERREIRA GONCALVES 83752684291
Intimação
Fica a parte Exequente intimada a apresentar o documento juntado
com a petição de ID 18427487, uma vez que não se encontra
acostado aos autos, no prazo de 05 dias.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7012836-35.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano
Material]
AUTOR: MARIA SOLANGE DOS PRAZERES DE SOUZA, JADER
DE SOUZA PINTO, MARIA MADALENA LOPES DE ANDRADE,
IGOR EDUARDO ANDRADE DE SOUSA, ERCILANE DOS
PRAZERES DE SOUZA, DENIS SOUZA DA SILVA, RONALDO
DE SOUZA PINTO, WESLEY SOUZA SABINO, EDUARDO
AUGUSTO SOUZA DE ARAUJO, ISABELLE CRISTINA SOUZA
DE ARAUJO, NINA BEATRIZ DOS PRAZERES DE SOUZA,
ELIZABETH DE SOUZA PARENTE, EDUARDO HENRIQUE
BEZERRA DE ARAUJO
Advogados do(a) AUTOR: GUILHERME TOURINHO GAIOTTO
- RO0006183, LUIS GUILHERME MULLER OLIVEIRA RO0006815
Advogados do(a) AUTOR: GUILHERME TOURINHO GAIOTTO
- RO0006183, LUIS GUILHERME MULLER OLIVEIRA RO0006815
Advogados do(a) AUTOR: GUILHERME TOURINHO GAIOTTO
- RO0006183, LUIS GUILHERME MULLER OLIVEIRA RO0006815
Advogados do(a) AUTOR: GUILHERME TOURINHO GAIOTTO
- RO0006183, LUIS GUILHERME MULLER OLIVEIRA RO0006815
Advogados do(a) AUTOR: GUILHERME TOURINHO GAIOTTO
- RO0006183, LUIS GUILHERME MULLER OLIVEIRA RO0006815
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861, EVERSON APARECIDO BARBOSA - RO0002803,
LUCIANA SALES NASCIMENTO - RO0005082
DESPACHO
Manifeste-se a parte autora no prazo de 15 dias quanto aos
documentos novos juntados pela requerida. A adoção de qualquer
das posturas indicadas no art. 436 deverá ser justificada.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7040597-07.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONAPE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS
LTDA - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: VALESKA BADER DE SOUZA
- RO0002905, JOANE CRISTINA NASCIMENTO EVANGELISTA
- RO7090
EXECUTADO: LOBATOS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS
PARA VEICULOS LTDA - ME
Intimação
Fica a parteExequente intimada a promover o regular andamento
do feito no prazo de 05 dias sob pena de extinção.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7015878-24.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE PAIVA CALIL RO0002894
RÉU: RAIMUNDA GOMES DA SILVA CONCEICAO
Advogado do(a) RÉU:
IntimaçãoFica a parte Requerente intimada, no prazo de 15
dias, para manifestação quantos aos Embargos Monitórios
apresentados.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7017990-97.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à
Execução]
EXEQUENTE: MARIA NILDA RAMALHO LACERDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR
- RO0001238
EXECUTADO: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE PORTO VELHO
Advogado do(a) EXECUTADO: MAURICIO BONI DUARTE
AZEVEDO - RO0006283
DESPACHO
Evoluam-se os registros pra fase de cumprimento de
SENTENÇA.
Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo
discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se
houver.
Intime-se observando-se o disposto no §2º do art. 513 do diploma
processual.
Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo
previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do
CPC, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, 10%
de honorários de fase de cumprimento de SENTENÇA.
Por fim, certificado o trânsito em julgado da DECISÃO e
transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá
requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos
termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos
no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.
Intime-se.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7041747-23.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano
Moral, Indenização por Dano Material, Planos de Saúde]
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AUTOR: AILTON WANDERLEY DE ANDRADE
Advogados do(a) AUTOR: FABIO MELO DO LAGO - RO0005734,
TIAGO FERNANDES LIMA DA SILVA - RO0006122
RÉU: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE DE
RONDONIA
Advogado do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração oposto pelo requerente, sob
a alegação de que houve contradição na DECISÃO prolatada,
porquanto não teria sido aplicada a Súmula 326 do STJ que
estabelece não haver sucumbência recíproca quando fixados os
danos morais em valor inferior ao postulado.
É o relatório. Decido.
O embargo de declaração é o recurso que tem por fim o
aperfeiçoamento da prestaçãojurisdicional, a partir da supressão
de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de
obscuridades.
Muito bem, apesar de a embargante embasar seu descontentamento
alegando situações contidas nos autos, interpondo embargos para
sanar tal ponto, não cabe através da presente peça a modificação
do ato questionado. Assim deverá ser enfrentada a presente
matéria por recurso específico para o caso, com o condão de
modificar a SENTENÇA já prolatada e registrada.
A análise do embargante, não é referente a erro material ou
mesmo questão simples de inexatidão para ser modificada por
este tipo de recurso.
Trata-se de análise do próprio MÉRITO, da apreciação da
demanda, que somente pode ser feita mediante o recurso
específico indicado pela norma processual brasileira.
Vez que esse juízo entende que a súmula 326 do STJ, foi superada
com o advento do Código de Processo Civil (promulgado em 16 de
março de 2015, e que teve vacatio legis de 1 (um) ano), quando em
seu artigo 292 estabeleceu que “na ação indenizatória, inclusive
a fundada em dano moral, o valor pretendido”, bem como pela
aplicação em conjunto do art. 324 que delineia a determinação
do pedido, e ainda os artigos 85 e 86 que prescrevem a
fixação de honorários de sucumbência sobre o valor da causa
e a sucumbência recíproca. O que leva à compreensão de que
devem ser fixados honorários advocatícios sobre a pretensão não
alcançada.
Desta forma, rejeito os presentes embargos.
Aguarde o trânsito desta DECISÃO, certificando ao realizar a
CONCLUSÃO dos autos.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7012633-10.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens]
EXEQUENTE: HENRIQUE LUDOVICO GAIO, MARCIO JOSE DA
SILVA, JOSYLEIA SILVA DOS SANTOS MELO
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCIO JOSE DA SILVA
- RO1566, ERIKA CAMARGO GERHARDT - RO0001911,
JOSYLEIA SILVA DOS SANTOS MELO - RO0002188, RICHARD
CAMPANARI - RO0002889, LUIZ FELIPE DA SILVA ANDRADE
- RO0006175
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCIO JOSE DA SILVA RO1566, JOSYLEIA SILVA DOS SANTOS MELO - RO0002188
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCIO JOSE DA SILVA RO1566, JOSYLEIA SILVA DOS SANTOS MELO - RO0002188
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EXECUTADO: AQUARIUS CONSTRUTORA, ADMINISTRADORA
E INCORPORADORA DE BENS LTDA. - EPP, UYRANDE JOSE
CASTRO, MARIA DAS DORES SILVA CASTRO
Advogados do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA
ROCHA FILHO - RO0000635, MARCELO LESSA PEREIRA RO0001501
Advogados do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA
ROCHA FILHO - RO0000635, MARCELO LESSA PEREIRA RO0001501
Advogado do(a) EXECUTADO: MARLEN DE OLIVEIRA SILVA RO0002928
DECISÃO
Determino que se proceda à alienação judicial dos bens
penhorados, por meio de leilão judicial eletrônico, designando
que o procedimento será realizado por meio do leiloeiro público
credenciado perante o Tribunal de Justiça de Rondônia, empresa
Leilões Judiciais Serrano (http://www.leiloesjudiciais.com.br/
externo/).
Nomeio como leiloeira pública a Sra. Deonízia Kiratch, inscrita na
JUCER sob n. 21/2017, representante da referida empresa, a qual
ficará responsável por todos os atos da venda judicial, mormente
os descritos no artigo 884 do CPC.
A alienação judicial deverá ser efetivada no prazo de 90 (noventa)
dias, devendo ser publicado o edital no site da empresa leiloeira
http://www.leiloesjudiciais.com.br/externo/, bem como, pelo
menos uma vez, em jornal local de ampla circulação, em até 5
dias antes da data designada para o leilão (artigo 887, §§ 1º, 2º
e 3º, do CPC).
A serventia deverá expedir o edital, nos termos do artigo 886 do
CPC, fazendo menção à possibilidade de parcelamento prevista
no artigo 895, § 1º, do CPC, desde que oferecida garantia idônea
que cubra o valor de avaliação do bem.
O edital dever ser afixado no local de costume.
A parte exequente deverá providenciar a avaliação dos imóveis
penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, por 03 (três) corretoras
de imóveis distintas, a fim de ser apurado o valor de mercado dos
aludidos bens, considerando que a penhora fora efetuada por via
do ARISP e via pela qual não se permite seja realizada avaliação,
pois que sua realização se dá pela via eletrônica.
Fixo como preço mínimo de arrematação o valor igual ou inferior
a 60% (sessenta por cento) do valor médio apurado mediante as
avaliações realizadas nos moldes delineados por este juízo, nos
termos do artigo 891, do CPC.
O valor da comissão a ser paga pelo adquirente/arrematante à
leiloeira, nos termos do artigo 884, par. único, do CPC, será de
5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação do bem.
Ocorrendo acordo ou pagamento do débito, a partir desta data,
será cobrada comissão de 2% do valor acertado, para o leiloeiro,
a fim de cobrir suas despesas na preparação dos editais e
divulgação das praças.
O executado será intimado do leilão por meio de seu advogado,
ou se não tiver procurador, por carta ARMP, MANDADO ou pelo
edital de leilão (este último caso já tenha sido citado por edital),
com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência do ato (artigo
889, CPC). Caso o bem seja indivisível, deverá ser intimado o
co-proprietário; existindo direito real onerando o bem, devem ser
intimados os titulares destes direitos reais.
Dê-se ciência à leiloeira para realização dos atos necessários.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7035219-70.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

Assunto: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em
Cadastro de Inadimplentes]
AUTOR: RAIMUNDA EUFLAZINO DE ALMEIDA
Advogado do(a) AUTOR: JEFFERSON JANONES DE OLIVEIRA
- RO0003802
RÉU: HUMA AGUIA CONFECCOES LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos, etc.
Apesar deste procedimento ter sido encaminhado para
CONCLUSÃO para DESPACHO, compulsando o feito se observa
que poderia desde logo ser sentenciado.
Desta forma, para que este juízo possa administrar devidamente
os processos conclusos para SENTENÇA, dentro do prazo
estabelecido pelo NCPC, determino que a escrivania proceda à
CONCLUSÃO para SENTENÇA, mantendo o processo dentro do
parâmetro da primeira CONCLUSÃO.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7006209-44.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CONDOMINIO DOIS TOTAL VILLE PORTO
VELHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: NAYARA SIMEAS PEREIRA
RODRIGUES - RO0001692
EXECUTADO: D C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Intimação
Para fins de atendimento ao pleito da parte Autora, fica esta
intimada para que, no prazo de 05 dias, proceda ao prévio
recolhimento das custas da diligência, conforme estabelecido no
art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7051011-98.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Inadimplemento]
EXEQUENTE: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL 1 E 2 GRAUS
TERRA NOVA LTDA - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: RENATO ALVES OLIVEIRA
FRAGA - RO0006397, MONA SETH ALEXANDRE CAVALCANTE
CORDEIRO - RO0005640
EXECUTADO: VANIA ALMEIDA OLIVEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Defiro a citação nos três endereços encontrados através da
consulta ao convênio informatizado BACENJUD, desde que a
exequente comprove o pagamento da repetição da diligência
realizada pelo Oficial de Justiça, nos termos do artigo 93 do
CPC/15, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção.
A guia de pagamento para esse ressarcimento é impressa
diretamente no site do TJRO, na aba “boleto bancário”/ “custas
judiciais - acessar aplicação” / “emissão de guia de recolhimento”,
(http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf).
Deverá ser realizado mediante MANDADO, autorizando-se que
sejam realizados nas hipóteses especiais dos §§ 1º e 2º do artigo
212 do CPC/15.

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

512

Defiro a penhora no rosto dos autos, que deverá ser cumprida,
efetivada e averbada nos autos nº 70110536-32.2018.88.22.0001,
em trâmite na 4ª Vara Cível da comarca desta capital.
Expeça-se o necessário.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 0012786-36.2013.8.22.0001
Classe: USUCAPIÃO (49)
Assunto: [Usucapião Extraordinária]
AUTOR: JOAO ANDRE DE MACEDO
Advogados do(a) AUTOR: ROSEMARY RODRIGUES NERY RO0005543, JOSE JORGE TAVARES PACHECO - RO0001888
RÉU: MARIO CESAR HEY
Advogados do(a) RÉU: VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO RO0001528, JOSE CRISTIANO PINHEIRO - RO0001529
DESPACHO
Aguarde-se DECISÃO do recurso especial nos autos.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7054215-19.2017.8.22.0001
Classe: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)
Assunto: [Pagamento em Consignação]
AUTOR: DOUGLAS IURI PERES SILVA
Advogado do(a) AUTOR: FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ
- SP155897
RÉU: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) RÉU: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO RO0001619
SENTENÇA
O feito tramitou regularmente até que as partes juntaram petição
requerendo a homologação do acordo estipulado e devidamente
assinado por ambas as partes. Posto isso, homologo por
SENTENÇA o acordo estabelecido pelas partes, para que
surta seus jurídicos e legais efeitos, conforme as cláusulas
especificadas.
Julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso III,
alínea “b” do CPC/2015.
Sem custas e sem honorários.
No sentido de que com a homologação do presente acordo formase um título executivo judicial, que poderá ser executado nos
termos do art. 523 do CPC/2015, em caso de descumprimento.
As partes renunciaram ao prazo recursal.
Oportunamente arquivem-se.
Registre-se. Intime-se.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7036259-24.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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Assunto: [Inadimplemento]
EXEQUENTE: PORTO REAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: ERIVALDO MONTE DA SILVA RO0001247, CARLENE TEODORO DA ROCHA - RO0006922
EXECUTADO: BENTO ALVES PEREIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Tendo em vista que foram encaminhados AR’s para 3 (três)
endereços, e que retornaram apenas 02 (dois), aguarde-se o
retorno do AR encaminhado e pendente de retorno.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7000018-80.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano
Material, Produto Impróprio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
AUTOR: ILEANE ZEBALOS RODRIGUES DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: ISABELLA CARVALHO MILHOMEM E
SILVA ARAUJO - RO2578
RÉU: AUTOVEMA VEICULOS LTDA, FIAT AUTOMOVEIS LTDA.,
BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) RÉU: RODRIGO BARBOSA MARQUES DO
ROSARIO - RO0002969
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: WILSON BELCHIOR - RO0006484
DESPACHO
Suspendo o processo por 30 (trinta) dias, nos termos do pedido
Decorrido o lapso, intime-se a parte autora para dar andamento
nos autos.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7004129-10.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Assunto: [Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cheque]
AUTOR: A. AMANCIO PEREIRA - ME
Advogado do(a) AUTOR: CORINA FERNANDES PEREIRA RO0002074
RÉU: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS ANDIROBA
LTDA - EPP
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Cite-se no endereço indicado pela parte autora.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7060068-43.2016.8.22.0001
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Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Correção Monetária, Correção Monetária]
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO
SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO ESTEBANEZ
MARTINS - RO0003208
EXECUTADO: MANUEL CORREIA DE SOUZA
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Houve entabulação de acordo em solenidade de audiência
conduzida pela Central de Conciliação, em que as partes requerem
a homologação, estando devidamente assinado e não havendo
vícios aparentes. Posto isso, homologo por SENTENÇA o acordo
estabelecido pelas partes, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, conforme as cláusulas especificadas.
Julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso III,
alínea “b” do CPC/2015.
Sem custas e sem honorários.
No sentido de que com a homologação do presente acordo formase um título executivo judicial, que poderá ser executado nos
termos do art. 523 do CPC/2015, em caso de descumprimento.
As partes renunciaram ao prazo recursal.
Oportunamente arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Velho/RO, 27 de abril de 2018
Juíza Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7006819-12.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Prestação de Serviços]
EXEQUENTE: EINSTEIN INSTITUIÇÃO DE ENSINO LTDA.
EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: IGOR JUSTINIANO SARCO RO0007957
EXECUTADO: JURANDY DA CRUZ BARRETO
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Considerando que ainda não se operou a citação, manifeste-se
a exequente no sentido de indicar meio apto à constituição da
triangulação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, uma vez
que a citação é pressuposto para o desenvolvimento regular do
processo.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7005484-55.2018.8.22.0001
Classe: LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS (152)
Assunto: [Correção Monetária]
AUTOR: MEIRE JANE OLIVEIRA MARQUES CANTANHEDE,
ROCILDA FELIX DA SILVA, NORMA SUELY OLIVEIRA
MARQUES CANTANHEDE, ESPÓLIO DE RAIMUNDA DE
OLIVEIRA FELIX, ALVIMAR FELIX DE SOUZA, ALCIMARINA
FELIX DE SOUZA FURLIN, RUY CAVALCANTE FELIX, MEIRE
OLIVEIRA MARQUES CANTANHEDE
Advogados do(a) AUTOR: RICHARDSON CRUZ DA SILVA RO0002767, MARIA DE FATIMA DO AMARAL LINS - RO5652
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Advogados do(a) AUTOR: MARIA DE FATIMA DO AMARAL LINS
- RO5652, RICHARDSON CRUZ DA SILVA - RO0002767
Advogados do(a) AUTOR: MARIA DE FATIMA DO AMARAL LINS
- RO5652, RICHARDSON CRUZ DA SILVA - RO0002767
Advogados do(a) AUTOR: MARIA DE FATIMA DO AMARAL LINS
- RO5652, RICHARDSON CRUZ DA SILVA - RO0002767
Advogados do(a) AUTOR: MARIA DE FATIMA DO AMARAL LINS
- RO5652, RICHARDSON CRUZ DA SILVA - RO0002767
Advogados do(a) AUTOR: MARIA DE FATIMA DO AMARAL LINS
- RO5652, RICHARDSON CRUZ DA SILVA - RO0002767
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: PJ ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA EPP - ME
Advogados do(a) RÉU: KARINA ROCHA PRADO - RO0001776,
JANE SAMPAIO DE SOUZA - RO0003892
DESPACHO
Oportunizo o prazo de 05 (cinco) dias para que as partes digam
se pretendem produzir outras provas, indicando os pontos
controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de
indeferimento e julgamento antecipado.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0011976-61.2013.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: Maria Auxiliadora Brito Maciel e outros (5)
Advogados do(a) AUTOR: VINICIUS JACOME DOS SANTOS
JUNIOR - RO0003099, HELITON SANTOS DE OLIVEIRA RO0005792
Advogados do(a) AUTOR: HELITON SANTOS DE OLIVEIRA
- RO0005792, VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR RO0003099
Advogados do(a) AUTOR: HELITON SANTOS DE OLIVEIRA
- RO0005792, VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR RO0003099
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados do(a) RÉU: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE
- SP0155105, LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - SP0235033,
CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO0003861
Intimação
Ficam as partes requerente e requerida, na pessoa de seus(uas)
advogado(a)s, intimado(a)s para no prazo de 5 (cinco) dias,
manifestarem-se acerca da petição do Perito Judicial
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Processo nº: 7018269-49.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano
Moral]
AUTOR: HERNANDA RENATA NUNES PEREIRA DE ALENCAR
Advogado do(a) AUTOR: FABIO CAMARGO LOPES RO0008807
RÉU: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) RÉU:
Certidão ADITAMENTO AO DESPACHO /MANDADO ID
18240873
Em cumprimento à determinação deste Juízo, fica designada
audiência CONFORME ABAIXO, a ser realizada na Central de
Conciliação, situada à Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061, esquina
com a Av. Jorge Teixeira, Bairro Embratel-Porto Velho-RO, ficando
as partes intimadas para comparecimento à audiência.
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 11 - CEJUSC/
CÍVEL Data: 29/06/2018 Hora: 09h30
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7002264-49.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia
Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
AUTOR: VALDECI ANDRADE DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: FAUSTO SCHUMAHER ALE SP0273516
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) RÉU: ANA CAROLINE ROMANO CASTELO
BRANCO - RO0005991, BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462, ERICA CRISTINA
CLAUDINO - RO0006207, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
DESPACHO
Oportunizo o prazo de 05 (cinco) dias para que as partes digam
se pretendem produzir outras provas, indicando os pontos
controvertidos e justificando sua necessidade, sob pena de
indeferimento e julgamento antecipado.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7005110-39.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano
Moral]
AUTOR: MARIA ANTONIA BARRETO DO NASCIMENTO
Advogados do(a) AUTOR: CARLA FRANCIELEN DA COSTA
- RO0007745, EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO RO0003531
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
O autor não compareceu na audiência de conciliação, concedo
prazo de 05 dias para justificativa, sob pena de incorrer em multa,
nos termos do art. 334, § 8º, CPC, por ato atentatório à dignidade
da justiça.
Aguarde-se o prazo de defesa nos termos do art. 335, I, CPC.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7001830-60.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: NELIO ALZENIR AFONSO ALENCAR - ME
Advogados do(a) AUTOR: PAULO BARROSO SERPA
- RO0004923, IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR RO0005087
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Intimação
Fica a parte Autora intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentar réplica.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7043523-58.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]
EXEQUENTE: IRANY MACIEL DA COSTA, FRANCISCO
RODRIGUES DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogados do(a) EXECUTADO: EDUARDO ABILIO KERBER
DINIZ - RO0004389, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO RO0004643, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI
- RO0005546
DESPACHO
Vistos, etc.
Considerando os cálculos apurados pela contadoria.
Determino que a executada proceda ao pagamento dos valores
apurados em favor da Defensoria Pública do Estado de Rondônia,
no prazo de 15 dias, sob pena de execução forçada.
No mesmo prazo, determino que a executada proceda ao
pagamento das custas processuais, sob pena de protesto e
inscrição em dívida ativa.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7000399-25.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Defeito, nulidade ou anulação]
AUTOR: IEDA PARAGUASSU GOMES
Advogado do(a) AUTOR: WELSER RONY ALENCAR ALMEIDA
- RO0001506
RÉU: JOACY SANDES RAPOSO FILHO, REGIANE PEREIRA
QUEIROZ, BARROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU: ANTONIO RERISON PIMENTA AGUIAR
- RO0005993
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Cite-se no endereço indicado pela autora, por via de MANDADO.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7027239-09.2016.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Assunto: [Contratos Bancários]
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - RO0004875
REQUERIDO: O T ARDENGUE
Advogado do(a) REQUERIDO:

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

515

DESPACHO
Fica a parte autora intimada a promover a citação, recolhendo
taxa de repetição de diligência de oficial de justiça, nos termos do
artigo 93 do CPC/15, para realização do novo ato, no prazo de 10
dias, sob pena de extinção.
A guia de pagamento para esse ressarcimento é impressa
diretamente no site do TJRO, na aba “boleto bancário”/ “custas
judiciais - acessar aplicação” / “emissão de guia de recolhimento”,
(http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf).
Recolhidas as custas, expeça-se o MANDADO para cumprimento
no endereço indicado na petição sob o ID. 18276437.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7024046-20.2015.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE RONDONIA
Advogados do(a) AUTOR: LILIAN MARIANE LIRA - RO0003579,
DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO - RO0003831
RÉU: CAMILA FONTOURA LIMA
Intimação
Fica a parte Requerente intimada proceder o recolhimento de
custas para publicação do Edital no DJ, no prazo de 05 dias,
devendo aguardar nova intimação para publicação do edital em
jornais de grande circulação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7041197-28.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: JOSE AUGUSTO DE REZENDE
JUNIOR - SP0131443
RÉU: GUDIEME DA PURIFICACAO VALENTE
Advogado do(a) RÉU: JUCILENE SANTOS DA CUNHA RO000331B
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada a, no prazo de 15 dias,
apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7013837-21.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) AUTOR: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
RÉU: B. H. OLIVEIRA COSTA & CIA LTDA - ME e outros (2)
Intimação
Fica a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimado(a)
para no prazo de 5 (cinco) dias proceder o recolhimento da taxa,
que deverá ser o valor da diligência do oficial de justiça positiva,
gerando o boleto para pagamento no link: http://webapp.tjro.jus.
br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;j
sessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OOAp_bZ65KzfhrXqOHVab-.
wildfly01:custas1.1, exceto se beneficiado(s) pela concessão da
justiça gratuita.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 Processo nº: 701754897.2018.8.22.0001
Classe: CAUTELAR INOMINADA (183)
Protocolado em: 18/05/2018 13:01:26
REQUERENTE: FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA
REQUERIDO: MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
DECISÃO
Trata-se de AÇÃO DE ASSEGURAÇÃO DE PROVA c/c PEDIDO
DE TUTELA DE URGÊNCIA, em que a parte requerente, em
suma, alega uma possível irregularidade documental, razão da
qual, requer que a requerida apresente o documento original para
fins de comprovação da dúvida suscita em razão de um processo
licitatório em que ambas as partes são concorrentes.
A requerente sustenta que vem participando de vários
procedimentos licitatórios que estão ocorrendo no âmbito da
Secretária Estadual da Agricultura e entre eles, participaram do
Pregão Eletrônico n°. 104/2017, dirigido pela Superintendência
Estadual De Licitações do Estado de Rondônia.
Diante disto, existe uma dúvida quanto a veracidade da declaração
pretensamente emitida pela empresa KOMATSU BRASIL
INTERNATIONAL LTDA, datada de 22/02/2018, atestando que
a Requerida estaria autorizada a prestar assistência técnica
nas máquinas por aquela fabricada e, que estaria autorizada a
vender e participar de processos licitatórios, ofertando produtos
Komatsu.
Esse é o relatório, passo a decidir
Preliminarmente, este juízo a princípio entendeu por sua
incompetência, declinando o feito para uma da Varas da Fazenda
Pública, que por sua vez, também declinou sua competência, razão
da qual, diante dos argumentos elencados pela magistrada da 1º
Vara da Fazendo Pública, acolhe-os integralmente, passando ser
competente para o feito.
Outro aspecto é o nome dado a ação, pois em sua essência, tratase de uma ação de exibição de documento, razão da qual, este
juízo fará o seu julgamento, observando o rito processual.
No MÉRITO, a parte requerente deve ter seu pedido deferido
pelos seguintes aspectos:
1)O Novo Código mantém a atual distinção procedimental em
relação ao pedido formulado em face da parte contrária e aquele
formulado em face de terceiro, fazendo poucas modificações
textuais, Dessa forma, no tocante ao pedido formulado em face da
parte contrária, são mantidos os requisitos do pedido atualmente
previstos no artigo 356 do CPC vigente e as mesmas hipóteses de
inadmissão da recusa (NCPC, arts. 397 e 399).
2) Pelo princípio da publicidade, a Administração Pública não
deve cometer atos obscuros, à revelia da sociedade e dos órgãos
de controle, devendo divulgar suas ações de forma ética e
democrática. Para tanto, a doutrina tem apostado no entendimento
majoritário de que um dos principais objetivos do princípio da
publicidade é mostrar a toda a sociedade os atos praticados pelos
gestores públicos e quando existe um processo licitatório, os
participantes também se submetem ao princípio.
3)Fazendo a correlação entre as proibições prevista no art. 404
do CPC e a causa de pedir, não vislumbro nenhum impedimento
para que a requerida exiba o documento original, não só pela sua
submissão ao princípio da publicidade, mas pelo comportamento
transparente que deve ser esperado por todos participantes de
um processo licitatório, ainda mais, dentro do contexto atual, em
que a “operação lava-jato” mostrou para o Brasil a necessidade
da mais límpida transparência dos processos licitatórios.
4)Desta forma, o pedido de exibição de documentos é uma forma
da parte requerida também demonstrar não só ao requerente, mas
também para o Poder Público e para a sociedade que detém de
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todos os requisitos necessários para estar no processo licitatório,
afinal, pelo princípio da boa-fé, é o mínimo que se espera de todos
que participam do procedimento.
5)Consequentemente, deve a tutela ser concedida para que
a requerida apresente o documento declaração emitida pela
empresa KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA, datada de
22/02/2018, conforme consta nos autos, pois existe o interesse
público primário que deve ser preservado, caracterizando sua
evidência.
6)Importante salientar, que diante do interesse da coletividade, é
fundamental que no caso de descumprimento, deve ser aplicado a
medida coercitiva (art. 403, parágrafo único do CPC), que consiste
na suspensão na participação de qualquer processo licitatório,
ressalta-se novamente, a medida coercitiva é proporcional ao
interesse público primário que deverá ser preservado.
Diante do exposto, concedo a tutela de evidência, para que a parte
requerida no prazo de 05 dias apresente o documento original que
consiste na declaração emitida pela empresa KOMATSU BRASIL
INTERNATIONAL LTDA, datada de 22/02/2018 para ser entregue
ao responsável pelo procedimento licitatório edital referente
ao Pregão Eletrônico nº 104/2017, sob pena de suspensão da
requerida neste e/ou qualquer procedimento licitatório.
Intime-se a parte requerida para que apresente resposta no prazo
de 05 dias, conforme o ditame no art. 398 do CPC.
Intime-se
PVH, 18/05/2018
PEDRO SILLAS CARVALHO
JUIZ SUBSTITUTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7015876-59.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
EXECUTADO: EMERSON COSTA RAMOS e outros
Intimação
Fica a parte Requerente intimada proceder o recolhimento de
custas para publicação do Edital no DJ, no prazo de 05 dias,
devendo aguardar nova intimação para publicação do edital em
jornais de grande circulação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7017917-91.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
Advogado do(a) AUTOR: WANDERLEY ROMANO DONADEL MG78870
RÉU: CRISTINA ALMEIDA ZAPELINI
Advogado do(a) RÉU:
Certidão/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 8ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 10 - CEJUSC/
CÍVEL Data: 05/07/2018 Hora: 12:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 18 de maio de 2018.
FELIPE DE OLIVEIRA
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7004806-74.2017.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ROSANGELA DA ROSA CORREA AC0003778
RÉU: MARCIA ALCANTARA PEREIRA
Advogados do(a) RÉU: GEOFRE SARAIVA NETO - PI8274,
NATALIA BARROS DA SILVA - RO8215
Certidão/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 8ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 10 - CEJUSC/
CÍVEL Data: 05/07/2018 Hora: 16:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 18 de maio de 2018.
FELIPE DE OLIVEIRA
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7011827-67.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FABRICIO LIMA CUNHA
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES
- RO0006985
RÉU: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
Advogado do(a) RÉU: VALERIA CRISTINA BAGGIO DE
CARVALHO RICHTER - MT4676/O
Intimação
Fica a parte autora, por seu patrono, no prazo de 05(cinco) dias,
intimada a juntar o anexo da petição de ID 18447918, tendo em
vista que o documento referido não foi anexado.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7020297-24.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia
Elétrica]
AUTOR: RAIMUNDA BRITO PIMENTA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU: BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO
SARMENTO - RO0005462
SENTENÇA
Vistos, etc.
I - Relatório
Raimunda Brito Pimenta Leite ajuizou Ação Revisional de Energia
Elétrica com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada
em desfavor de Eletrobrás Rondônia S/A, ambos com qualificação
nos autos, afirmando que é consumidora dos serviços de energia
elétrica, e que desde setembro/2015 constatou discrepância
incomum em suas faturas de consumo. Alega que entre os meses
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de Maio/2016 a Janeiro/2017 não houve faturamento ocasionando
aumento desproporcional no consumo da requerente. Alega ainda,
que desde 2015 tem demonstrado a requerida que sua residência
não tem condições de consumir os valores levantados. Na mesma
linha, destaca que não é a primeira vez que busca o judiciário
para reclamar de faturamento errado por conta da requerida,
com ação em trâmite na 2ª Vara Cível autos de nº 701833279.2015.822.0001, contestando a fatura do mês de setembro de
2015. Ressalta que reconhece como valor correto de suas faturas
os valores mensais de R$ 130,00 (cento e trinta reais) do período
de Maio de 2016 a Janeiro de 2017. Sustenta que em razão da
desproporcionalidade e ilegalidade da requerida, houve vilipêndio
ao sistema de defesa do consumidor. Em linhas finais, teceu
comentários acerca de dano moral suportado em razão das falhas
na prestação de serviço da requerida. Postulou a antecipação
de tutela para que a requerida se abstenha de incluir seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de suspender o
fornecimento de energia elétrica e qualquer procedimento de
cobrança em relação as faturas contestadas, além de indenização
por danos morais, e anulação das faturas compreendida entre
Outubro de 2015 e Abril de 2017, para refazer os cálculos em
relação ao consumo de energia do mesmo período. Juntou
documentos.
DESPACHO inicial (ID 10297356) indeferiu a antecipação de
tutela, e concedeu os benefícios da justiça gratuita.
Audiência de conciliação realizada, sendo prejudicada pela
ausência da autora (ID 11637868).
A requerida, devidamente citada, alegou que o faturamento na
unidade consumidora da autora vinha sendo realizado pela taxa
mínima, pois todas as vezes que o leiturista se dirigia para efetuar
a medição, encontrava o portão da residência fechado. Sustenta
que a cobrança está correta, pois a autora não ofereceu o acesso
necessário para fins de leitura e faturamento do consumo registrado
no medidor de energia elétrica. Também alega que a Resolução
414/2010 da ANEEL, autoriza nos casos de impedimento de
acesso, que a distribuidora efetue o faturamento pela média para
que não ocorra ausência de faturamento. Afirma que a autora
fundamentou sua alegação unicamente por discordar dos valores,
não demonstrando qualquer falha no ato da leitura, e nem tampouco
teria solicitado a inspeção de seu medidor. Sustenta ainda, que a
requerente não demonstrou nos autos qualquer comprovação de
que tenha sofrido dano moral, e que ao proceder a negativação
da mesma, não praticou conduta ilícita, pois a cobrança referente
a recuperação de receita foi realizada no exercício regular de um
direito legalmente reconhecido. Postulou a improcedência dos
pedidos. Juntou documentos.
Em réplica (ID 11723227), a parte autora impugnou os argumentos
lançados na contestação, postulou a perícia no medidor de energia
elétrica e reafirmou os termos da peça inicial.
Determinada a produção de prova pericial (ID 12708698), com a
nomeação do engenheiro elétrico Tiago de Souza Franco para
atuar nos autos.
Laudo Pericial (ID 15891412) concluiu que os faturamentos de
Outubro de 2015 em diante estão corretos.
A parte autora impugnou o laudo pericial, afirmando que os
medidores digitais e demais aferições realizadas pela requerida,
estão causando transtornos em todo Estado, pois pessoas com
poucos aparelhos eletrônicos estão sendo cobradas por tarifas
absurdas. Aduz que a perícia demonstrou que a requerente possui
poucos equipamentos eletrônicos, impossibilitando consumir
tantos Kwh.
A requerida concordou com o resultado da perícia e postulou total
improcedência dos pedidos.
É o relatório. Decido.
II - Fundamentação
Do MÉRITO
Versam os presentes autos sobre ação que visa revisão de
consumo de energia elétrica e condenação por danos morais
decorrentes das falhas na prestação dos serviços.
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Da regularidade do faturamento
As alegações da parte autora, quanto ao consumo com
discrepância incomum em sua unidade de energia elétrica, não
prosperam.
A requerente em sua peça inicial, juntou aos autos histórico de
medição (ID 10288912, pág.3), que apresentam medição do
consumo oscilando entre a aferição miníma de 30 kWh e 5634
kWh, no período de 04/2014 a 04/2017.
Pois bem, a análise destas alegações fora abordada de forma
detalhada no laudo pericial juntado aos autos.
Em suas conclusões acerca do consumo aferido, o expert pontua
que “o consumo estimado desta unidade, oscila entre 146 kWh
à 654 kWh, sendo que do período contestado (Outubro de 2015
em diante) apenas os meses de Setembro (1401) e Novembro
de 2015 (941 kWh) não se enquadra neste perfil de consumo
estimado, porém ao analisarmos o Histórico de Medição no ano
de 2015 (anteriores a Setembro e Novembro de 2015) verificamos
a presença dos seguintes códigos de leitura (6,1,23,35,1,38 e 1)
sendo que os códigos 1 e 6 (imóvel fechado e obstáculo impede
leitura respectivamente) aparecem quatro vezes e indicam a falta
de acesso (códigos leitura em anexo ao laudo) o que resulta em
faturamentos pela média” (ID 15891412, pág.11).
Neste caso, observa-se que o consumo aferido na unidade da
parte autora está dentro do parâmetro apurado pelo perito, que
varia entre 146 kWh à 654 kWh, ocorrendo variações discrepantes
apenas em relação aos meses de Setembro e Novembro de 2015,
mas que se justificam pelos faturamentos apurados pela média em
razão de impedimentos para efetivação da leitura no medidor.
Em confirmação, o perito ainda traz “Portanto os meses de
Setembro e Novembro de 2015 provavelmente são resultados
deste acumulo resultante dos faturamentos pela média nos meses
que antecederam os faturamentos de Setembro e Novembro
de 2015,pois conforme se verifica na tabela de consumos
médios(página 10) verificamos que em 2015 a média foi de 470
kWh, sendo que os faturamentos neste ano foram (371,276,566,2
96,295,294,316,30,1401,397 e 941) desta maneira verifica-se que
com exceção de Março de 2015 os consumos estão abaixo da
média daquele ano, sendo que se pegarmos a média excluindose os meses de Março, Setembro e Novembro de 2015) obtemos
uma média de 303 kWh (mais próxima a média do ano de 2014
que foi de 251 kWh),sendo assim confirmando de certa maneira o
acumulo de consumo” (ID 15891412, pág.11 e 12).
Logo, das conclusões estampadas no laudo pericial, é possível
constatar que o consumo registrado na unidade consumidora da
autora esteve fora do quantum estimado, apenas nos meses de
Setembro e Novembro de 2015, quando a requerida procedeu a
recuperação do consumo baseada na apuração de faturas pela
média.
Conforme se depreende do artigo 87, da Resolução nº 414/2010
da ANEEL, ocorrendo impedimento de acesso para fins de
leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de
potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas
médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos
ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento.
Assim, plenamente justificado a apuração por média nos meses
citados.
Em relação as faturas de Fevereiro/2017 com consumo registrado
inicialmente de 5634 kWh e Abril/2017 com 1408 kWh, estas
foram devidamente substituídas pelas faturas de 425 kWh e 629
kWh respectivamente, conforme histórico de medição anexado
pelo perito (ID 15891361, pág.1).
Dessa forma, as faturas substituídas também ficaram dentro do
parâmetro apurado pelo perito para a unidade consumidora da
autora, que varia entre 146 kWh à 654 kWh.
Destaca-se ainda, que apesar da alegação da autora quanto a
pequena quantidade de aparelhos eletrônicos, o perito concluiu
que “As instalações elétricas possuíam várias emendas e fios de
épocas diferentes o que provavelmente acarreta perdas. Fios de
energia com o passar do tempo vão se deteriorando, perdendo

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

518

suas características de condução, além disso emendas sempre
devem ser evitadas pois conexões em geral geram pontos de
calor com perdas de energia” (ID 15891412, pág.9).
Neste aspecto, a precariedade das instalações elétricas pode
ser um fator de perda de energia, conforme relatado pelo perito,
não podendo ser atribuído a concessionária de energia elétrica a
culpa quanto a medição aferida, pois esta resulta exclusivamente
daquilo que é consumido pela autora em sua residência.
Quanto aos registros de medição na unidade consumidora da
requerente, também não podem ser relacionados a supostas falhas
no medidor, pois da CONCLUSÃO pericial, restou consignado que
o medidor estava funcionando corretamente e teve seu registro
confirmado pelo medidor comparador.
Em linhas finais conclui o perito engenheiro elétrico “entendo que
os faturamentos de Outubro de 2015 em diante contestados estão
corretos” (ID 15891412, pág.12).
Neste contexto da regularidade do faturamento, este juízo entende
perfeitamente regular as faturas apuradas, não merecendo a sua
revisão, eis que provenientes de procedimento de aferição de
consumo realizado na forma legal.
Da ausência de dano moral
Pelos documentos apresentados nos autos conclui-se que a
requerida comprovou fato extintivo do eventual direito da autora,
ao demonstrar a regularidade das faturas emitidas, que possuem
relação com o consumo apurado na residência da autora, bem
como a regularidade do medidor de energia utilizado para aferir
a medição de kWh consumidos, o que leva à improcedência do
pedido de se ver indenizada pela emissão e cobrança das faturas
emitidas pela requerida.
Dessa forma, não vislumbro ter a requerente demonstrado a
ocorrência dos fatos alegados na inicial a ensejar indenização
por danos morais, ônus que lhe incumbia, por tratar-se de fato
constitutivo de seu direito.
Insta esclarecer que embora não seja necessária a prova objetiva
do abalo sofrido para gerar direito à indenização por dano moral,
é preciso que sejam apresentados elementos mínimos que
comprovem os fatos alegados, causadores dos sentimentos
íntimos negativos capazes de ensejar o dano.
Portanto, as faturas de energia elétrica que se postulam a revisão,
estão sendo apuradas de forma regular, afastando logicamente, o
pedido de danos morais decorrentes dessa situação.
Não há mais controvérsias, e o cerne da questão devidamente
definido, a parte autora não faz jus ao ressarcimento dos danos
morais e os demais pedidos aventados
III - DISPOSITIVO.
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo
Civil/2015, JULGO, por SENTENÇA com resolução de MÉRITO,
IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial.
Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do
valor da causa nos termos do art. 85, § 2, do Código de Processo
Civil de 2015, devendo ser observado os benefícios da justiça
gratuita conferidos no DESPACHO inicial.
Intime-se a Defensoria Pública via sistema PJE.
Transitado em julgado, não havendo peticionamentos, arquivemse.
P.R.I.C
Porto Velho/RO, 14 de maio de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7031330-11.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários]
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EXEQUENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SAMPAIO DE
CARVALHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: LELIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
GOMES NETA - RO0004308
EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A
Advogados do(a) EXECUTADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS
- MG0044698, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA RO0006676
SENTENÇA
Vistos, etc.
Requer a parte autora o cumprimento da SENTENÇA quanto aos
documentos que alega encontrar-se em poder do executado. Nos
termos da SENTENÇA, “em que pese a manifestação do autor em
alegar a documentação apresentada foi incompleta, entendo por
satisfeita a obrigação, vez que deveria o autor na inicial ter feito
a individuação mais completa quanto possível dos documentos
que almejava”.
Ante a satisfação da obrigação informada nos autos, determino:
a) a extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015;
b) que o executado proceda ao pagamento das custas finais,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição
em dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo endereço
eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
P. R. I. e, após o trânsito em julgado, procedido ao pagamento das
custas ou sua inscrição em dívida ativa, arquivem-se os autos,
com as cautelas devidas.
Porto Velho/RO, 7 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7012646-04.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI
- RO0004937
EXECUTADO: AUTO POSTO CARA PRETA COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME e outros (3)
Intimação
Fica a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), intimado(a)
para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se da certidão do
Oficial de Justiça. Certifico que caso queira o desentranhamento
do MANDADO ou apresente novo endereço para nova diligência,
deverá proceder o recolhimento da taxa, que deverá ser o valor
da diligência do oficial de justiça positiva, gerando o boleto
para pagamento no link: http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/
guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=MlUemi
eeJXHJRLgVw2OOAp_bZ65KzfhrXqOHVab-.wildfly01:custas1.1,
exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça gratuita.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7049908-22.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários]
AUTOR: PORTO MADEIRA TURISMO LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: JOSE CRISTIANO PINHEIRO RO0001529
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RÉU: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) RÉU: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
- RO0004875
DESPACHO
1) Quanto ao pedido liminar de suspensão da ordem de busca
e apreensão dos autos correlatos 7054427-40.2017.8.22.0001,
pontua-se que, não fora apresentada motivo razoável para afastar
as garantias decorrentes de legislação especial de alienação
fiduciária, o fato de representantes da requerida terem pouco
se pronunciada na audiência inicial de tentativa de conciliação
não tem o condão alteração a situação contratual das partes tão
pouco a situação processual daqueles autos correlatos. Assim,
indefere-se o pedido liminar.
2) Manifeste-se a parte requerida quanto à proposta escrita de
acordo apresentada, devendo pronunciar-se quanto aos valores
que a autora indica bem ainda quanto ao fato de estar estar
ofertando a entrega de parte dos bens garantidos em alienação
fiduciária que alega suficientes à quitação do saldo devedor do
contrato.
3) Manifeste-se ainda a requerida quanto à pretensão autoral de
designação de nova audiência de tentativa de conciliação. Caso
desfavorável à essa providência, deverá justificar o porquê, tendo
em mente a intenção da devedora em oportunidade para tentativa
de ajuste para adimplir o contrato.
4) A penhora ofertada pela autora nestes autos não tem efeito,
já que aqui, trata-se de fase de conhecimento de ação revisional/
declaratória não se cogitando, por ora, a prática de atos
expropriatórios.
5) Oportuniza-se réplica à parte autora em 15 dias.
6) Oportuniza-se a ambas as partes manifestação em termos de
especificação de provas, também em15 dias.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7013154-81.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia
Elétrica]
AUTOR: FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: JONAS GARCIA DE SOUZA - AC2319,
SALMIM COIMBRA SAUMA - RO0001518
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
DESPACHO
Trata-se de ação revisional de faturas de energia, na qual a autora
entende elevados e desproporcionais o valor de várias faturas de
consumo de energia elétrica.
Determinada a perícia no imóvel o perito lá comparecera e relata
que a autora não mais reside no local. Indica, por informações
da atual moradora, que esta lá estaria desde dezembro de 2017.
Relata que em procedimentos iniciais da perícia, antes de se
verificar que não era mais a autora que lá morava, constatou-se
a existência de irregularidade no medidor que estaria registrando
consumo a menor. Indica que conseguiu contato telefônico
com a autora e esta informou estar residindo atualmente em
São Paulo. Suscita no processo deliberação quanto à forma
de proceder, já que inviável a perícia no imóvel, eis que, pela
mudança de morador, eventuais alterações no medidor não se
poderia afirmar se promovidas na época que a autora lá residia
ou posteriormente à sua saída. Indica a possibilidade de realizar
estudo em documentos de sucessão de faturas e levantamento
de cargas e elenca as possíveis conclusões que se poderia extrair
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dessa análise, que por óbvio, seriam mais limitadas em relação a
perícia normal em medidor.
Pois bem.
Fica a parte autora intimada a impulsionar o feito, indicando a
providência que entender de direito. Em caso de silêncio, será
presumida sua desistência na demanda ou extinto o feito por falta
de pressuposto processual de desenvolvimento válido.
Prazo: 15 dias.
Intime-se a Defensoria que patrocina a causa da autora.
Caso extinto o processo, possivelmente será disponibilizado ao
perito, metade da verba pericial fixada, tendo em vista ter realizado
parte dos trabalhos, o residual será devolvido à parte requerida.
Porto Velho/RO, 16 de maio de 2018.
Juiz de Direito

A parte autora/exequente fora intimada pessoalmente a
providenciar o andamento do feito, suprindo a falta nele existente,
que lhe impede o prosseguimento, vale dizer, promover a citação,
mas deixou que se escoasse o prazo de 5 dias (§ 1º do artigo 485
do NCPC), sem providência.
Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, e §
1º, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, sem
julgamento de MÉRITO, ante a inércia da parte em providenciar
o prosseguimento do feito, condenando o autor/exequente ao
pagamento das custas processuais.
Sem custas finais.
P. R. I. e, arquivem-se os autos.
Porto Velho - RO, 18 de maio de 2018.
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0013178-39.2014.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: IVANE ALVES DA COSTA OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: JOSIMA ALVES DA COSTA JUNIOR RO0004156
RÉU: BANCO PSA FINANCE BRASIL
Advogados do(a) RÉU: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA
CASTRO - RO0005014, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO
FILHO - SP0004750
Intimação
Ficam as partes, por meio de seus patronos, no prazo de 15 dias,
INTIMADOS, do DESPACHO (ID18451935), abaixo transcrito:
DESPACHO: “1.Cadastre-se os advogados do requerido,
solicitado em ID 18364477.
2. Manifeste-se a parte vencedora quanto a eventual interesse no
cumprimento de SENTENÇA, em 15 dias, que prosseguirá nestes
próprios autos.
3. Deverá o sucumbente proceder ao pagamento das custas
finais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto
e inscrição em dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada
pelo
endereço
eletrônico:http://webapp.tjro.jus.br/custas/
pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessio
nid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7i-nYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.
wildfly01:custas1.1.
4. Pagas ou inscritas as custas e não tendo manifestação quanto
ao cumprimento de SENTENÇA, arquive-se. Porto Velho/RO, 17
de maio de 2018. Juiz de Direito.”
Assinado eletronicamente por: PEDRO SILLAS CARVALHO
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 18451935

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7035410-18.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Pagamento Indevido]
EXEQUENTE: GEORGE DE ALENCAR BARBOSA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CRISTIANE VARGAS VOLPON
ROBLES - RO0001401, ERICA VARGAS VOLPON - RO0001960
EXECUTADO: INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA
LTDA
Advogados do(a) EXECUTADO: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELI - RO0005546, EDUARDO ABILIO
KERBER DINIZ - RO0004389, ANA BEATRIZ DA SILVA
OLIVEIRA - AM9372
SENTENÇA COM ALVARÁ
Vistos, etc.
Ante a satisfação da obrigação informada nos autos, determinase:
a) a extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015;
b) a utilização dessa SENTENÇA valendo de alvará em favor do
exequente devendo a instituição bancária conveniada observar
os seguintes dados:
ALVARÁ JUDICIAL Nº *203*/2018/GAB
FAVORECIDO: GEORGE DE ALENCAR BARBOSA CPF:
780.009.205-49 por intermédio de Advogados do(a) EXEQUENTE:
CRISTIANE VARGAS VOLPON ROBLES - RO0001401, ERICA
VARGAS VOLPON - RO0001960
FINALIDADE: Proceder ao levantamento e/ou retirada do valor
de R$ *1.304,94* e seus rendimentos de conta, existentes
na conta judicial vinculada a este Juízo, nº *01665324-1*, ID
*047284801721802029*, da Caixa Econômica Federal, Porto
Velho-RO, Agência 2848, operação 040, referente ao documento
bancário de ID/PJE *Num. 16094978 - Pág. 1*, devendo encerrar
esta conta judicial ao final.
PRAZO DE VALIDADE: 30 dias (art. 447 das Diretrizes
Gerais Judiciais), em caso de expiração do prazo deverá o
favorecido peticionar novo alvará, em até 15 dias, sob pena
de encaminhamento dos valores à conta centralizadora deste
tribunal.
c) a recomendação de que a parte favorecida levante os valores
no prazo de 5 dias a fim de otimizar os trâmites finais do processo.
Para tanto deve imprimir esta DECISÃO e dirigir-se à agência da
Caixa Econômica Federal 2848 na Av. Nações Unidas portando
documentos pessoais.
d) que o executado proceda ao pagamento das custas finais,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição
em dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo endereço
eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7033000-84.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Despesas Condominiais]
EXEQUENTE: RESIDENCIAL RIO VERDE
Advogado do(a) EXEQUENTE: JETER BARBOSA MAMANI RO0005793
EXECUTADO: AURIVANIA CRISTINA ANTONY ALVES
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
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guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
P. R. I. e, procedido ao pagamento das custas ou sua inscrição
em dívida ativa, arquivem-se os autos, com as cautelas devidas.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 0013178-39.2014.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: IVANE ALVES DA COSTA OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: JOSIMA ALVES DA COSTA JUNIOR RO0004156
RÉU: BANCO PSA FINANCE BRASIL
Advogados do(a) RÉU: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA
CASTRO - RO0005014, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO
FILHO - SP0004750
Intimação
Ficam as partes, por meio de seus patronos, no prazo de 15 dias,
INTIMADOS, do DESPACHO (ID18451935), abaixo transcrito:
DESPACHO: “1.Cadastre-se os advogados do requerido,
solicitado em ID 18364477.
2. Manifeste-se a parte vencedora quanto a eventual interesse no
cumprimento de SENTENÇA, em 15 dias, que prosseguirá nestes
próprios autos.
3. Deverá o sucumbente proceder ao pagamento das custas
finais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto
e inscrição em dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada
pelo
endereço
eletrônico:http://webapp.tjro.jus.br/custas/
pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessio
nid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7i-nYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.
wildfly01:custas1.1.
4. Pagas ou inscritas as custas e não tendo manifestação quanto
ao cumprimento de SENTENÇA, arquive-se. Porto Velho/RO, 17
de maio de 2018. Juiz de Direito.”
Assinado eletronicamente por: PEDRO SILLAS CARVALHO
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 18451935
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7033666-85.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANDERSON JULIANO FERNANDES SENE
Advogado do(a) AUTOR: GENIVAL FERNANDES DE LIMA RO0002366
RÉU: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Intimação Fica a parte Requerente intimada, por meio de seu
patrono, a manifestar-se no prazo de 05 dias sobre o Depósito
Judicial comprovado nos autos, ID 18389310. Em caso de
concordância, poderá apresentar dados bancários para
transferência de valores.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
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Processo nº: 7018237-78.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Juros, Correção Monetária, Multa de 10%]
EXEQUENTE: ADOLFO THEODORO NAUJORKS NETO
Advogados do(a) EXEQUENTE: LANESSA BACK THOME RO0006360, RODRIGO BORGES SOARES - RO0004712
EXECUTADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Advogados do(a) EXECUTADO: FABIO RIVELLI - RO0006640,
EDUARDO LUIZ BROCK - SP0091311
SENTENÇA
Vistos, etc.
Da análise dos cálculos apresentados pelo exequente em
confronto com os cálculos da contadoria judicial, verifico que
os índices aplicados pelo exequente não foram aqueles oficiais,
utilizados pelo ilustre contadoria, pelo que se depreende o motivo
da divergência nos cálculos.
Assim, homologo os cálculos apresentados pela contadoria
judicial.
Considerando que os valores depositados nos autos são
suficientes à satisfação da obrigação, determino:
a) que seja expedido alvará de liberação do valor de R$
4.030,21, indicado pela ilustre contadoria judicial, e acréscimos
se houver, em favor do exequente, para levantamento,
preferencialmente, no prazo de 5 (cinco) dias para otimização dos
trâmites da vara;
b) que seja expedido alvará de liberação do valor de R$ 9.408,88,
indicado como excesso de execução pela contadoria judicial, em
favor do executado, para levantamento, preferencialmente, no
prazo de 5 (cinco) dias para otimização dos trâmites da vara;
c) a extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015;
d) que o executado proceda ao pagamento das custas finais,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição
em dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo endereço
eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
P. R. I. e, após o trânsito em julgado, procedido ao pagamento das
custas ou sua inscrição em dívida ativa, arquivem-se os autos,
com as cautelas devidas.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7051123-33.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Direito de Imagem, Cancelamento de vôo]
AUTOR: MARIA DE FATIMA LEAL MOREIRA
Advogado do(a) AUTOR: JHONATAS EMMANUEL PINI RO0004265
RÉU: LATAM AIRLINES GROUP S/A
Advogado do(a) RÉU: FABIO RIVELLI - RO0006640
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração proposto pelo requerente,
sob a alegação de que houve omissão, contradição e obscuridade
na SENTENÇA prolatada, em face da condenação de ambas as
partes ao pagamento das custas, pois afirma ter sucumbido em
parte mínima do pedido de dano moral.
É o relatório. Decido.
O embargo de declaração é o recurso que tem por fim o
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, a partir da supressão
de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de
obscuridades.
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Muito bem, apesar de a embargante embasar seu descontentamento
alegando situações contidas nos autos, interpondo embargos para
sanar tal ponto, não cabe através da presente peça a modificação
do ato questionado. Assim deverá ser enfrentada a presente
matéria por recurso específico para o caso, com o condão de
modificar a SENTENÇA já prolatada e registrada.
A sucumbência do autor se deu em percentual de 20% sobre
o valor postulado a título de indenização por danos morais, o
que não pode, sob a concepção deste juízo, ser reputado como
sucumbência mínima, apta a afastar a sucumbência recíproca.
A análise do embargante, não é referente a erro material ou
mesmo questão simples de inexatidão para ser modificada por
este tipo de recurso.
Trata-se de análise do próprio MÉRITO, da apreciação da
demanda, que somente pode ser feita mediante o recurso
específico indicado pela norma processual brasileira.
Desta forma, rejeito os presentes embargos.
Aguarde o trânsito desta DECISÃO, certificando ao realizar a
CONCLUSÃO dos autos.
Porto Velho/RO, 8 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7012274-55.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA RAIMUNDA LIMA DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS SOARES SOUZA RO0004926
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Fica a parte Autora intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentar réplica.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7049427-59.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
Advogado do(a) AUTOR: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE
ALMEIDA SANTOS - SP0273843
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Intimação
Fica a parte Autora intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentar réplica.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7029179-09.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Despejo para Uso Próprio]
EXEQUENTE: RAIMUNDO JUSCELINO ALVES LAVOR
Advogado do(a) EXEQUENTE: RUDGELIO ANTONIO VAN
HORN AVILA - RO6664
EXECUTADO: ESTEFANE TATIAN DA COSTA FERREIRA,
PAULO SIMIAO DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO: SINDINARA CRISTINA GILIOLI
- RO7721
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Advogado do(a) EXECUTADO: SINDINARA CRISTINA GILIOLI
- RO7721
DESPACHO
O exequente deverá emendar sua petição no prazo de 15 (quinze)
dias, apresentando memória de cálculo e atualização, observando
os ditames legais
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7039358-65.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]
AUTOR: THAYANE RODRIGUES
Advogado do(a) AUTOR: DALGOBERT MARTINEZ MACIEL RO0001358
RÉU: ISABEL CARLA DE MELLO MOURA PIACENTINI
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Houve entabulação de acordo em solenidade de audiência
conduzida pela Central de Conciliação, em que as partes requerem
a homologação, estando devidamente assinado e não havendo
vícios aparentes. Posto isso, homologo por SENTENÇA o acordo
estabelecido pelas partes, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, conforme as cláusulas especificadas.
Julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso III,
alínea “b” do CPC/2015.
Sem custas e sem honorários.
No sentido de que com a homologação do presente acordo formase um título executivo judicial, que poderá ser executado nos
termos do art. 523 do CPC/2015, em caso de descumprimento.
As partes renunciaram ao prazo recursal.
Oportunamente arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Velho/RO, 10 de maio de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7019869-08.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Auxílio-Doença Acidentário]
AUTOR: ANA CLAUDIA NEGRETTI DORNELES
Advogado do(a) AUTOR: BRENDA CARNEIRO VASCONCELOS
- RO9302
RÉU: INSS
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Determino que a parte autora apresente comprovantes da alegada
hipossuficiência, incluindo seus rendimentos e despesas, sob pena
de indeferimento da assistência judiciária e, por consequência, da
inicial, em face do não recolhimento das custas.
Inclusive já posicionamento adotado neste tribunal, e julgados
semelhantes:
TJRO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
JUSTIÇA
GRATUITA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. A simples
declaração de pobreza, conforme as circunstâncias dos autos, é
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o que basta para a concessão do benefício da justiça gratuita,
porém, por não se tratar de direito absoluto, uma vez que a
afirmação de hipossuficiência implica presunção juris tantum,
pode o magistrado exigir prova da situação, mediante fundadas
razões de que a parte não se encontra no estado de miserabilidade
declarado. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
0011698-29.2014.8.22.0000, Rel. Des. Raduan Miguel Filho,
Câmaras Cíveis Reunidas, J. 05/12/2014).
STJ. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR
COMPROVAÇÃO
DE
NECESSIDADE
DA
SITUAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. 1. A declaração
de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária
gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se
prova em contrário. 2. Quando da análise do pedido da justiça
gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição
econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove
nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e
com os honorários de sucumbência. 3. Agravo Regimental não
provido. (AgRg no AREsp 329.910/AL, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe
13/05/2014)
Prazo de 15 (quinze) dias para regularização, nos termos do
artigo 321 do CPC/15, sob pena de indeferimento da inicial e
consequente condenação em custas iniciais.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7044110-80.2017.8.22.0001
Classe: USUCAPIÃO (49)
Assunto: [Usucapião Ordinária]
AUTOR: RONALDO GIL DE ALCANTARA, FATIMA ANDREIA
FROTA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO ACIOLE GUIMARAES RO0006798
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO ACIOLE GUIMARAES RO0006798
RÉU: MARCIA CINTRA DE OLIVEIRA SCHOLZE
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Considerando a certidão de ID 18461261, arquive-se os autos.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7019794-66.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
AUTOR: JOSE ROBERTO BARROS ARAUJO
Advogado do(a) AUTOR: GRACILIANO ORTEGA SANCHEZ RO0005194
RÉU: DANIELE ONIS DE OLIVEIRA
Nome: DANIELE ONIS DE OLIVEIRA
Endereço: Avenida Mamoré, 2460, CASA DOS FUNDOS,
Juscelino Kubitschek, Porto Velho - RO - CEP: 76829-376
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DESPACHO
1. Emende o requerente a inicial para proceder ao recolhimento
das custas iniciais, no importe de 1% sobre o valor da causa,
ou, se o valor das custas resultar em valor inferior a R$ 50,97,
efetuar o pagamento deste valor, no prazo de 15 dias, sob pena
de indeferimento da inicial. A segunda parcela equivalente a 1%
do valor da causa, ou a segunda parcela de R$ 50,97, deverá
ser paga em até 5 (cinco) dias, se não houver acordo, a partir da
audiência de conciliação, sob pena de indeferimento da inicial.
Pagas as custas, cumpra-se o item 2.
2. Cite-se a parte requerida para, nos termos do art. 334 do CPC,
comparecer à audiência de conciliação que ocorrerá na Central de
Conciliação, sito à Rua Quintino Bocaiúva, n. 3061, esquina com
Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel, em Porto Velho (RO),
telefone: (69) 3217-1346, e-mail: pvh8civel@tjro.jus.br, devendo
as partes se fazer acompanhadas por seus patronos (art. 334,
§9º).
AO CARTÓRIO: Agende-se data para audiência utilizando-se o
sistema automático do PJE. Após, certifique-se, intime-se a parte
autora via Sistema Eletrônico, e encaminhando como anexo à
parte requerida.
A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa do seu
advogado (art. 334, § 3º, CPC/2015).
O prazo para contestar, 15 dias, fluirá da data da realização
da audiência supradesignada, ou, caso o Requerido manifeste
o desinteresse na realização, da data da apresentação do
pedido (art. 335, I e II). Tal pedido deverá ser apresentado com
antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da audiência (art.
334, §5º).
Este DESPACHO servirá como carta/MANDADO, assim, neste ato,
vossa senhoria está sendo citada para comparecer à audiência e
apresentar sua defesa, ficando advertidas as partes que o não
comparecimento na audiência será considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% do
valor da causa (art. 334, §8º).
Adverte-se a parte requerida que, se não contestar a ação, será
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC/2015).
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam usando o código: 18051810572196600000017210087 (nos
termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de
2013 do Conselho Nacional de Justiça). Não tendo condições de
constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública,
com endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, Pedrinhas,
nesta.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7016941-55.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ADELSON ALUIZIO SANTOS DE AZEVEDO e outros
(3)
Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ
ROCHA - RO0001996
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Intimação
Ficam as partes requerente e requerida, na pessoa de seus(uas)
advogado(a)s, intimado(a)s para no prazo de 5 (cinco) dias,
manifestarem-se acerca da petição do Perito Judicial, bem como
tomar ciência da data e local da realização da perícia.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1346 email: pvh8civel@
tjro.jus.br
Processo nº: 7019786-89.2018.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Assunto: [Alienação Fiduciária]
AUTOR: BANCO GMAC S.A.
Advogado do(a) AUTOR: HIRAN LEAO DUARTE - CE0010422
RÉU: ANTONIO DA SILVA
Nome: ANTONIO DA SILVA
Endereço: Avenida Amazonas, 3325, - de 3508 a 3900 - lado par,
Agenor de Carvalho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-340
DECISÃO
Vistos.
1. Emende o requerente a inicial para proceder ao recolhimento
das custas iniciais, no importe de 2% sobre o valor da causa,
neste momento, ou no mínimo o valor de R$ 101,94, no prazo de
15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Pagas as custas, cumpra-se o item 2.
2. Trata-se de ação de busca e apreensão regido pelo DecretoLei 911/1969. Sabe-se que com o advento do novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015), extinguiram-se as ações
cautelares.
No caso dos autos, embora trate-se de procedimento especial
do Decreto-Lei 911/1969, aplica-se concomitantemente aos
requisitos específicos do artigo 3º do aludido Decreto, também
os requisitos legais para concessão da TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA (SATISFATIVA/ANTECIPADA), prevista no artigo
300 do NCPC, quais sejam: risco de dano, probabilidade do direito
e reversibilidade da medida.
A probabilidade do direito sobre o qual se baseia o pedido
de urgência evidencia-se pela Cédula de Crédito Bancário
devidamente assinado pela parte ré e a notificação informando a
respeito do inadimplemento da obrigação.
De outro lado, o perigo de dano decorre da prejudicialidade na
depreciação do veículo caso haja demora na restituição do mesmo
à posse do requerente.
Ainda, deve-se considerar que a providência pretendida não se
apresenta irreversível, de maneira que, caso o requerido purgue a
mora no prazo de 5 (cinco) dias, lhe será devolvido o veículo
Ante o exposto, determino liminarmente a busca, apreensão,
vistoria e avaliação do veículo objeto do contrato firmado entre as
partes, conforme descrição constante na inicial e contrato.
Depositando-se o bem em mãos do autor ou de pessoa por ele
autorizada, com a ressalva de que o veículo não deverá ser
retirado da Comarca até o decurso do prazo de cinco dias fixados
em lei para a consolidação da posse, sob pena de multa diária de
dois salários-mínimos até o limite do valor do veículo.
Executada a liminar, cite-se a parte ré para que, no prazo de 5
dias, efetue o pagamento integral da dívida pendente, sob pena de
consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem
no patrimônio do Credor Fiduciário (§§1º e 2º, art. 3º, do DecretoLei 911/69 com a redação dada pelo art. 56 da Lei 10.931/04).
Efetuado o pagamento, o autor deverá restituir o veículo à parte
ré, comprovando nos autos.
No prazo de 15 dias, a contar da citação, a devedora fiduciante
poderá apresentar contestação, atentando-se ao disposto no art.
231, II do NCPC.
O ato processual deverá obedecer ao disposto no art. 212, §2º
do NCPC
VIAS DESTA DECISÃO SERVEM COMO MANDADO DE BUSCA,
APREENSÃO, CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam usando o código: 18051810425832700000017208909 (nos
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termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de
2013 do Conselho Nacional de Justiça). Não tendo condições de
constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública,
com endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, Pedrinhas,
nesta.
Porto Velho - RO, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1346 email: pvh8civel@
tjro.jus.br
Processo nº: 7010994-49.2018.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Assunto: [Alienação Fiduciária]
REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSANGELA DA ROSA
CORREA - AC0003778
REQUERIDO: MARIA JOSE GALVAO
Nome: MARIA JOSE GALVAO
Endereço: Rua Humaitá, 1500, Nova Esperança, Porto Velho RO - CEP: 76823-016
DECISÃO
Vistos.
1) Há informação nos autos de que fora tentada a intimação/
notificação para constituição do devedor em mora, de forma
pessoal, todavia, frustrada. Dessa forma, a autora procedeu
a intimação via edital e protesto de título apresentando-o nos
autos. Assim, têm-se por possível o processamento da demanda,
conforme precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO POR
EDITAL. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste
Tribunal a mora constitui-se ex re nas hipóteses do art. 2.º, § 2.º,
do Decreto-Lei n.º 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação
no vencimento, já se configura a mora do devedor, que deverá
ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio
de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título,
a critério do credor. 2.- A jurisprudência desta Corte considera
válido, para esse efeito, o protesto do título efetivado por edital,
desde que comprovado nos autos que foram esgotadas todas
as tentativas para a localização do devedor, o que não ocorreu,
conforme consta do Acórdão recorrido. 3.- Agravo Regimental
improvido. STJ, AgRg no AResp 368734 SC, Terceira Turma,
julgamento 24/09/2013, publicação 10/10/2013.
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão
(Decreto-lei nº 911/1969) julgada extinta sem julgamento do
MÉRITO, com fundamento no art. 267, IV, do CPC. Intimação do
protesto do título feita por edital. Inexistência de prova da tentativa
de notificação pessoal do devedor. A intimação do devedor por
edital é autorizada em situações específicas, previstas no artigo
15 da Lei nº 9.492/97, desde que esgotadas as possibilidades de
intimação pessoal do devedor fiduciante. Ineficácia do ato notarial.
Mora não comprovada. Falta de requisito essencial. Aplicação
da Súmula nº 72 do C. STJ. SENTENÇA mantida. RECURSO
DESPROVIDO. TJ/SP, 27ª Câmara de Direito Privado, 100669994.2014.8.26.0132, Relator Sérgio Alfieri, julgamento 12/12/2015,
publicação 17/12/2015.
PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO
- COMPROVAÇÃO DA MORA - PROTESTO DO TÍTULO COM
INTIMAÇÃO VIA EDITAL EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR NÃO COMPROVADO
INEFICÁCIA DO ATO - EXTINÇÃO DO FEITO. 1. Nas ações de
busca e apreensão, com fulcro no Dec. Lei nº 911/69, mister se
faz a comprovação da mora, para a concessão da liminar, prova
essa que se pode fazer, seja através do envio de notificação para
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o endereço constante do contrato, seja pelo protesto do título. 2.
Se o credor optar por comprovar a mora pelo protesto do título,
via intimação por edital, a medida só será convalidada, a teor do
que exige o art. 15, da Lei nº 9.492/97, se restar comprovado
que se exauriram todos os meios para se localizar o devedor,
a fim de intimá-lo pessoalmente. 3. Recurso não provido, à
unanimidade. TJ/PI, 4ª Câmara Especializada Cível, 000043475.2012.8.18.0071, Relator Raimundo Nonato da Costa Alencar,
julgamento 07/07/2015, publicação 30/07/2015
2) Trata-se de ação de busca e apreensão regido pelo DecretoLei 911/1969. Sabe-se que com o advento do novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015), extinguiram-se as ações
cautelares.
No caso dos autos, embora trate-se de procedimento especial
do Decreto-Lei 911/1969, aplica-se concomitantemente aos
requisitos específicos do artigo 3º do aludido Decreto, também
os requisitos legais para concessão da TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA (SATISFATIVA/ANTECIPADA), prevista no artigo
300 do NCPC, quais sejam: risco de dano, probabilidade do direito
e reversibilidade da medida.
A probabilidade do direito sobre o qual se baseia o pedido
de urgência evidencia-se pela Cédula de Crédito Bancário
devidamente assinado pela parte ré e a notificação informando a
respeito do inadimplemento da obrigação.
De outro lado, o perigo de dano decorre da prejudicialidade na
depreciação do veículo caso haja demora na restituição do mesmo
à posse do requerente.
Ainda, deve-se considerar que a providência pretendida não se
apresenta irreversível, de maneira que, caso o requerido purgue a
mora no prazo de 5 (cinco) dias, lhe será devolvido o veículo
Ante o exposto, determino liminarmente a busca, apreensão,
vistoria e avaliação do veículo objeto do contrato firmado entre as
partes, conforme descrição constante na inicial e contrato.
Depositando-se o bem em mãos do autor ou de pessoa por ele
autorizada, com a ressalva de que o veículo não deverá ser
retirado da Comarca até o decurso do prazo de cinco dias fixados
em lei para a consolidação da posse, sob pena de multa diária de
dois salários-mínimos até o limite do valor do veículo.
Executada a liminar, cite-se a parte ré para que, no prazo de 5
dias, efetue o pagamento integral da dívida pendente, sob pena de
consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem
no patrimônio do Credor Fiduciário (§§1º e 2º, art. 3º, do DecretoLei 911/69 com a redação dada pelo art. 56 da Lei 10.931/04).
Efetuado o pagamento, o autor deverá restituir o veículo à parte
ré, comprovando nos autos.
No prazo de 15 dias, a contar da citação, a devedora fiduciante
poderá apresentar contestação, atentando-se ao disposto no art.
231, II do NCPC.
O ato processual deverá obedecer ao disposto no art. 212, §2º
do NCPC
VIAS DESTA DECISÃO SERVEM COMO MANDADO DE BUSCA,
APREENSÃO, CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam usando o código: 18032209185291900000015916983 (nos
termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de
2013 do Conselho Nacional de Justiça). Não tendo condições de
constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública,
com endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, Pedrinhas,
nesta.
Porto Velho - RO, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.jus.
brProcesso nº: 7019783-37.2018.8.22.0001
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Classe: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)
Assunto: [Pagamento em Consignação, Depósito, Custas,
Intimação / Notificação, Intimação]
AUTOR: MANOEL DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: IACIRA GONCALVES BRAGA DE
AMORIM - RO0003162
RÉU: ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA Advogado do(a)
RÉU:
Nome: ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Endereço: barão de leveger, 115, zona rural, Jaci Paraná (Porto
Velho) - RO - CEP: 76840-000
DESPACHO
Vistos.
O autor deverá efetuar o recolhimento das custas iniciais, no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.
O recolhimento das custas será condição de eficácia do
DESPACHO inicial que segue:
1. Defiro o depósito da quantia em discussão, devendo ser
efetivado no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 542, I,
do CPC/15.
O pagamento deverá ocorrer por meio de guia específica emitida
no site do TJRO, conforme Provimento conjunto n. 006/2015-PRCG, sob pena de ser considerado inexistente (artigo 4º), devendo
ser juntado nos autos no prazo de 5 dias do parágrafo anterior.
2. Efetuado o depósito, cite-se o credor para levantá-lo ou oferecer
resposta no prazo de 15 dias (art. 542, II, do CPC/15), com as
advertências da revelia e confissão, vale dizer, presumirem-se
relativamente os fatos afirmados pelo autor.
Pontuo que a defesa neste procedimento limita-se às matérias
previstas no art. 544 do NCPC: “Na contestação. o réu poderá
alegar que: I - não houve recusa ou mora em receber a quantia ou
a coisa devida; II - foi justa a recusa; III - o depósito não se efetuou
no prazo ou no lugar do pagamento; IV - o depósito não é integral.
Parágrafo único. No caso do inciso IV, a alegação somente será
admissível se o réu indicar o montante que entende devido.”
3. Em caso de recebimento e quitação, incidirão honorários de
10% (dez por cento) sobre o valor da quantia, bem como custas e
despesas (art. 547, parágrafo único), que deverão ser retidas no
ato, descontando-se do montante do pagamento.
4. Caso o credor não receba e não dê quitação, autorizo o depósito
das prestações que se forem vencendo sucessivamente, que
deverá ser feito até cinco dias, contados da data do vencimento
de cada uma (art. 541).
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO MANDADO.
A petição inicial poderá ser consultada pelo endereço eletrônico:
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam usando o código:18051810383110300000017207452 (nos
termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18 de dezembro de
2013 do Conselho Nacional de Justiça). Não tendo condições de
constituir advogado a parte deverá procurar a Defensoria Pública,
com endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, Pedrinhas,
nesta.
Porto Velho/RO, 18 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7039358-65.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]
AUTOR: THAYANE RODRIGUES
Advogado do(a) AUTOR: DALGOBERT MARTINEZ MACIEL RO0001358
RÉU: ISABEL CARLA DE MELLO MOURA PIACENTINI
Advogado do(a) RÉU:
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SENTENÇA
Houve entabulação de acordo em solenidade de audiência
conduzida pela Central de Conciliação, em que as partes requerem
a homologação, estando devidamente assinado e não havendo
vícios aparentes. Posto isso, homologo por SENTENÇA o acordo
estabelecido pelas partes, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, conforme as cláusulas especificadas.
Julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso III,
alínea “b” do CPC/2015.
Sem custas e sem honorários.
No sentido de que com a homologação do presente acordo formase um título executivo judicial, que poderá ser executado nos
termos do art. 523 do CPC/2015, em caso de descumprimento.
As partes renunciaram ao prazo recursal.
Oportunamente arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Velho/RO, 10 de maio de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 0022941-64.2014.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Perdas e Danos]
AUTOR: FABIO ALEXANDRE GONCALVES
Advogado do(a) AUTOR: MAURICIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
- RO0006429
RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A, AUTOVEMA VEICULOS
LTDA
Advogado do(a) RÉU: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI
- SP0115762
Advogados do(a) RÉU: VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO RO0001528, JOSE CRISTIANO PINHEIRO - RO0001529
DESPACHO
1. Manifeste-se a parte vencedora quanto a eventual interesse no
cumprimento de SENTENÇA, em 15 dias, que prosseguirá nestes
próprios autos.
2. Deverá o sucumbente proceder ao pagamento das custas finais,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição
em dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo endereço
eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
3. Pagas ou inscritas as custas e não tendo manifestação quanto
ao cumprimento de SENTENÇA, arquive-se.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 0007583-25.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
AUTOR: DAUVINETE ALVES DE CASTRO
Advogados do(a) AUTOR: CARLOS ALBERTO TRONCOSO
JUSTO - RO000535A, MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
RÉU: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA
Advogados do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO -
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RO0004643, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - RO0004389
DESPACHO
1. Com o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, manifeste-se a parte vencedora quanto a
eventual interesse no cumprimento de SENTENÇA, em 15 dias,
que prosseguirá nestes próprios autos.
2. Apesar da condenação em custas processuais em desfavor da
requerente, deve ser observado os benefícios da justiça gratuita,
nos termos da SENTENÇA (ID 18302878, pág.36).
3) Não tendo manifestação quanto ao cumprimento de SENTENÇA,
arquive-se.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 0003446-68.2013.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano
Material]
AUTOR:
MARIA
DOLORES
VISCARDI,
MARGARETH
ALVES DA SILVA, IZAMIR MENDES PINHEIRO, MIGUEL DE
SOUZA FALCAO, OZENIA ALEXANDRE PEREIRA, CILEIDE
BELEZA BRITO, ELANE RODRIGUES DA CRUZ, JOSE
ROBERTO FERREIRA DA FONSECA, GLEISON DE OLIVEIRA
GONCALVES, SANDRA LUCIA DE ARAUJO MOTA, EUZETE
PEREIRA MONTEIRO, RAIMUNDA COSTA SOARES
Advogados do(a) AUTOR: ANDRESA BATISTA SANTOS SP0306579, GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP0014983
Advogados do(a) AUTOR: ANDRESA BATISTA SANTOS SP0306579, GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP0014983
Advogados do(a) AUTOR: GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR SP0014983, ANDRESA BATISTA SANTOS - SP0306579
Advogados do(a) AUTOR: ANDRESA BATISTA SANTOS SP0306579, GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP0014983
Advogados do(a) AUTOR: ANDRESA BATISTA SANTOS SP0306579, GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP0014983
Advogados do(a) AUTOR: ANDRESA BATISTA SANTOS SP0306579, GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP0014983
Advogados do(a) AUTOR: ANDRESA BATISTA SANTOS SP0306579, GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP0014983
Advogados do(a) AUTOR: ANDRESA BATISTA SANTOS SP0306579, GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP0014983
Advogados do(a) AUTOR: ANDRESA BATISTA SANTOS SP0306579, GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP0014983
Advogados do(a) AUTOR: ANDRESA BATISTA SANTOS SP0306579, GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP0014983
Advogados do(a) AUTOR: ANDRESA BATISTA SANTOS SP0306579, GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP0014983
Advogados do(a) AUTOR: ANDRESA BATISTA SANTOS SP0306579, GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP0014983
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A., ENERGIA SUSTENTÁVEL
DO BRASIL S.A. - ESBR, CONSORCIO CONSTRUTOR SANTO
ANTONIO - CCSA
Advogados do(a) RÉU: ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE
- SP0155105, LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - SP0235033,
BRUNA REBECA PEREIRA DA SILVA - RO0004982
Advogados do(a) RÉU: EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR AM00A1131, GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP0234412
Advogado do(a) RÉU: RICARDO GONCALVES MOREIRA SP0215212
DESPACHO
Em razão do requerimento dos requeridos e da certidão de ID
18354316, defiro prazo de 05 dias para os requeridos apresentem
comprovante de pagamento do valor remanescente dos honorários
periciais.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 0004149-62.2014.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Pagamento em Consignação]
AUTOR: NILO CORBARI
Advogado do(a) AUTOR: PAULO ROGERIO JOSE - RO0000383
RÉU: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO
EXTRAJUDICIAL
Advogados do(a) RÉU: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434, CARLA DA PRATO CAMPOS - SP0156844
DESPACHO
1. Manifeste-se a parte vencedora quanto a eventual interesse no
cumprimento de SENTENÇA, em 15 dias, que prosseguirá nestes
próprios autos.
2. Deverá o sucumbente proceder ao pagamento das custas finais,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição
em dívida ativa, cuja guia deverá ser gerada pelo endereço
eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
3. Pagas ou inscritas as custas e não tendo manifestação quanto
ao cumprimento de SENTENÇA, arquive-se.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7008885-62.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ALLIANZ SEGUROS S/A
Advogados do(a) AUTOR: DEBORA DOMESI SILVA LOPES SP238994, FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE
- SP178171
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Intimação
Fica a parte Autora intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentar réplica.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7057300-47.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Correção Monetária, Correção Monetária]
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO
SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO ESTEBANEZ
MARTINS - RO0003208
EXECUTADO: JOAO BATISTA SOARES DE SA
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Advogado do(a) EXECUTADO: LUCIENE CANDIDO DA SILVA RO0006522
DESPACHO
Manifeste-se a parte executada no prazo de 05 dias quanto a
proposta do exequente.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
- CEP: 76803-686 - Fone:(69) 32171346 email: pvh8civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7011895-17.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Imissão na Posse]
EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES CELESTINO DA SILVA,
RAIMUNDO NONATO CELESTINO DA SILVA, ANTONIO
CARLOS DA SILVA, ELIETE DANTAS GARCIA, MARIA BATISTA
DA SILVA RIBEIRO, JOSE ALEXANDRE RIBEIRO SOBRINHO,
MARIA LUCIA VIANA DE LIMA SILVA, MARINEIDE CELESTINO
DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULO FERNANDO LERIAS RO0003747
Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULO FERNANDO LERIAS RO0003747
Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULO FERNANDO LERIAS RO0003747
Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULO FERNANDO LERIAS RO0003747
Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULO FERNANDO LERIAS RO0003747
Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULO FERNANDO LERIAS RO0003747
Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULO FERNANDO LERIAS RO0003747
Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULO FERNANDO LERIAS RO0003747
EXECUTADO: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: CLAYTON CONRAT KUSSLER
- RO0003861
DESPACHO
Manifeste-se o exequente, no prazo de 15 dias, quanto a
impugnação apresentada pela executada.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 8ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 8civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7001181-66.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LEIA MACEDO DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAIMUNDO GONCALVES DE
ARAUJO - RO0003300
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogados do(a) EXECUTADO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434, ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207
IntimaçãoFica a parte Requerente intimada, no prazo de 05 dias,
manifestar-se quanto ao comprovante de pagamento juntado pela
executada.
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9ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7021618-94.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CLERIANE JOICE DE FREITAS BARBOZA
Advogado do(a) AUTOR: GENIVAL FERNANDES DE LIMA RO0002366
RÉU: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES RO0005369
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, por meio de seu patrono, a
manifestar-se no prazo de 05 dias sobre o Depósito Judicial
comprovado nos autos, ID 18359433.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7001978-08.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE CLEBSON OLIVEIRA MENEZES e outros (4)
Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA
- RO0001996
Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA
- RO0001996
Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA
- RO0001996
Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA
- RO0001996
Advogado do(a) AUTOR: DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA
- RO0001996
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217 –
2520.
Autos nº: 0006233-36.2014.8.22.0001
CERTIDÃO
Fica a parte autora intimada, por via de seu advogado, a efetuar o
pagamento das custas processuais finais a serem apuradas pelo
Sistema de Custas do TJ/RO, no prazo de 15 dias, sob pena de
remessa de Certidão de Débito Judicial para protesto e de inscrição
de dívida ativa.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7012246-24.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 28/03/2017 17:25:41
Requerente: MARIA DE JESUS ALVES MARTINS
Advogados do(a) AUTOR: ELLEN REIS ARAUJO - RO0005054,
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FAUSTO SCHUMAHER ALE - RO0004165
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos e examinados.
I – Relatório.
PETIÇÃO INICIAL: MARIA DE JESUS ALVES MARTINS ajuizou
a presente ação indenizatória por danos morais em face de
CENTRAIS ELÉTRICA DE RONDÔNIA S/A – CERON, ambos
já qualificados nos autos, alegando, em síntese, que reside na
cidade de Itapuã do Oeste/RO, sendo que há bastante tempo vem
sofrendo com a prestação de serviços deficitária desenvolvidos
pela parte requerida.
Assevera que no dia 23.01.2016, às 07h, o fornecimento de
energia elétrica foi interrompido, só retornando às 15he30min, com
oscilações, cessando ininterruptamente novamente por volta de
22he30min, retornando apenas às 06h do dia 24.01.2016 e no dia
23.02.2016, que veio a cessar às 8h30min retornando somente às
16h40min.
Aduz que nesse período, em que foi interrompido o fornecimento
de energia elétrica, não pode usufruir de nenhum dos utensílios
domésticos da sua residência, inclusive ficou impossibilitado de
utilizar a água do seu reservatório ante a fata de energia elétrica
para ligar a bomba d’ água.
Discorre quanto a legitimidade ativa pelo fato de a unidade
consumidora se encontrar em nome de seu esposo falecido em
22/03/2016.
Por fim, pugna pela reparação pelos danos morais, juntando
documentos.
EMENDA: Instada a comprovar a condição de hipossuficiência (Id
9309604), a autora reiterou o pedido de gratuidade (Id 9674219).
DESPACHO INICIAL: pelo DESPACHO de Id n. 11646800 foi
determinada a citação da requerida e deferido os benefícios da
gratuidade da justiça.
DEFESA: citada (Id n. 12179316), a requerida apresentou defesa
(Id 12659725) alegando que não há nos registros da empresa
pedido de ressarcimento ou indenização nos sistemas da requerida
em nome da autora.
Que a requerida depende de informações prestadas pelos clientes,
para realizar atendimento adequado e elucidar o mais rápido
possível o problema e que em nenhum momento se mostrou
negligente ou indiferente com a situação da requerente, tampouco
daquela população, se preocupando sempre em cumprir com a
obrigação. Afirmando inexistir dever de indenizar, pugnou pela
improcedência do pedido inicial.
Com a contestação apresentou documentos.
RÉPLICA: intimado, o autor apresentou réplica em que rechaçou
os termos da inicial e pugnou pela procedência de seus pedidos
(Id n. 17418275).
Vieram-me os autos conclusos.
É o sucinto Relatório. Decido.
II – FUNDAMENTOS DO JULGADO
II.1 – Do Julgamento Conforme o Estado do Processo
O feito comporta julgamento antecipado, pois a matéria fática
veio comprovada por documentos, evidenciando-se despicienda
a designação de audiência de instrução ou a produção de outras
provas (CPC, art. 355, I).
Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“A FINALIDADE da prova é o convencimento do juiz, sendo ele o
seu direto e principal destinatário, de modo que a livre convicção do
magistrado consubstancia a bússola norteadora da necessidade
ou não de produção de quaisquer provas que entender pertinentes
à solução da demanda (art. 330 do CPC); exsurgindo o julgamento
antecipado da lide como mero consectário lógico da desnecessidade
de maiores diligências.”.(REsp 1338010/SP)
II.2 – Da fatura em nome de pessoa diversa
O fato de a unidade consumidora se encontrar em nome do
esposo da requerida (Sebastião Costa Ramos – Id 9295329 - não
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obsta o ajuizamento da presente ação, considerando a notícia e
comprovação de óbito em 22/03/2016.
Assim, seguindo o entendimento do E. Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia todos os consumidores que efetivamente
sofreram prejuízos com a falha na prestação dos serviços de
energia possuem legitimidade ativa para buscar eventual reparação
(se comprovado que reside no imóvel) e não apenas o titular da
unidade consumidora.
II.3 - Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
Primeiramente, cumpre observar que a questão a ser debatida
deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do consumidor,
sendo a requerente consumidora típica (Art. 2º. CDC) e a requerida
fornecedora, nos termos do artigo 3º do CDC.
III – MÉRITO
Segundo estabelecido pelo art. 14 do CDC, a responsabilidade da
empresa ré, pelo defeito na prestação do seu serviço é objetiva,
ou seja, se assenta na equação binária cujos polos são o dano e a
autoria do evento danoso.
Sem cogitar da imputabilidade ou investigar a antijuridicidade do
fato danoso, o que importa para assegurar o ressarcimento é a
verificação do evento e se dele emanou prejuízo. Em tal ocorrendo o
autor do fato causador do dano é o responsável. Não há que se falar
em culpa, tratando-se da aplicação da teoria da responsabilidade
objetiva.
Para caracterizar a responsabilidade, uma vez adotada a doutrina
da responsabilidade objetiva, basta comprovar o dano e a autoria.
Nos termos do § 3º do art. 12 da Lei Consumerista, a pessoa jurídica
somente se exime de sua responsabilidade se provar entre outras
hipóteses, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
No presente caso, a autora sustenta ter sofrido danos morais em
razão da longa suspensão do fornecimento de energia elétrica,
ante a impossibilidade de utilizar-se dos utensílios domésticos que
guarnecem a sua residência.
Em sua defesa, a requerida, se limita a alegar não ter a parte autora
logrado êxito em comprovar os fatos alegados e que se esforça
para prestar um bom serviço na localidade.
Em que pese a alegação de que a autora teria deixado de comprovar
a interrupção do fornecimento de energia elétrica, forçoso concluir
que a própria requerida poderia comprovar a inexistência da falha
no serviço. Para tanto, bastaria que apresentasse relatório da
prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, de modo
que restaria esclarecida a controvérsia apontada.
Tendo a requerida falhado com seu ônus probatório (art. 373,
II, CPC), resta apreciar se deles (fatos) decorre ofensa moral
indenizável. Isso porque as pretensas justificativas apresentadas
não são suficientes para elidir a responsabilidade da requerida que,
como já dito, é objetiva.
Nesse aspecto, em que pese o entendimento deste Juízo de
que o fato narrado pelo autor trata-se de mero aborrecimento
cotidiano, o E. Tribunal de Justiça de Rondônia, pelas suas duas
Câmaras, firmou posicionamento de que a falta de energia por
período prolongado constitui dano moral. Dessa forma, atendendo
o preceito da segurança jurídica e da orientação do novo CPC
de franca verticalização das decisões judiciais, passo a adotar o
posicionamento vencedor em segundo grau de jurisdição.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. VÁRIOS DIAS. DANO
MORAL. PROVA. PRESCINDIBILIDADE. VALOR. FIXAÇÃO.
É devida indenização por dano moral decorrente de falha no
fornecimento de energia elétrica que priva o consumidor por dias
de utilizar serviço essencial, dano este que prescinde de prova,
tratando-se de espécie de dano moral presumido. O arbitramento
da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a
caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se
à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e
repercussão dos danos, à capacidade econômica, características
individuais e ao conceito social das partes. (Não Cadastrado, N.
00015981720118220001, Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, J.
08/05/2013)
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“ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. INTERRUPÇÃO.
LONGO PERÍODO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
INOCORRÊNCIA.
PREJUÍZOS.
PROVA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO. REPARAÇÃO DOS DANOS. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. Havendo a utilização de prova emprestada de processo
em que a demandada participou como litisdenunciada, tendo acesso
ao contraditório e à ampla defesa, não há falar-se em cerceamento
de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Por observância
à teoria do risco administrativo, comprovado o efetivo prejuízo, a
empresa responsável pela distribuição de energia elétrica responde
pelos danos causados pela interrupção do fornecimento do serviço.”
(Não Cadastrado, N. 00200064020088220008, Rel. Des. Raduan
Miguel Filho, J. 28/02/2012)
“APELAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. A
interrupção de energia elétrica, por extenso período, causada por
falha na prestação do serviço, extrapola o mero aborrecimento,
gerando dano moral indenizável.” (Apelação, Processo nº 000463581.2013.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data
de julgamento: 05/10/2016)
“APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA. LONGO PERÍODO. FALHA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. - A falha na
prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica,
que interrompe o serviço por longo período de tempo, causa ao
consumidor transtornos que ultrapassam os simples aborrecimentos,
configurando ofensa moral indenizável.” (Apelação, Processo
nº 0009256-53.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Kiyochi
Mori, Data de julgamento: 22/09/2016)
“ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
INTERRUPÇÃO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA. LONGO PERÍODO. CASO
FORTUITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A interrupção
injustificada do fornecimento do serviço de energia elétrica por tempo
relevante e sem justificativa plausível obriga o ofensor a compensar
pelos danos morais experimentados pelo consumidor. Excludente
de responsabilidade não verificada no presente caso. Indenização
por danos morais fixada de acordo com as circunstâncias do
caso concreto e os parâmetros adotados rotineiramente por este
colegiado.” (Apelação, Processo nº 0004578-63.2013.822.0001,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível,
Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de
julgamento: 08/09/2016)
Quando se trata de dano moral, o conceito ressarcitório é dúplice,
pois traz em si o caráter punitivo para que o causador do dano,
com a condenação, se veja castigado pela ofensa que praticou
e o caráter compensatório para a vítima, de modo a garantir que
receba uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida
do mal sofrido.
Nesse sentido é a lição do Mestre Caio Mário da Silva Pereira,
afirmando que no caso de dano simplesmente moral, o juiz arbitrará
moderada e equitativamente a indenização observando que na
reparação estariam conjugados dois motivos, ou concausas: I)
punição ao infrator pelo fato de haver ofendido um bem jurídico
da vítima, posto que imaterial; II) pôr nas mãos do ofendido uma
soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer a
oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie,
seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material
o que pode ser obtido “no fato” de saber que esta soma em dinheiro
pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o
desejo de vingança.
Sabe-se ainda, que o arbitramento da indenização pelo dano
moral deve atender às circunstâncias de cada caso. Nesse sentido
o Ministro Paulo de Tarso Sanverino, no Recurso Especial nº
1.415.537 - SP (2013/0357399-4), apontou como principais pontos
a serem considerados como elementos objetivos e subjetivos de
concreção para a fixação do quantum indenizatório “a) a gravidade
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do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do
dano); b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente
(culpabilidade do agente); c) a eventual participação culposa do
ofendido (culpa concorrente da vítima); d) a condição econômica
do ofensor; e) as condições pessoais da vítima (posição política,
social e econômica)” (grifei).
Ainda segundo os ensinamentos do ilustre Magistrado Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, também extraído do RE nº 1.415.537
- SP (2013/0357399-4):
“(...) O método mais adequado para um arbitramento razoável da
indenização por dano extrapatrimonial é o bifásico, resultando da
reunião dos dois últimos critérios analisados (valorização sucessiva
tanto das circunstâncias como do interesse jurídico lesado).
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização,
considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com
os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é
uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes,
assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente
na medida em que se diferenciam.
Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização,
ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base
nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica,
eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias
particulares do caso (gravidade do fato em si, culpabilidade do
agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das
partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim,
a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as
peculiaridades do caso. (…)”
No caso dos autos, considerando o critério bifásico acima exposto,
em um primeiro momento é possível identificar, pelos precedentes
acima mencionados, que o nosso Tribunal de Justiça em casos
semelhantes - interrupção do fornecimento de energia elétrica na
cidade de Itapuã do Oeste - pelas suas duas Câmaras Cíveis de
Julgamento, vêm arbitrando indenizações que variam, ao menos
em sua grande maioria, de R$ 1.000,00 (mil reais) (AP nº 000463581.2013.822.0001 e AP nº 0005290-19.2014.822.0001) a R$
3.000,00 (três mil reais) (AP nº 0009256-53.2015.822.0001, AP nº
0011240-72.2015.822.0001 e AP nº 0004578-63.2013.822.0001).
Identificado o grupo de casos representativos da jurisprudência do
Tribunal acerca do tema - interrupção do fornecimento de energia
elétrica na cidade de Itapuã do Oeste -, passa-se à análise das
circunstâncias particulares do caso concreto.
Não há elementos que evidenciem excepcional gravidade do fato em
si. O autor fez apenas um relato genérico sobre a impossibilidade de
utilização de seus utensílios domésticos, no período de interrupção
do fornecimento de energia elétrica. Quanto ao grau da culpa da
requerida (grave, leve ou levíssima), tenho na como grave, dado
que a demanda instalada não constitui surpresa que justifique a
falha no serviço. Tratando-se de serviço público essencial, pela
qual a requerida cobra, e muito, de seus usuários, deveria prestar
serviço de qualidade, observando o princípio da continuidade.
Gize-se não se tratar de falha decorrente de um fato ou demanda
imprevisível ou ao menos improvável. É a própria autora que afirma
haver na região grandes consumidores, o que evidencia seu dever
de dotar a localidade de equipamento suficiente para o atendimento
da demanda. Relativamente a eventual concorrência de culpa, a
autora não praticou qualquer conduta que pudesse contribuir para
a eclosão do resultado. No que tange a providências para que tais
fatos não voltem a ocorrer, reconhecidamente a requerida vem
trabalhando para dotar a localidade de uma nova subestação, em
vias de CONCLUSÃO, conforme se depreende da contestação,
informação que não é negada pela parte autora. Em se tratando
de serviço público, administrado por empresa de economia mista
as dificuldades de fazer grandes investimentos para atender fluxos
migratórios não devem ser ignoradas. A concessão de indenizações
em casos como este, abrangendo toda a população de uma região
e tantas vezes quanto forem as falhas na prestação do serviço,
tem potencial de levar à ruína a empresa, ainda que se reconheça
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seu grande porte. Não se pode ignorar que o valor empregado
no pagamento de indenizações é retirado do montante que seria
utilizado na implementação de melhorias da rede e que por tal
beneficiaria um sem número de usuários. Por fim, relativamente
a condição social do ofendido, presume-se pela profissão e
hipossuficiência declarada, ser pessoa de parcos recursos.
Assim, feitas tais ponderações e para que haja proporcionalidade
entre a ofensa e o valor do ressarcimento, sem que haja
enriquecimento ilícito da requerente, arbitro o valor da indenização
por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais).
V – DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I do NCPC,
JULGO PROCEDENTES o pedido contido na inicial, para condenar
a requerida ao pagamento no valor de R$ 1.000,00 (mil mil reais)
à requerente, a título de indenização por danos morais, montante
cujo valor já teve considerado os juros e a correção monetária
devidos (Súmulas 54 e 362 do STJ).
Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
Observadas as formalidades legais e transitada em julgado a
presente SENTENÇA, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, Segunda-feira, 09 de Abril de 2018
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217 –
2520.
Autos nº: 7020953-78.2017.8.22.0001
CERTIDÃO
Certifico a interposição de recurso de Apelação. Fica intimada
a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar
Contrarrazões.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7065117-65.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
RÉU: CLARO S.A.
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone:(69) 3217 –
2520.
Autos n°: 7012099-61.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Advogado(s) do reclamante: RODRIGO GAGO FREITAS VALE
BARBOSA
EXECUTADO: JOSE APARECIDO MOREIRA
DESPACHO
Verifico que a parte autora deixou de cumprir os requisitos do art.
82 do CPC. Determino o recolhimento de custas processuais de
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acordo com a nova Lei de Custas nº 3896 de 24 de agosto de 2016,
na importância de 2% do valor da causa, vez que, o procedimento
de execução regulado no artigo 771 e seguintes do CPC, não prevê
a realização de audiência de conciliação, fixando para a providência
o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da peça
inaugural, nos termos do art. 321 do Caderno Processual Civil.
Decorrendo in albis o prazo, devidamente certificado, voltem-me
conclusos.
Cumprida a determinação:
1- Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue o
pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e 231
§3º do CPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor embargos
à execução, independentemente de penhora, depósito ou caução,
observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do CPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do MANDADO
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do CPC).
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido
da segunda via do MANDADO, o Oficial de Justiça procederá
de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art.
252 do CPC.
2- O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os
requisitos do art. 847 e ss do CPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a
se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no
prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer
o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas
e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas as subsequentes de correção monetária e
juros de 1% de ao mês (art. 916 CPC). Nesta hipótese, o credor
deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo
em seguida os autos virão conclusos para DECISÃO.
3- Havendo a citação e não sendo localizados bens pelo oficial de
justiça, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem.
4- Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens,
deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos de
prosseguimento.
Silenciando-se quanto ao impulsionamento do feito e indicação de
bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485, III e §1º do CPC.
Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do CPC.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO MANDADO.
Nome: JOSE APARECIDO MOREIRA
Endereço: Rua Apis, 205, - de 45/46 a 343/344, Nova Floresta,
Porto Velho - RO - CEP: 76806-898
Porto Velho-RO, 9 de abril de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7014227-25.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RARITA SOUZA DE LIMA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
RÉU: OI S.A
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Advogado do(a) RÉU: ALESSANDRA MONDINI CARVALHO RO0004240
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217
– 2520
Autos n°: 0010739-89.2013.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
EXECUTADO: KELLY ANDRE DOS SANTOS, FERNANDO
HENRIQUE CACHONE
Advogado do(a) EXECUTADO: Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Devolvo para correção de fluxo.
Porto Velho-RO, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217
– 2520
Autos n°: 7019683-82.2018.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: FRANCISCA ASSIS PINTO
Advogados do(a) EXEQUENTE: DAVID PINTO CASTIEL RO0001363, HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL RO0004235
EXECUTADO: OI / SA, QBE BRASIL SEGUROS S/A
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Em relação à executada OI S.A.:
É de conhecimento público a autorização do processamento
da recuperação da empresa Requerida, Autos n. 020371165.2016.8.19.0001 em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da
Comarca do Rio de Janeiro.
Isso posto, para o recebimento de seus créditos a parte autora
deverá realizar sua habilitação nos referidos autos, em obediência
ao art. 7º, §1º da Lei 11.101/2005.
Portanto, expeça-se Certidão de Dívida Judicial Decorrente de
SENTENÇA.
Em relação à executada QBE BRASIL SEGUROS S/A, o
procedimento de cumprimento de SENTENÇA poderá tramitar
normalmente, nos seguintes termos:
Segundo entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA
não é automático, havendo necessidade de intimação da parte
executada para pagamento voluntário.
1- Assim, intime-se a parte executada na forma do art. 513, § 2º do
CPC para que efetue o cumprimento da SENTENÇA, nos termos
do art. 523, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito, sob pena de atos de expropriação (art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação realizada
no antigo endereço declinado nos autos, será considerada válida
(art. 274, parágrafo único, CPC).
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2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
VIA DESTA SERVE DE CARTA/MANDADO.
Nome: OI / SA
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 3290, - de 3290 a 3462 - lado par,
Costa e Silva, Porto Velho - RO - CEP: 76803-460
Nome: QBE BRASIL SEGUROS S/A
Endereço: Praça General Gentil Falcão, 108, 7 andar - brooklin,
Cidade Monções, São Paulo - SP - CEP: 04571-150
Porto Velho-RO, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217
– 2520
Autos n°: 7015965-77.2018.8.22.0001
RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO (137)
AUTOR: J. Y. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA SC18093
RÉU: PORTO VELHO SHOPPING S.A
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Em análise aos autos constatei a existência de aditamentos à inicial
sob os Id’s n. 17904765 e 18018770.
A fim de melhor organizar a demanda e, sobretudo, evitar prejuízos
à defesa do requerido, intime-se a parte autora para que reinsira
a petição inicial adequando-a aos novos pedidos que pretende
formular.
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição
inicial.
I.
Porto Velho-RO, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217
– 2520
Autos n°: 0010239-23.2013.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E
CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: IZABEL CELINA PESSOA
BEZERRA CARDOSO - RO0000796
EXECUTADO: RUY DE SOUZA GONCALVES
Advogado do(a) EXECUTADO: RUY DE SOUZA GONCALVES MT12133/O
DESPACHO
Em complemento ao DESPACHO de Id n. 17731002, fica intimado
o exequente para que apresente planilha de cálculo atualizado de
seu crédito, bem como indique os meios hábeis a satisfazer seu
crédito.
Ressalto que eventuais pesquisas de bens e haveres junto a
sistemas conveniados ao TJRO (bacenjud, renajud, infojud e
etc.) devem ser acompanhados da taxa respectiva (art. 17, lei
3.896/16).
I.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/
MANDADO.
Porto Velho-RO, 21 de maio de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217
– 2520
Autos n°: 7029948-80.2017.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: VERA REGINA DE SOUZA ANDRADE
Advogado do(a) EXEQUENTE: MATHEUS EVARISTO SANTANA
- RO0003230
EXECUTADO: SEABRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
Advogados do(a) EXECUTADO: ROBERTO JARBAS MOURA
DE SOUZA - RO0001246, MANUELA GSELLMANN DA COSTA
- RO0003511
DESPACHO
Quanto aos termos do acordo de Id 17394608, diga a executada.
Porto Velho-RO, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217
– 2520
Autos n°: 7049396-39.2017.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROSANGELA DA ROSA CORREA
- AC0003778
EXECUTADO: MARIA VERA DA CONCEICAO PINTO
RODRIGUES
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Recebo a emenda de Id n. 18116032, págs. 01/02.
1- Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue o
pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e 231
§3º do CPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor embargos
à execução, independentemente de penhora, depósito ou caução,
observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do CPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do MANDADO
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do CPC).
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido
da segunda via do MANDADO, o Oficial de Justiça procederá
de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art.
252 do CPC.
2- O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os
requisitos do art. 847 e ss do CPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a
se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no
prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer
o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas
e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas as subsequentes de correção monetária e
juros de 1% de ao mês (art. 916 CPC). Nesta hipótese, o credor
deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo
em seguida os autos virão conclusos para DECISÃO.
3- Havendo a citação e não sendo localizados bens pelo oficial de
justiça, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem.
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4- Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens,
deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos de
prosseguimento.
Silenciando-se quanto ao impulsionamento do feito e indicação de
bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485, III e §1º do CPC.
Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do CPC.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO MANDADO.
Nome: MARIA VERA DA CONCEICAO PINTO RODRIGUES
Endereço: Rua José Vieira Caúla, - de 5132 a 5372 - lado par,
Cuniã, Porto Velho - RO - CEP: 76824-390
Porto Velho-RO, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217
– 2520
Autos n°: 7016823-11.2018.8.22.0001
RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO (137)
AUTOR: LOJAS AMERICANAS S.A
Advogado do(a) AUTOR: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES SP0244463
RÉU: CONDOMINIO COMERCIAL PORTO MADEIRA
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Cite-se a parte requerida e intime-se a autora para que, nos termos
do art. 334 do CPC, compareçam à audiência de conciliação que
ocorrerá na Central de Conciliação, sito à Rua Quintino Bocaiúva,
n. 3061, esquina com Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel, em
Porto Velho (RO), devendo as partes se fazerem acompanhadas
por seus patronos (art. 334, §9º CPC).
AO CARTÓRIO: Agende audiência utilizando-se o sistema do
PJE, manual ou automático. Após, certifique-se, intimem-se para
comparecer a audiência designada, a parte autora na pessoa do
seu advogado (art. 334, § 3º, CPC), via Sistema Eletrônico e a
requerida por carta ou MANDADO com cópia do DESPACHO e
certidão como anexo.
Advirto as partes de que o não comparecimento pessoal à
audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e
será sancionada com multa de até 2% do valor da causa (art. 334,
§8º, CPC), sendo que o comparecimento do advogado não supre a
exigência de comparecimento pessoal.
Ressalto que o prazo para contestar (15 dias úteis) fluirá a partir da
data da audiência designada ou, caso a parte requerida manifeste
o desinteresse na realização da mesma, da data da apresentação
do pedido (art. 335, I e II, CPC). A manifestação de desistência
deverá ser apresentada com antecedência mínima de 10 (dez) dias
da data da audiência (art. 334, §5º, CPC).
Advirto a parte requerida que, se não contestar a ação, será
considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).
Caso não haja acordo e a parte autora não seja beneficiária da
gratuidade processual, deverá recolher as custas complementares
em 1% do valor atribuído à causa.
ADVERTÊNCIA: A petição inicial e os documentos que instruem
a inicial poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.tjro.
jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20,
da Resolução 185/2013 – CNJ. Não tendo condições de constituir
advogado a parte requerida deverá procurar a Defensoria Pública,
com endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, Pedrinhas, nesta.
Vias deste servem como carta ou MANDADO de citação.
Nome: CONDOMINIO COMERCIAL PORTO MADEIRA
Endereço: AC Central de Porto Velho, S/N, Avenida Guaporé,
esquina com a BR 364, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 78900000
Porto Velho-RO, 21 de maio de 2018.

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

533

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7033183-55.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: VANILDA DA SILVA MELO
Advogados do(a) AUTOR: ALEXANDRE LEANDRO DA SILVA RO0004260, KAMILA ARAUJO PRADO - RO0007371
RÉU: BAIRRO NOVO PORTO VELHO EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO S/A, ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS
S.A
Advogado do(a) RÉU: PAULO BARROSO SERPA - RO0004923
Advogado do(a) RÉU: PAULO BARROSO SERPA - RO0004923
Nome: BAIRRO NOVO PORTO VELHO EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO S/A
Endereço: Rodovia BR-364, KM 12, BAIRRO NOVO, Eletronorte,
Porto Velho - RO - CEP: 76808-695
Nome: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Endereço: Rua Lemos Monteiro, 120, 18 andar, Butantã, São Paulo
- SP - CEP: 05501-050
SENTENÇA /OFÍCIO ____/2018.
Vistos e examinados.
I – RELATÓRIO
PETIÇÃO INICIAL: VANILDA DA SILVA MELO ajuizou ação
indenizatória por danos materiais e morais em face de BAIRRO
NOVO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. e ODEBRECHT
REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A., todos qualificados nos autos.
Narra que em 19/08/2010 celebrou com a requerida contrato de
promessa de compra e venda de unidade autônoma, tendo como
objeto um imóvel no denominado Condomínio Residencial Girassol,
em Porto Velho/RO, no valor de R$ 71.847,90 (setenta e um mil,
oitocentos e quarenta e sete reais e noventa centavos).
Relata que, apesar de o contrato prever a entrega em janeiro/2012,
com até 180 (cento e oitenta) dias de carência, a requerida entregou
o imóvel apenas outubro/2013, ou seja, com 15 (quinze) meses
após a data aprazada inicialmente, além do prazo dos 6 meses de
carência, totalizando 21 (vinte e um) meses de atraso na obra.
Alega que durante a espera pela entrega do imóvel amargou
prejuízos materiais, pois se tivesse o imóvel no prazo ajustado teria
recebido valores que incorporariam a seu patrimônio
Requer seja declarada a nulidade da cláusula n. 5.3.2 do contrato,
que previa o prazo de carência de 180 (cento e oitenta dias) para
entrega do imóvel, bem como fosse a requerida condenada ao
pagamento de lucros cessantes desde a data prevista para entrega
do imóvel, no valor de R$ 15.087,87 (quinze mil, oitenta e sete reais
e oitenta e sete centavos).
Requer, ainda, seja a requerida condenada ao pagamento de
indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil
reais). Pugnou pela gratuidade da justiça e, alternativamente, o
diferimento das custas ao final. Apresentou documentos.
DESPACHO INICIAL: pelo DESPACHO inicial (Id n. 12163119) foi
deferido o diferimento das custas ao final do processo.
CITAÇÃO: citadas, ambas as requeridas apresentaram defesa
sob o Id n. 17004378, alegando, preliminarmente a ilegitimidade
da requerida Odebrecht ao argumento de que o imóvel teria sido
adquirido junto ao Bairro Novo Porto Velho Empreendimentos
Imobiliários S.A.
Asseverou ão possuir responsabilidade em relação ao atraso da
obra diante da ocorrência de caso fortuito e força maior como a
intensidade inesperada de chuvas desde o final de 2011 e, ainda,
o rompimento da BR-364 que teria se estendido pela entrada do
empreendimento.
Sustenta que, nessas hipóteses, o contrato firmado entre
as partes estipularia que os construtores não poderiam ser
responsabilizados.
Acerca do pedido de nulidade da cláusula 5.3.2 alegou que o
prazo de carência previsto para entrega do imóvel não alteraria o
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equilíbrio contratual e que seria razoável e proporcional ao objeto
do contrato. Assevera, ainda, que o atraso na entrega da obra foi de
apenas 12 (doze) meses e não de 21 (vinte e um) meses, conforme
descrito na inicial.
Em relação ao pedido de reparação por dano material, ressaltou
a impossibilidade de locação de unidade imobiliária no programa
“Minha Casa, Minha Vida”, esclarecendo não serem cabíveis
os lucros cessantes, porquanto, o escopo do empreendimento
construído sequer se coadunaria com a pretensão de utilizar o
imóvel como forma de obtenção de renda por meio da cobrança
de alugueis.
Sustentou, ainda, não possuir responsabilidade acerca do atraso
das obras, posto que ocorrido caso fortuito e força maior (chuvas
inesperadas e acima da média, bem como rompimento da BR 364).
Alegou ser impossível a condenação da requerida antes da quitação
da unidade imobiliária, bem como a inexistência de danos materiais
e morais. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais.
Réplica: o requerente apresentou réplica sob o Id n. 17085146
rechaçando os termos da contestação. Pugnou pela procedência
de seus pedidos iniciais.
AUDIÊNCIA: realizada audiência a tentativa de conciliação foi
infrutífera (vide ata de Id n. 17104381).
É o relatório. Fundamento e decido.
II – FUNDAMENTOS DO JULGADO
II.1 – Do julgamento antecipado do MÉRITO
O feito comporta julgamento antecipado, pois a matéria fática
veio comprovada por documentos, evidenciando-se despiciente
a designação de audiência de instrução ou a produção de outras
provas (CPC, art. 355, I).
Nesse sentido, conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “A FINALIDADE da prova é o convencimento
do juiz, sendo ele o seu direto e principal destinatário, de modo
que a livre convicção do magistrado consubstancia a bússola
norteadora da necessidade ou não de produção de quaisquer
provas que entender pertinentes à solução da demanda (art. 330
do CPC); exsurgindo o julgamento antecipado da lide como mero
consectário lógico da desnecessidade de maiores diligências.”.
(REsp 1338010/SP)
II.2 – Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
Primeiramente, cumpre observar que a questão a ser debatida
deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do consumidor,
sendo o requerente consumidor típico (Art. 2º. CDC) e o requerido
fornecedor, nos termos do artigo 3º do CDC.
III – PRELIMINAR
III.1 – Ilegitimidade Passiva da segunda requerida – da aquisição
do imóvel junto ao Bairro Novo Porto Velho Empreendimentos
Imobiliários S.A.
A segunda requerida afirma não ser parte legítima para figurar
no polo passivo da demanda, imputando à primeira requerida a
responsabilidade pela venda e execução da obra discutida nos
autos.
Tem-se como legitimados ao processo, os sujeitos da lide, ou
sejam, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação passiva
é do titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão, sendo
que sua característica básica é a “coincidência da titularidade
processual com a titularidade hipotética dos direitos e obrigações
em disputa no plano do direito material” (Jr., THEODORO, and
Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Vol. I, 55ª edição.
Forense, 2014.).
Conforme o disposto no parágrafo único do artigo 7º do CDC
que “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão
solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de
consumo.”
Analisando os documentos juntados sob os Id’s n. 2406505 e Id
n. 2463045, verifica-se que de fato há uma participação direta
na execução das obras do loteamento em questão pela segunda
requerida, tendo em vista a presença de sua marca no “Termo de
Compromisso de Compra e venda” assinado pela requerente e,
ainda, a ata de assembleia da primeira requerida em que consta
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a assinatura de representante da requerida Odebrecht como
“acionista”, do que se depreende que façam parte do mesmo grupo
econômico.
Ademais, vieram aos autos assistidas pelo mesmo advogado, razão
pela qual se aplica ao caso em espécie, a Teoria da Aparência, que
tem como objetivo a preservação da boa-fé nas relações negociais
de forma que não há como afastar a sua legitimidade para figurar
no polo passivo da ação.
Se corresponsável pela execução da obra, a segunda requerida
também é hipoteticamente responsável por eventual atraso na
CONCLUSÃO.
Dessa forma, afasto a preliminar arguida e reconheço a legitimidade
passiva da segunda requerida, Odebrecht Realizações Imobiliárias
S/A., nos termos do artigo 7º do CDC.
IV – MÉRITO
O caso em apreço gira em torno a responsabilidade das requeridas
pelos prejuízos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega
do imóvel adquirido pela autora, a qual vindica a declaração de
nulidade da cláusula contratual de n. 5.3.2 e, ainda, a reparação
por lucros cessantes e dano moral decorrente do atraso da obra.
IV.1 – Do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.
Dispõe a cláusula 5.3.2 do contrato de Id n. 17004387, pág. 22 e
item C.2 do Quadro Resumo do ‘Instrumento Particular de Promessa
de venda e Compra de Unidade Autônoma e outras Avenças’ (Id n.
11967260, pág. 03):
Observar-se-á quanto ao prazo previsto para CONCLUSÃO da obra,
tanto da unidade autônoma, como do empreendimento, o prazo de
carência de 180 (cento e oitenta) dias, sem qualquer exigência,
independentemente da ocorrência das hipóteses previstas no item
5.4 a seguir.
Em complemento, prevê a cláusula n. 5.4:
Ocorrendo atrasos decorrentes de motivos de caso fortuito,
força maior, ou outros fatos extraordinários, não imputáveis à
VENDEDORA, prorrogar-se-á o prazo de entrega das unidades
por tantos dias quantos forem os de retardamento causado por tais
eventos.
Constata-se, portanto, duas cláusulas que permitiriam a
prorrogação do prazo de entrega da obra; um imotivado, de
até 180 (cento e oitenta) dias, no qual a construtora não estaria
obrigada a demonstrar caso fortuito ou força maior e outro no qual
essas condições deveriam restar evidenciadas, hipótese em que a
prorrogação do prazo se daria por tempo indeterminado.
A cláusula de tolerância tem previsão legal (art. 48, §2º, da Lei
4.591/64) e está expressamente prevista no contrato, de forma
clara e inteligível, e tem como intuito proteger o empreendimento e
não as empresas, do inadimplemento contratual massivo em casos
de atraso na entrega da obra, decorrente de eventos imprevisíveis.
Pelas razões postas, a jurisprudência majoritária sustenta a
legalidade da aludida cláusula:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA
APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA
CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO
AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE
PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia
a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de
promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual
permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra.
2. A compra de um imóvel “na planta” com prazo e preço certos
possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois
é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo
ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com
a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra,
sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou
ao compromissário pela não CONCLUSÃO da edificação ou pelo
retardo injustificado na CONCLUSÃO da obra (arts. 43, II, da Lei nº
4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3. No contrato de promessa de
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compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto
para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de
prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de
CONCLUSÃO da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento
e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. 4. Aos contratos de
incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas
que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica
subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade
imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua
família. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância
no compromisso de compra e venda de imóvel em construção
desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que
possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também
em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo
previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam
negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus
atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos,
greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros
contratempos. 6. A cláusula de tolerância, para fins de mora
contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do
consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das
prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para
a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada
pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da
dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande
magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis
7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo
o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que,
por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação
e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, §
2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo
máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, §
2º, do CDC) 8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para
o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com
prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador
deve observar o dever de informar e os demais princípios da
legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente,
inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de
prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade
civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar
o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua
justificação, primando pelo direito à informação. 9. Recurso especial
não provido. (REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe
21/09/2017) (grifo não original)
Responsabilidade civil. Atraso de obra. Cláusula de tolerância.
Abusividade. Comissão de corretagem. Prescrição. Reconhecida.
Danos morais. Valor. A cláusula que estabelece prazo de
tolerância para a entrega do imóvel em 180 dias úteis não pode
ser considerada abusiva, no entanto, o atraso injustificado na
CONCLUSÃO e entrega do imóvel, após ultrapassado o período
de tolerância, enseja dano moral passível de indenização, cujo
arbitramento deve observar o princípio da razoabilidade, bem como
a culpa e capacidade econômica do agente tanto quanto os efeitos
sofridos pela vítima. Na valoração da verba indenizatória a título
de danos morais, deve ser levada em conta a dupla FINALIDADE
da reparação, buscando-se um efeito repressivo e pedagógico,
propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente para ela
uma fonte de enriquecimento sem caus. Tratando-se de pretensão
de ressarcimento por pagamento indevido a título de comissão de
corretagem (pretensão de ressarcimento do enriquecimento sem
causa), aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206,
§3º, IV, do Código Civil. (RESP nº 1.551.956)(Apelação, Processo
nº 0007682-92.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan
Miguel Filho, Data de julgamento: 27/09/2017)(grifo não original)
Pontuo aqui que, via de regra, a cláusula de 180 dias é válida, porém,
sua legalidade está condicionada à observância dos seguintes
requisitos: 1) limitação a 180 dias corridos; 2) redação de forma clara
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e inteligível; 3) explicitação de sua existência no material publicitário
de divulgação do empreendimento; 4) tratando-se de relação de
consumo – o que se presume na hipótese de compra de unidade
residencial – a cláusula deve ser redigida em destaque, nos termos
do art. 54, § 4º, do CDC, pois tem natureza limitadora do direito
de recebimento da obra no prazo originário; 5) as ocorrências que
perturbarem o cronograma (chuvas excepcionais, greve, falta de
insumo, etc) devem ser comunicadas ao comprador imediatamente
após verificada, com a explicitação, tanto quanto possível, da
natureza e magnitude do impacto no prazo de CONCLUSÃO da
obra, em observância ao dever de informação.
Neste sentido, cito precedente recente do STJ:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA
APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA
CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO
AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR.. PRAZO DE
PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.1. Cinge-se a controvérsia
a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de
promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual
permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra.2.
A compra de um imóvel “na planta” com prazo e preço certos
possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois
é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo
ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com
a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra,
sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou
ao compromissário pela não CONCLUSÃO da edificação ou pelo
retardo injustificado na CONCLUSÃO da obra (arts. 43, II, da Lei nº
4.591/1964 e 927 do Código Civil).3. No contrato de promessa de
compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto
para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula
de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou
de CONCLUSÃO da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180
(cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância.4. Aos contratos de
incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas
que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica
subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade
imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua
família. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância
no compromisso de compra e venda de imóvel em construção
desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que
possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também
em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo
previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam
negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus
atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos,
greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros
contratempos.6. A cláusula de tolerância, para fins de mora
contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do
consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das
prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para
a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada
pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da
dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande
magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis.7.
Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo
o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que,
por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação
e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, §
2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo
máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, §
2º, do CDC).8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para
o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com
prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador
deve observar o dever de informar e os demais princípios da
legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente,
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inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de
prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade
civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar
o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua
justificação, primando pelo direito à informação.9. Recurso especial
não provido. (REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe
21/09/2017)
In casu, entendo que, salvo a clareza da redação no contrato,
nenhum dos demais requisitos citados foram observados, razão
pela qual passo a considerar como data final para a entrega da
obra o dia 30/01/2012.
IV.2 – Do Atraso na Obra
Os documentos de Id n. 11967260/11967264 evidenciam a
existência de relação contratual entre as partes em que a autora
se obrigou a pagar pelo imóvel, na forma indicada no instrumento
de avença, o valor de R$ 71.847,90 (setenta e um mil oitocentos
e quarenta e sete reais e noventa centavos), enquanto a requerida
deveria entregá-lo até janeiro/2012, admitindo se uma carência/
tolerância de 180 (cento e oitenta) (Cláusula 5.3.2 das Condições
Gerais do contrato celebrado entre as partes – Id n. 17004387).
A requerente argumenta que, embora tenha adimplido com suas
obrigações previstas no contrato, a requerida deixou de entregar
o imóvel na data aprazada (janeiro/2012), fazendo-o apenas 21
(vinte e um) meses depois, o que lhe causou diversos prejuízos.
Em sede de defesa a requerida reconhece o atraso na entrega da
obra, mas o atribui a caso fortuito e força maior, ou seja, chuvas
inesperadas e cima da média pluviométrica desde o final de 2011 e
rompimento da BR 364 em março de 2012.
É incontroverso que a entrega do imóvel se deu apenas após o
prazo fixado em contrato (vide Protocolo de Recebimento de
Chaves de Id n. 11967275, pág. 01).
A requerida, por sua vez, se limitou a transferir a responsabilidade
pelo atraso da entrega do imóvel à ocorrência de caso fortuito e de
força maior, ou seja, chuvas superiores ao previsto e rompimento
da BR 364.
O fenômeno das chuvas, invocados pela requerida para tentar
afastar sua responsabilidade não são, em princípio, imprevisíveis
ou incontornáveis, como devem ser aqueles aptos a afastar
a responsabilidade civil. Trata-se, em verdade, de fenômeno
ordinário da região norte, absolutamente esperado e com variação
de intensidade que não pode ser reputado excepcional ou
imprevisível.
Neste sentido:
Apelação cível. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de
defesa. Inexistência. Atraso na entrega de loteamento. Chuvas
excessivas. Previsibilidade. Descumprimento contratual. Danos
morais. Inexistência. Recurso parcialmente provido. Não caracteriza
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a
oitiva das testemunhas arroladas pela parte, uma vez que cabe
ao juízo avaliar quanto a sua efetiva conveniência e necessidade,
advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências
inúteis ou meramente protelatórias, o que se harmoniza com o
disposto na parte final do art. 130 do Código de Processo Civil
de 1973. São fatores inerentes aos empreendimentos imobiliários
a previsibilidade de chuvas na região amazônica, não podendo
ser caracterizado o atraso na entrega do loteamento como caso
fortuito ou força maior. O mero descumprimento contratual, caso
em que a promitente vendedora deixa de entregar o loteamento
no prazo contratual, embora possa ensejar reparação por danos
materiais, não acarreta, por si só, danos morais, sobretudo por
não haver demonstração, pelo comprador, de possível violação
a direitos da personalidade. (Apelação, Processo nº 001834015.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes,
Data de julgamento: 21/09/2017. Grifo nosso.)
Apelação cível. Contrato de promessa de compra e venda.
Construtora. Atraso na entrega do imóvel. Caso fortuito e força
maior. Restituição dos valores. Danos morais. Valor da indenização.
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Critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A responsabilidade
da construtora não pode ser afastada em razão da ocorrência de
chuvas, escassez de mão de obra, falta de matéria-prima e de
outros contratos firmados pela contratada, porquanto tais fatos não
caracterizam motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal,
mas sim risco específico da atividade, englobado pelo prazo de
tolerância previsto contratualmente. Nos termos da Súmula n. 543
do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato
de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código
de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em
caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento. O comprador se torna responsável pelo pagamento
da taxa de condomínio somente após a disponibilidade da posse,
do uso e gozo do imóvel. Os desgastes emocionais sofridos em
decorrência do atraso na entrega do imóvel ultrapassaram os
dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual,
devendo a construtora ser responsabilizada pelos danos morais
causados. O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado
em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento
indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente,
devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa,
às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade
econômica do ofensor. (APELAÇÃO, Processo nº 702611355.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data
de julgamento: 13/09/2017. (Grifo nosso.)
De igual modo, não socorre o requerido a tese de que a interrupção
da BR 364, ocorrido em março de 2012, ensejaria motivo de força
maior a justificar o atraso na CONCLUSÃO da obra. Embora tal
fato seja de conhecimento público e bastante para justificar algum
atraso, a interrupção da BR se deu por alguns poucos dias e, ainda
assim, haviam desvios ordinariamente utilizados, conforme se vê
dos noticiários de então. Trata-se, portanto, de fato público, que
pode ser consultado nos jornais físicos ou eletrônicos da época.
O atraso na entrega do imóvel adquirido pela autora, além de
injustificada, extrapolou inclusive a margem de tolerância de 180
(cento e oitenta) dias estipulada no contrato de promessa de
compra e venda, estabelecida justamente para conferir à contratada
um considerável período de tempo para solucionar eventuais
impedimentos que porventura viessem a ocorrer na edificação do
empreendimento.
É evidente que, no caso em tela, houve negligência e inadequação
do planejamento elaborado.
Assim, os elementos dos autos são suficientes para se reconhecer
o descumprimento contratual da parte requerida.
IV.3 – Dos Lucros Cessantes
A requerente pleiteia indenização por danos materiais na modalidade
lucros cessantes, provenientes da locação do imóvel desde a data
prevista para a entrega do bem.
A esse respeito, o art. 402 do Código Civil, estabelece que as
perdas e danos abrangem tanto o dano emergente quanto o lucro
cessante, in verbis:
Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e
danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente
perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou
entendimento no sentido que, descumprido o prazo para entrega
do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a
condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo
do promitente-comprador. Vejamos:
RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES.
PRESUNÇÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES. PROVIDO.
DECISÃO (...) Entretanto, esta Corte já firmou entendimento de que,
descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso
de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes,
havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador (AgRg no
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Ag 1.319.473/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em 25/6/2013, DJe 2/12/2013). Confiramse ainda: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA.
ATRASO NA ENTREGA. MORA. CLÁUSULA PENAL. SUMULAS
5 E 7/STJ. ART. 535. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. SÚMULA 284/
STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Sodalício, a
inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na
ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além
da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o
pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição
do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 19/8/2014, DJe 25/8/2014 sem destaque no original) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES. PRODUÇÃO
PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. REEXAME DE
PROVA EM SEDE ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES.
PRESUNÇÃO.
CABIMENTO.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
DESCUMPRIMENTO DE ADITIVO CONTRATUAL. CULPA DA
PROMITENTE-VENDEDORA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (AgRg nos EDcl no AREsp 30.786/SC, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
21/8/2012, DJe 24/8/2012 - sem destaques no original). AGRAVO
REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO
- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- A
jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido
o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra
e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso,
há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao
vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a
mora contratual não lhe é imputável. Precedentes. 2.- O agravo não
trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que
se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental
improvido. (AgRg no REsp 1.202.506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, Terceira Turma, julgado em 7/2/2012, DJe 24/2/2012 sem destaque no original). Ante o exposto, com fundamento no
art. 557, § 1º-A, do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso especial
para, reconhecendo o cabimento dos lucros cessantes no presente
caso, determinar o envio dos autos ao Tribunal de origem para
que decida sobre a forma de cálculo dos aluguéis que deixaram
de ser recebidos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de
2015. Ministro MOURA RIBEIRO Relator (STJ - REsp: 1503676
SP 2014/0305655-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de
Publicação: DJ 21/05/2015)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. LUCROS
CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO
DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior já firmou
entendimento de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel
objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação
por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitentecomprador. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag:
1319473 RJ 2010/0111433-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/06/2013, T3 - TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2013)
No caso dos autos, a requerente indica como prejuízo mensal
presumido com a locação o valor correspondente à 1% do valor
do imóvel. Porém, o entendimento do Tribunal de Justiça de
Rondônia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa é no sentido
de que, embora haja a presunção do prejuízo material quanto aos
lucros cessantes, deve-se considerar o percentual de 0,5% sobre o
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valor do imóvel a ser aplicado mensalmente no período de atraso,
considerando-se como termo final a efetiva entrega do imóvel.
Apelação cível. Indenização por dano material e moral. Atraso
na entrega do imóvel. Lucros cessantes. Percentual do valor do
imóvel. Termo final. Efetiva entrega. Dano moral. Investimento.
Configuração. Quantum indenizatório. Redução. O atraso
injustificado na entrega de imóvel enseja reparação por dano
material. O valor dos lucros cessantes devem ser apurados em
liquidação de SENTENÇA, considerando a incidência de correção
monetária e com valor de aluguel mensal de 0,5% sobre o valor
total do imóvel à época. Fica configurado o dano moral quando a
construtora atrasa a entrega da obra injustificadamente, ainda que
o bem tenha sido adquirido para fins de investimento. O quantum
indenizatório deve respeitar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, aplicados ao caso concreto. (TJ-RO. Ap. Cível.
0024599-94.2012.8.22.0001. Rel. Des. Alexandre Miguel. Data do
julgamento: 27/05/2015)
No mesmo sentido, julgado recente da e. 1ª Câmara Cível do qual
fui relator:
Apelação cível. Atraso na entrega do imóvel. Comissão de
Corretagem. Prescrição. Cláusulas contratuais. Abusividade. Saldo
devedor. Correção. Índice. Alteração. Lucros cessantes devidos.
Percentual do valor do imóvel. Danos morais configurados.
Tratando-se de pretensão de ressarcimento por pagamento indevido
a título de comissão de corretagem, aplica-se o prazo prescricional
trienal previsto no artigo 206, §3º, IV, do Código Civil. As cláusulas
contratuais que permitem à construtora, sem qualquer justificativa,
postergar a entrega do imóvel, são abusivas. Findo o prazo para a
entrega da obra, o índice a ser aplicado será o IGP-M, conforme
previsão contratual. São devidos lucros cessantes nos casos de
atraso de entrega do imóvel decorrente de responsabilidade da
construtora, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de
SENTENÇA, devendo ser observado o percentual de 0,5% sobre o
valor do imóvel à época da contratação. O atraso na CONCLUSÃO
e entrega da obra por tempo superior ao razoável frustra as
expectativas do consumidor, que adquiriu o imóvel e nele depositou
suas economias, ensejando dano moral. O quantum indenizatório
deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
aplicados ao caso concreto, levando em consideração o tempo de
espera do consumidor para receber o imóvel. (Apelação, Processo
nº 0017094-81.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Juiz Rinaldo
Forti da Silva, Data de julgamento: 28/02/2018)
Como visto, a presunção de prejuízo decorre de entendimento
jurisprudencial em casos análogos aos presentes e quanto ao termo
final dos lucros cessantes deve-se considerar a efetiva entrega do
imóvel, ou seja, 11/10/2013.
Portanto, tem-se como termo inicial dos lucros cessantes o dia
30/01/2012, como valor devido mensalmente a este título R$ 359,23
(0,5% sobre R$ 71.847,90) e termo final 11/10/2013, sobre o qual
deve incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária
mês a mês contados do termo inicial (efetivo prejuízo – Súmula 43
do STJ).
IV.2 – Do dano moral
Nesse pórtico, a responsabilidade dos requeridos pelos danos
causados, deve prosperar, inclusive em relação ao banco
endossatário, dado não se tratar de mero endosso mandato,
mas translativo, pelo qual se transferem todos os riscos e
responsabilidades inerentes. Como já dito, competia ao endossatário
assegurar-se da regularidade do negócio subjacente. Tendo agido
com menoscabo de suas obrigações, deve suportar solidariamente
os ônus decorrentes de sua incúria
Quando se trata de dano moral, o conceito ressarcitório é dúplice,
pois traz em si o caráter punitivo para que o causador do dano,
com a condenação, se veja castigado pela ofensa que praticou
e o caráter compensatório para a vítima, de modo a garantir que
receba uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida
do mal sofrido.
Nesse sentido é a lição do Mestre Caio Mário da Silva Pereira,
afirmando que no caso de dano simplesmente moral, o juiz arbitrará
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moderada e equitativamente a indenização observando que na
reparação estariam conjugados dois motivos, ou concausas: I)
punição ao infrator pelo fato de haver ofendido um bem jurídico
da vítima, posto que imaterial; II) pôr nas mãos do ofendido uma
soma que não o é, porém o meio de lhe oferecer a oportunidade de
conseguir uma satisfação pretium doloris de qualquer espécie, seja
de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material o que
pode ser obtido “no fato” de saber que esta soma em dinheiro pode
amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo
de vingança.
Sabe-se ainda, que o arbitramento da indenização pelo dano
moral deve atender às circunstâncias de cada caso. Nesse sentido
o Ministro Paulo de Tarso Sanverino, no Recurso Especial nº
1.415.537 – SP (2013/0357399-4), apontou como principais pontos
a serem considerados como elementos objetivos e subjetivos de
concreção para a fixação do quantum indenizatório “a) a gravidade
do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do
dano); b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente
(culpabilidade do agente); c) a eventual participação culposa do
ofendido (culpa concorrente da vítima); d) a condição econômica
do ofensor; e) as condições pessoais da vítima (posição política,
social e econômica)” (grifei).
Ainda segundo os ensinamentos do ilustre Magistrado Ministro
Paulo de Tarso Sanverino, também
extraído do RE nº 1.415.537 - SP (2013/0357399-4): “(...) O método
mais adequado para um arbitramento razoável da indenização
por dano extrapatrimonial é o bifásico, resultando da reunião dos
dois últimos critérios analisados (valorização sucessiva tanto das
circunstâncias como do interesse jurídico lesado).”
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização,
considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com
os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é
uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes,
assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente
na medida em que se diferenciam.
Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização,
ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base
nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica,
eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias
particulares do caso (gravidade do fato em si, culpabilidade do
agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das
partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim,
a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as
peculiaridades do caso. (…)”
Considerando o critério bifásico acima exposto, é possível identificar,
que o nosso Tribunal de Justiça tem fixado indenizações que variam,
de R$ 5.000,00 (Apelação, Processo nº 0007964-67.2014.822.0001,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível,
Relator(a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data
de julgamento: 29/06/2017) a R$ 10.000,00 (Apelação, Processo
nº 0019378-96.2013.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan
Miguel Filho, Data de julgamento: 14/03/2018; Apelação, Processo
nº 0011060-56.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre
Miguel, Data de julgamento: 09/11/2017; Apelação, Processo nº
0005135-16.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan
Miguel Filho, Data de julgamento: 22/11/2017).
Identificado o grupo de caso representativo da jurisprudência do
Tribunal acerca do tema, passa-se à análise das circunstâncias
particulares do caso concreto.
No que tange à gravidade da conduta da requerida, tenho-a por
alta, dado que efetivamente a autora teve a expectativa frustrada
diante do atraso na entrega do imóvel adquirido. Quanto ao grau da
culpa da requerida (grave, leve ou levíssima), tenho-a como grave,
considerando a inexistência de justificativa plausível para o atraso
de 180 (cento e oitenta) dias previstos em contrato.
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Assim, feitas tais ponderações e para que haja proporcionalidade
entre a ofensa e o valor do ressarcimento, sem que haja
enriquecimento ilícito da requerente, arbitro o valor da indenização
por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
V – DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, o que faço
por SENTENÇA de resolução de MÉRITO, nos termos do art. 487,
I do CPC, para:
a) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos materiais (lucros cessantes) à requerente
no valor de R$ 359,23 (0,5% sobre R$ 71.847,90) de 30/01/2012
a 11/10/2013, o qual deverá ser corrigido monetariamente mês a
mês (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês (calculados de forma simples) a partir da citação.
b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) ao requerente, a título de indenização por danos morais,
montante cujo valor já teve considerado os juros e a correção
monetária devidos (Súmulas 54 e 362 do STJ).
Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas do
processo e honorários de sucumbência, que fixo em 15% do valor
da condenação (art. 85, §2º e art. 86, parágrafo único do CPC).
Intime-se para pagamento das custas finais no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de protesto e posterior inscrição em dívida ativa (art.
35 e ss. da lei 3.896/16).
P.R.I. e, com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Porto Velho, 19 de abril de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7033183-55.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: VANILDA DA SILVA MELO
Advogados do(a) AUTOR: ALEXANDRE LEANDRO DA SILVA RO0004260, KAMILA ARAUJO PRADO - RO0007371
RÉU: BAIRRO NOVO PORTO VELHO EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO S/A, ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS
S.A
Advogado do(a) RÉU: PAULO BARROSO SERPA - RO0004923
Advogado do(a) RÉU: PAULO BARROSO SERPA - RO0004923
Nome: BAIRRO NOVO PORTO VELHO EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO S/A
Endereço: Rodovia BR-364, KM 12, BAIRRO NOVO, Eletronorte,
Porto Velho - RO - CEP: 76808-695
Nome: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A
Endereço: Rua Lemos Monteiro, 120, 18 andar, Butantã, São Paulo
- SP - CEP: 05501-050
SENTENÇA /OFÍCIO ____/2018.
Vistos e examinados.
I – RELATÓRIO
PETIÇÃO INICIAL: VANILDA DA SILVA MELO ajuizou ação
indenizatória por danos materiais e morais em face de BAIRRO
NOVO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. e ODEBRECHT
REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A., todos qualificados nos autos.
Narra que em 19/08/2010 celebrou com a requerida contrato de
promessa de compra e venda de unidade autônoma, tendo como
objeto um imóvel no denominado Condomínio Residencial Girassol,
em Porto Velho/RO, no valor de R$ 71.847,90 (setenta e um mil,
oitocentos e quarenta e sete reais e noventa centavos).
Relata que, apesar de o contrato prever a entrega em janeiro/2012,
com até 180 (cento e oitenta) dias de carência, a requerida entregou
o imóvel apenas outubro/2013, ou seja, com 15 (quinze) meses
após a data aprazada inicialmente, além do prazo dos 6 meses de
carência, totalizando 21 (vinte e um) meses de atraso na obra.
Alega que durante a espera pela entrega do imóvel amargou
prejuízos materiais, pois se tivesse o imóvel no prazo ajustado teria
recebido valores que incorporariam a seu patrimônio
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Requer seja declarada a nulidade da cláusula n. 5.3.2 do contrato,
que previa o prazo de carência de 180 (cento e oitenta dias) para
entrega do imóvel, bem como fosse a requerida condenada ao
pagamento de lucros cessantes desde a data prevista para entrega
do imóvel, no valor de R$ 15.087,87 (quinze mil, oitenta e sete reais
e oitenta e sete centavos).
Requer, ainda, seja a requerida condenada ao pagamento de
indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil
reais). Pugnou pela gratuidade da justiça e, alternativamente, o
diferimento das custas ao final. Apresentou documentos.
DESPACHO INICIAL: pelo DESPACHO inicial (Id n. 12163119) foi
deferido o diferimento das custas ao final do processo.
CITAÇÃO: citadas, ambas as requeridas apresentaram defesa
sob o Id n. 17004378, alegando, preliminarmente a ilegitimidade
da requerida Odebrecht ao argumento de que o imóvel teria sido
adquirido junto ao Bairro Novo Porto Velho Empreendimentos
Imobiliários S.A.
Asseverou ão possuir responsabilidade em relação ao atraso da
obra diante da ocorrência de caso fortuito e força maior como a
intensidade inesperada de chuvas desde o final de 2011 e, ainda,
o rompimento da BR-364 que teria se estendido pela entrada do
empreendimento.
Sustenta que, nessas hipóteses, o contrato firmado entre
as partes estipularia que os construtores não poderiam ser
responsabilizados.
Acerca do pedido de nulidade da cláusula 5.3.2 alegou que o
prazo de carência previsto para entrega do imóvel não alteraria o
equilíbrio contratual e que seria razoável e proporcional ao objeto
do contrato. Assevera, ainda, que o atraso na entrega da obra foi de
apenas 12 (doze) meses e não de 21 (vinte e um) meses, conforme
descrito na inicial.
Em relação ao pedido de reparação por dano material, ressaltou
a impossibilidade de locação de unidade imobiliária no programa
“Minha Casa, Minha Vida”, esclarecendo não serem cabíveis
os lucros cessantes, porquanto, o escopo do empreendimento
construído sequer se coadunaria com a pretensão de utilizar o
imóvel como forma de obtenção de renda por meio da cobrança
de alugueis.
Sustentou, ainda, não possuir responsabilidade acerca do atraso
das obras, posto que ocorrido caso fortuito e força maior (chuvas
inesperadas e acima da média, bem como rompimento da BR 364).
Alegou ser impossível a condenação da requerida antes da quitação
da unidade imobiliária, bem como a inexistência de danos materiais
e morais. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais.
Réplica: o requerente apresentou réplica sob o Id n. 17085146
rechaçando os termos da contestação. Pugnou pela procedência
de seus pedidos iniciais.
AUDIÊNCIA: realizada audiência a tentativa de conciliação foi
infrutífera (vide ata de Id n. 17104381).
É o relatório. Fundamento e decido.
II – FUNDAMENTOS DO JULGADO
II.1 – Do julgamento antecipado do MÉRITO
O feito comporta julgamento antecipado, pois a matéria fática
veio comprovada por documentos, evidenciando-se despiciente
a designação de audiência de instrução ou a produção de outras
provas (CPC, art. 355, I).
Nesse sentido, conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “A FINALIDADE da prova é o convencimento
do juiz, sendo ele o seu direto e principal destinatário, de modo
que a livre convicção do magistrado consubstancia a bússola
norteadora da necessidade ou não de produção de quaisquer
provas que entender pertinentes à solução da demanda (art. 330
do CPC); exsurgindo o julgamento antecipado da lide como mero
consectário lógico da desnecessidade de maiores diligências.”.
(REsp 1338010/SP)
II.2 – Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
Primeiramente, cumpre observar que a questão a ser debatida
deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do consumidor,
sendo o requerente consumidor típico (Art. 2º. CDC) e o requerido
fornecedor, nos termos do artigo 3º do CDC.
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III – PRELIMINAR
III.1 – Ilegitimidade Passiva da segunda requerida – da aquisição
do imóvel junto ao Bairro Novo Porto Velho Empreendimentos
Imobiliários S.A.
A segunda requerida afirma não ser parte legítima para figurar
no polo passivo da demanda, imputando à primeira requerida a
responsabilidade pela venda e execução da obra discutida nos
autos.
Tem-se como legitimados ao processo, os sujeitos da lide, ou
sejam, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação passiva
é do titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão, sendo
que sua característica básica é a “coincidência da titularidade
processual com a titularidade hipotética dos direitos e obrigações
em disputa no plano do direito material” (Jr., THEODORO, and
Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Vol. I, 55ª edição.
Forense, 2014.).
Conforme o disposto no parágrafo único do artigo 7º do CDC
que “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão
solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de
consumo.”
Analisando os documentos juntados sob os Id’s n. 2406505 e Id
n. 2463045, verifica-se que de fato há uma participação direta
na execução das obras do loteamento em questão pela segunda
requerida, tendo em vista a presença de sua marca no “Termo de
Compromisso de Compra e venda” assinado pela requerente e,
ainda, a ata de assembleia da primeira requerida em que consta
a assinatura de representante da requerida Odebrecht como
“acionista”, do que se depreende que façam parte do mesmo grupo
econômico.
Ademais, vieram aos autos assistidas pelo mesmo advogado, razão
pela qual se aplica ao caso em espécie, a Teoria da Aparência, que
tem como objetivo a preservação da boa-fé nas relações negociais
de forma que não há como afastar a sua legitimidade para figurar
no polo passivo da ação.
Se corresponsável pela execução da obra, a segunda requerida
também é hipoteticamente responsável por eventual atraso na
CONCLUSÃO.
Dessa forma, afasto a preliminar arguida e reconheço a legitimidade
passiva da segunda requerida, Odebrecht Realizações Imobiliárias
S/A., nos termos do artigo 7º do CDC.
IV – MÉRITO
O caso em apreço gira em torno a responsabilidade das requeridas
pelos prejuízos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega
do imóvel adquirido pela autora, a qual vindica a declaração de
nulidade da cláusula contratual de n. 5.3.2 e, ainda, a reparação
por lucros cessantes e dano moral decorrente do atraso da obra.
IV.1 – Do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.
Dispõe a cláusula 5.3.2 do contrato de Id n. 17004387, pág. 22 e
item C.2 do Quadro Resumo do ‘Instrumento Particular de Promessa
de venda e Compra de Unidade Autônoma e outras Avenças’ (Id n.
11967260, pág. 03):
Observar-se-á quanto ao prazo previsto para CONCLUSÃO da obra,
tanto da unidade autônoma, como do empreendimento, o prazo de
carência de 180 (cento e oitenta) dias, sem qualquer exigência,
independentemente da ocorrência das hipóteses previstas no item
5.4 a seguir.
Em complemento, prevê a cláusula n. 5.4:
Ocorrendo atrasos decorrentes de motivos de caso fortuito,
força maior, ou outros fatos extraordinários, não imputáveis à
VENDEDORA, prorrogar-se-á o prazo de entrega das unidades
por tantos dias quantos forem os de retardamento causado por tais
eventos.
Constata-se, portanto, duas cláusulas que permitiriam a
prorrogação do prazo de entrega da obra; um imotivado, de
até 180 (cento e oitenta) dias, no qual a construtora não estaria
obrigada a demonstrar caso fortuito ou força maior e outro no qual
essas condições deveriam restar evidenciadas, hipótese em que a
prorrogação do prazo se daria por tempo indeterminado.
A cláusula de tolerância tem previsão legal (art. 48, §2º, da Lei
4.591/64) e está expressamente prevista no contrato, de forma
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clara e inteligível, e tem como intuito proteger o empreendimento e
não as empresas, do inadimplemento contratual massivo em casos
de atraso na entrega da obra, decorrente de eventos imprevisíveis.
Pelas razões postas, a jurisprudência majoritária sustenta a
legalidade da aludida cláusula:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA
APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA
CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO
AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE
PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia
a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de
promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual
permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra.
2. A compra de um imóvel “na planta” com prazo e preço certos
possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois
é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo
ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com
a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra,
sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou
ao compromissário pela não CONCLUSÃO da edificação ou pelo
retardo injustificado na CONCLUSÃO da obra (arts. 43, II, da Lei nº
4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3. No contrato de promessa de
compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto
para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de
prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de
CONCLUSÃO da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento
e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. 4. Aos contratos de
incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas
que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica
subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade
imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua
família. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância
no compromisso de compra e venda de imóvel em construção
desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que
possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também
em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo
previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam
negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus
atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos,
greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros
contratempos. 6. A cláusula de tolerância, para fins de mora
contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do
consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das
prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para
a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada
pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da
dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande
magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis
7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo
o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que,
por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação
e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, §
2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo
máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, §
2º, do CDC) 8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para
o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com
prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador
deve observar o dever de informar e os demais princípios da
legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente,
inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de
prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade
civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar
o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua
justificação, primando pelo direito à informação. 9. Recurso especial
não provido. (REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe
21/09/2017) (grifo não original)
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Responsabilidade civil. Atraso de obra. Cláusula de tolerância.
Abusividade. Comissão de corretagem. Prescrição. Reconhecida.
Danos morais. Valor. A cláusula que estabelece prazo de
tolerância para a entrega do imóvel em 180 dias úteis não pode
ser considerada abusiva, no entanto, o atraso injustificado na
CONCLUSÃO e entrega do imóvel, após ultrapassado o período
de tolerância, enseja dano moral passível de indenização, cujo
arbitramento deve observar o princípio da razoabilidade, bem como
a culpa e capacidade econômica do agente tanto quanto os efeitos
sofridos pela vítima. Na valoração da verba indenizatória a título
de danos morais, deve ser levada em conta a dupla FINALIDADE
da reparação, buscando-se um efeito repressivo e pedagógico,
propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente para ela
uma fonte de enriquecimento sem caus. Tratando-se de pretensão
de ressarcimento por pagamento indevido a título de comissão de
corretagem (pretensão de ressarcimento do enriquecimento sem
causa), aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206,
§3º, IV, do Código Civil. (RESP nº 1.551.956)(Apelação, Processo
nº 0007682-92.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan
Miguel Filho, Data de julgamento: 27/09/2017)(grifo não original)
Pontuo aqui que, via de regra, a cláusula de 180 dias é válida, porém,
sua legalidade está condicionada à observância dos seguintes
requisitos: 1) limitação a 180 dias corridos; 2) redação de forma clara
e inteligível; 3) explicitação de sua existência no material publicitário
de divulgação do empreendimento; 4) tratando-se de relação de
consumo – o que se presume na hipótese de compra de unidade
residencial – a cláusula deve ser redigida em destaque, nos termos
do art. 54, § 4º, do CDC, pois tem natureza limitadora do direito
de recebimento da obra no prazo originário; 5) as ocorrências que
perturbarem o cronograma (chuvas excepcionais, greve, falta de
insumo, etc) devem ser comunicadas ao comprador imediatamente
após verificada, com a explicitação, tanto quanto possível, da
natureza e magnitude do impacto no prazo de CONCLUSÃO da
obra, em observância ao dever de informação.
Neste sentido, cito precedente recente do STJ:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA
APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA
CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO
AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR.. PRAZO DE
PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.1. Cinge-se a controvérsia
a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de
promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual
permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra.2.
A compra de um imóvel “na planta” com prazo e preço certos
possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois
é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo
ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com
a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra,
sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou
ao compromissário pela não CONCLUSÃO da edificação ou pelo
retardo injustificado na CONCLUSÃO da obra (arts. 43, II, da Lei nº
4.591/1964 e 927 do Código Civil).3. No contrato de promessa de
compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto
para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula
de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou
de CONCLUSÃO da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180
(cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância.4. Aos contratos de
incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas
que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica
subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade
imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua
família. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância
no compromisso de compra e venda de imóvel em construção
desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que
possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também
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em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo
previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam
negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus
atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos,
greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros
contratempos.6. A cláusula de tolerância, para fins de mora
contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do
consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das
prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para
a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada
pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da
dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande
magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis.7.
Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo
o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que,
por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação
e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, §
2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo
máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, §
2º, do CDC).8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para
o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com
prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador
deve observar o dever de informar e os demais princípios da
legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente,
inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de
prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade
civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar
o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua
justificação, primando pelo direito à informação.9. Recurso especial
não provido. (REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe
21/09/2017)
In casu, entendo que, salvo a clareza da redação no contrato,
nenhum dos demais requisitos citados foram observados, razão
pela qual passo a considerar como data final para a entrega da
obra o dia 30/01/2012.
IV.2 – Do Atraso na Obra
Os documentos de Id n. 11967260/11967264 evidenciam a
existência de relação contratual entre as partes em que a autora
se obrigou a pagar pelo imóvel, na forma indicada no instrumento
de avença, o valor de R$ 71.847,90 (setenta e um mil oitocentos
e quarenta e sete reais e noventa centavos), enquanto a requerida
deveria entregá-lo até janeiro/2012, admitindo se uma carência/
tolerância de 180 (cento e oitenta) (Cláusula 5.3.2 das Condições
Gerais do contrato celebrado entre as partes – Id n. 17004387).
A requerente argumenta que, embora tenha adimplido com suas
obrigações previstas no contrato, a requerida deixou de entregar
o imóvel na data aprazada (janeiro/2012), fazendo-o apenas 21
(vinte e um) meses depois, o que lhe causou diversos prejuízos.
Em sede de defesa a requerida reconhece o atraso na entrega da
obra, mas o atribui a caso fortuito e força maior, ou seja, chuvas
inesperadas e cima da média pluviométrica desde o final de 2011 e
rompimento da BR 364 em março de 2012.
É incontroverso que a entrega do imóvel se deu apenas após o
prazo fixado em contrato (vide Protocolo de Recebimento de
Chaves de Id n. 11967275, pág. 01).
A requerida, por sua vez, se limitou a transferir a responsabilidade
pelo atraso da entrega do imóvel à ocorrência de caso fortuito e de
força maior, ou seja, chuvas superiores ao previsto e rompimento
da BR 364.
O fenômeno das chuvas, invocados pela requerida para tentar
afastar sua responsabilidade não são, em princípio, imprevisíveis
ou incontornáveis, como devem ser aqueles aptos a afastar
a responsabilidade civil. Trata-se, em verdade, de fenômeno
ordinário da região norte, absolutamente esperado e com variação
de intensidade que não pode ser reputado excepcional ou
imprevisível.
Neste sentido:
Apelação cível. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de
defesa. Inexistência. Atraso na entrega de loteamento. Chuvas
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excessivas. Previsibilidade. Descumprimento contratual. Danos
morais. Inexistência. Recurso parcialmente provido. Não caracteriza
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a
oitiva das testemunhas arroladas pela parte, uma vez que cabe
ao juízo avaliar quanto a sua efetiva conveniência e necessidade,
advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências
inúteis ou meramente protelatórias, o que se harmoniza com o
disposto na parte final do art. 130 do Código de Processo Civil
de 1973. São fatores inerentes aos empreendimentos imobiliários
a previsibilidade de chuvas na região amazônica, não podendo
ser caracterizado o atraso na entrega do loteamento como caso
fortuito ou força maior. O mero descumprimento contratual, caso
em que a promitente vendedora deixa de entregar o loteamento
no prazo contratual, embora possa ensejar reparação por danos
materiais, não acarreta, por si só, danos morais, sobretudo por
não haver demonstração, pelo comprador, de possível violação
a direitos da personalidade. (Apelação, Processo nº 001834015.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes,
Data de julgamento: 21/09/2017. Grifo nosso.)
Apelação cível. Contrato de promessa de compra e venda.
Construtora. Atraso na entrega do imóvel. Caso fortuito e força
maior. Restituição dos valores. Danos morais. Valor da indenização.
Critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A responsabilidade
da construtora não pode ser afastada em razão da ocorrência de
chuvas, escassez de mão de obra, falta de matéria-prima e de
outros contratos firmados pela contratada, porquanto tais fatos não
caracterizam motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal,
mas sim risco específico da atividade, englobado pelo prazo de
tolerância previsto contratualmente. Nos termos da Súmula n. 543
do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato
de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código
de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em
caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento. O comprador se torna responsável pelo pagamento
da taxa de condomínio somente após a disponibilidade da posse,
do uso e gozo do imóvel. Os desgastes emocionais sofridos em
decorrência do atraso na entrega do imóvel ultrapassaram os
dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual,
devendo a construtora ser responsabilizada pelos danos morais
causados. O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado
em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento
indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente,
devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa,
às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade
econômica do ofensor. (APELAÇÃO, Processo nº 702611355.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data
de julgamento: 13/09/2017. (Grifo nosso.)
De igual modo, não socorre o requerido a tese de que a interrupção
da BR 364, ocorrido em março de 2012, ensejaria motivo de força
maior a justificar o atraso na CONCLUSÃO da obra. Embora tal
fato seja de conhecimento público e bastante para justificar algum
atraso, a interrupção da BR se deu por alguns poucos dias e, ainda
assim, haviam desvios ordinariamente utilizados, conforme se vê
dos noticiários de então. Trata-se, portanto, de fato público, que
pode ser consultado nos jornais físicos ou eletrônicos da época.
O atraso na entrega do imóvel adquirido pela autora, além de
injustificada, extrapolou inclusive a margem de tolerância de 180
(cento e oitenta) dias estipulada no contrato de promessa de
compra e venda, estabelecida justamente para conferir à contratada
um considerável período de tempo para solucionar eventuais
impedimentos que porventura viessem a ocorrer na edificação do
empreendimento.
É evidente que, no caso em tela, houve negligência e inadequação
do planejamento elaborado.
Assim, os elementos dos autos são suficientes para se reconhecer
o descumprimento contratual da parte requerida.
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IV.3 – Dos Lucros Cessantes
A requerente pleiteia indenização por danos materiais na modalidade
lucros cessantes, provenientes da locação do imóvel desde a data
prevista para a entrega do bem.
A esse respeito, o art. 402 do Código Civil, estabelece que as
perdas e danos abrangem tanto o dano emergente quanto o lucro
cessante, in verbis:
Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e
danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente
perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou
entendimento no sentido que, descumprido o prazo para entrega
do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a
condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo
do promitente-comprador. Vejamos:
RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES.
PRESUNÇÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES. PROVIDO.
DECISÃO (...) Entretanto, esta Corte já firmou entendimento de que,
descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso
de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes,
havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador (AgRg no
Ag 1.319.473/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em 25/6/2013, DJe 2/12/2013). Confiramse ainda: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA.
ATRASO NA ENTREGA. MORA. CLÁUSULA PENAL. SUMULAS
5 E 7/STJ. ART. 535. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. SÚMULA 284/
STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Sodalício, a
inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na
ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além
da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o
pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição
do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 19/8/2014, DJe 25/8/2014 sem destaque no original) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES. PRODUÇÃO
PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. REEXAME DE
PROVA EM SEDE ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES.
PRESUNÇÃO.
CABIMENTO.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
DESCUMPRIMENTO DE ADITIVO CONTRATUAL. CULPA DA
PROMITENTE-VENDEDORA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (AgRg nos EDcl no AREsp 30.786/SC, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
21/8/2012, DJe 24/8/2012 - sem destaques no original). AGRAVO
REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO
- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- A
jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido
o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra
e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso,
há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao
vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a
mora contratual não lhe é imputável. Precedentes. 2.- O agravo não
trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que
se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental
improvido. (AgRg no REsp 1.202.506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, Terceira Turma, julgado em 7/2/2012, DJe 24/2/2012 sem destaque no original). Ante o exposto, com fundamento no
art. 557, § 1º-A, do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso especial
para, reconhecendo o cabimento dos lucros cessantes no presente
caso, determinar o envio dos autos ao Tribunal de origem para
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que decida sobre a forma de cálculo dos aluguéis que deixaram
de ser recebidos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de
2015. Ministro MOURA RIBEIRO Relator (STJ - REsp: 1503676
SP 2014/0305655-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de
Publicação: DJ 21/05/2015)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. LUCROS
CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO
DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior já firmou
entendimento de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel
objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação
por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitentecomprador. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag:
1319473 RJ 2010/0111433-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/06/2013, T3 - TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2013)
No caso dos autos, a requerente indica como prejuízo mensal
presumido com a locação o valor correspondente à 1% do valor
do imóvel. Porém, o entendimento do Tribunal de Justiça de
Rondônia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa é no sentido
de que, embora haja a presunção do prejuízo material quanto aos
lucros cessantes, deve-se considerar o percentual de 0,5% sobre o
valor do imóvel a ser aplicado mensalmente no período de atraso,
considerando-se como termo final a efetiva entrega do imóvel.
Apelação cível. Indenização por dano material e moral. Atraso
na entrega do imóvel. Lucros cessantes. Percentual do valor do
imóvel. Termo final. Efetiva entrega. Dano moral. Investimento.
Configuração. Quantum indenizatório. Redução. O atraso
injustificado na entrega de imóvel enseja reparação por dano
material. O valor dos lucros cessantes devem ser apurados em
liquidação de SENTENÇA, considerando a incidência de correção
monetária e com valor de aluguel mensal de 0,5% sobre o valor
total do imóvel à época. Fica configurado o dano moral quando a
construtora atrasa a entrega da obra injustificadamente, ainda que
o bem tenha sido adquirido para fins de investimento. O quantum
indenizatório deve respeitar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, aplicados ao caso concreto. (TJ-RO. Ap. Cível.
0024599-94.2012.8.22.0001. Rel. Des. Alexandre Miguel. Data do
julgamento: 27/05/2015)
No mesmo sentido, julgado recente da e. 1ª Câmara Cível do qual
fui relator:
Apelação cível. Atraso na entrega do imóvel. Comissão de
Corretagem. Prescrição. Cláusulas contratuais. Abusividade. Saldo
devedor. Correção. Índice. Alteração. Lucros cessantes devidos.
Percentual do valor do imóvel. Danos morais configurados.
Tratando-se de pretensão de ressarcimento por pagamento indevido
a título de comissão de corretagem, aplica-se o prazo prescricional
trienal previsto no artigo 206, §3º, IV, do Código Civil. As cláusulas
contratuais que permitem à construtora, sem qualquer justificativa,
postergar a entrega do imóvel, são abusivas. Findo o prazo para a
entrega da obra, o índice a ser aplicado será o IGP-M, conforme
previsão contratual. São devidos lucros cessantes nos casos de
atraso de entrega do imóvel decorrente de responsabilidade da
construtora, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de
SENTENÇA, devendo ser observado o percentual de 0,5% sobre o
valor do imóvel à época da contratação. O atraso na CONCLUSÃO
e entrega da obra por tempo superior ao razoável frustra as
expectativas do consumidor, que adquiriu o imóvel e nele depositou
suas economias, ensejando dano moral. O quantum indenizatório
deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
aplicados ao caso concreto, levando em consideração o tempo de
espera do consumidor para receber o imóvel. (Apelação, Processo
nº 0017094-81.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Juiz Rinaldo
Forti da Silva, Data de julgamento: 28/02/2018)
Como visto, a presunção de prejuízo decorre de entendimento
jurisprudencial em casos análogos aos presentes e quanto ao termo
final dos lucros cessantes deve-se considerar a efetiva entrega do
imóvel, ou seja, 11/10/2013.
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Portanto, tem-se como termo inicial dos lucros cessantes o dia
30/01/2012, como valor devido mensalmente a este título R$ 359,23
(0,5% sobre R$ 71.847,90) e termo final 11/10/2013, sobre o qual
deve incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária
mês a mês contados do termo inicial (efetivo prejuízo – Súmula 43
do STJ).
IV.2 – Do dano moral
Nesse pórtico, a responsabilidade dos requeridos pelos danos
causados, deve prosperar, inclusive em relação ao banco
endossatário, dado não se tratar de mero endosso mandato,
mas translativo, pelo qual se transferem todos os riscos e
responsabilidades inerentes. Como já dito, competia ao endossatário
assegurar-se da regularidade do negócio subjacente. Tendo agido
com menoscabo de suas obrigações, deve suportar solidariamente
os ônus decorrentes de sua incúria
Quando se trata de dano moral, o conceito ressarcitório é dúplice,
pois traz em si o caráter punitivo para que o causador do dano,
com a condenação, se veja castigado pela ofensa que praticou
e o caráter compensatório para a vítima, de modo a garantir que
receba uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida
do mal sofrido.
Nesse sentido é a lição do Mestre Caio Mário da Silva Pereira,
afirmando que no caso de dano simplesmente moral, o juiz arbitrará
moderada e equitativamente a indenização observando que na
reparação estariam conjugados dois motivos, ou concausas: I)
punição ao infrator pelo fato de haver ofendido um bem jurídico
da vítima, posto que imaterial; II) pôr nas mãos do ofendido uma
soma que não o é, porém o meio de lhe oferecer a oportunidade de
conseguir uma satisfação pretium doloris de qualquer espécie, seja
de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material o que
pode ser obtido “no fato” de saber que esta soma em dinheiro pode
amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo
de vingança.
Sabe-se ainda, que o arbitramento da indenização pelo dano
moral deve atender às circunstâncias de cada caso. Nesse sentido
o Ministro Paulo de Tarso Sanverino, no Recurso Especial nº
1.415.537 – SP (2013/0357399-4), apontou como principais pontos
a serem considerados como elementos objetivos e subjetivos de
concreção para a fixação do quantum indenizatório “a) a gravidade
do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do
dano); b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente
(culpabilidade do agente); c) a eventual participação culposa do
ofendido (culpa concorrente da vítima); d) a condição econômica
do ofensor; e) as condições pessoais da vítima (posição política,
social e econômica)” (grifei).
Ainda segundo os ensinamentos do ilustre Magistrado Ministro
Paulo de Tarso Sanverino, também
extraído do RE nº 1.415.537 - SP (2013/0357399-4): “(...) O método
mais adequado para um arbitramento razoável da indenização
por dano extrapatrimonial é o bifásico, resultando da reunião dos
dois últimos critérios analisados (valorização sucessiva tanto das
circunstâncias como do interesse jurídico lesado).”
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização,
considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com
os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é
uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes,
assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente
na medida em que se diferenciam.
Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização,
ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base
nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica,
eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias
particulares do caso (gravidade do fato em si, culpabilidade do
agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das
partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim,
a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as
peculiaridades do caso. (…)”
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Considerando o critério bifásico acima exposto, é possível identificar,
que o nosso Tribunal de Justiça tem fixado indenizações que variam,
de R$ 5.000,00 (Apelação, Processo nº 0007964-67.2014.822.0001,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível,
Relator(a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data
de julgamento: 29/06/2017) a R$ 10.000,00 (Apelação, Processo
nº 0019378-96.2013.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan
Miguel Filho, Data de julgamento: 14/03/2018; Apelação, Processo
nº 0011060-56.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Alexandre
Miguel, Data de julgamento: 09/11/2017; Apelação, Processo nº
0005135-16.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan
Miguel Filho, Data de julgamento: 22/11/2017).
Identificado o grupo de caso representativo da jurisprudência do
Tribunal acerca do tema, passa-se à análise das circunstâncias
particulares do caso concreto.
No que tange à gravidade da conduta da requerida, tenho-a por
alta, dado que efetivamente a autora teve a expectativa frustrada
diante do atraso na entrega do imóvel adquirido. Quanto ao grau da
culpa da requerida (grave, leve ou levíssima), tenho-a como grave,
considerando a inexistência de justificativa plausível para o atraso
de 180 (cento e oitenta) dias previstos em contrato.
Assim, feitas tais ponderações e para que haja proporcionalidade
entre a ofensa e o valor do ressarcimento, sem que haja
enriquecimento ilícito da requerente, arbitro o valor da indenização
por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
V – DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, o que faço
por SENTENÇA de resolução de MÉRITO, nos termos do art. 487,
I do CPC, para:
a) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos materiais (lucros cessantes) à requerente
no valor de R$ 359,23 (0,5% sobre R$ 71.847,90) de 30/01/2012
a 11/10/2013, o qual deverá ser corrigido monetariamente mês a
mês (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês (calculados de forma simples) a partir da citação.
b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) ao requerente, a título de indenização por danos morais,
montante cujo valor já teve considerado os juros e a correção
monetária devidos (Súmulas 54 e 362 do STJ).
Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas do
processo e honorários de sucumbência, que fixo em 15% do valor
da condenação (art. 85, §2º e art. 86, parágrafo único do CPC).
Intime-se para pagamento das custas finais no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de protesto e posterior inscrição em dívida ativa (art.
35 e ss. da lei 3.896/16).
P.R.I. e, com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Porto Velho, 19 de abril de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São João Bosco, RO,
76803-686 - Telefone: (069) 3217 – 2520
Autos n°: 0001313-19.2014.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARIO JORGE FREITAS SANTIAGO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: MARIA DAS DORES XAVIER DOS SANTOS - ME
Advogados do(a) EXECUTADO: ERINALDA CAVALCANTE
SCARCELA - CE0007953, FABRICIO FELIPE DA CRUZ PIEROTE
- RO0005627
DESPACHO
Segundo entendimento do STJ, o cumprimento de SENTENÇA
não é automático, havendo necessidade de intimação da parte
executada para pagamento voluntário.
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1- Assim, intime-se a parte executada na forma do art. 513, § 2º do
CPC para que efetue o cumprimento da SENTENÇA, nos termos
do art. 523, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito, sob pena de atos de expropriação (art. 523, § 3º do CPC).
Desde já, fica a parte executada ciente de que, com o transcurso do
prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC
(independentemente de penhora ou nova intimação), iniciar-se-á
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo, apresente
impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
Inexistindo a atualização do endereço da parte, a intimação realizada
no antigo endereço declinado nos autos, será considerada válida
(art. 274, parágrafo único, CPC).
2- Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
3- Havendo inércia, certificado o decurso do prazo, intime-se
o credor, via advogado, para apresentar o cálculo atualizado do
crédito e indicar bens à penhora. Caso queira, poderá requerer
consulta de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, nesta ordem, mediante o pagamento da taxa prevista no
art. 17 da Lei de Custas n° 3.896/2016.
VIA DESTA SERVE DE CARTA/MANDADO.
Nome: MARIA DAS DORES XAVIER DOS SANTOS - ME
Endereço: Avenida Beira Mar, 814, Porto Velho - RO - CEP: 76800000
Porto Velho-RO, 19 de abril de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217 –
1269.
Autos nº: 0015208-47.2014.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
REQUERENTE: SILVIO MACHADO
Advogado(s) do reclamante: GLEYSON BELMONT DUARTE DA
COSTA, ROOSEVELT ALVES ITO
REQUERIDO: EXECUTADO: KARLA ANDREA BANDEIRA
PINTO
Advogado(s) do reclamado: SHISLEY NILCE SOARES DA COSTA
CAMARGO
Intimação
Fica a parte REQUERENTE intimada, por via de seu(s) advogado(s),
a impulsionar o feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do
processo.
Porto Velho - RO, 21 de maio de 2018
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217 –
2520.
Autos nº: 7031535-74.2016.8.22.0001
CERTIDÃO
Fica a parte requerida intimada, por via de seu advogado, a efetuar
o pagamento das custas processuais finais a serem apuradas por
meio do Sistema de Custas do TJ/RO, no prazo de 15 dias, sob
pena de remessa de Certidão de Débito Judicial para protesto e de
inscrição de dívida ativa.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217 –
2520.
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Autos nº: 7031535-74.2016.8.22.0001
CERTIDÃO
Fica a parte requerida intimada, por via de seu advogado, a efetuar
o pagamento das custas processuais finais a serem apuradas por
meio do Sistema de Custas do TJ/RO, no prazo de 15 dias, sob
pena de remessa de Certidão de Débito Judicial para protesto e de
inscrição de dívida ativa.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7004894-15.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 09/02/2017 16:34:46
Requerente: MANOEL MIGUEL DE PAIVA
Advogados do(a) AUTOR: EVERTHON BARBOSA PADILHA
DE MELO - RO0003531, CARLA FRANCIELEN DA COSTA RO0007745
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos e examinados.
I – Relatório.
PETIÇÃO INICIAL: MANOEL MIGUEL DE PAIVA ajuizou a presente
ação indenizatória por danos morais em face de CENTRAIS
ELÉTRICA DE RONDÔNIA S/A – CERON, ambos já qualificados
nos autos, alegando, em síntese, que reside No Distrito de Extrema/
RO, sendo que há bastante tempo vem sofrendo com a prestação
de serviços deficitária desenvolvidos pela parte requerida.
Assevera que no dia 25/09/2016, às 8h30min, o fornecimento de
energia elétrica foi interrompido, só retornando às 21 horas.
Afirma que as constantes falhas e interrupções no fornecimento
de energia elétrica não se resumem as datas e horários elencados
acima, sendo que a requerida não busca adotar medidas eficazes
para a não ocorrência das faltas de energia elétrica.
Aduz que nesse período, em que foi interrompido o fornecimento
de energia elétrica, não pode usufruir de nenhum dos utensílios
domésticos da sua residência, inclusive ficou impossibilitado de
utilizar a água do seu reservatório ante a fata de energia elétrica
para ligar a bomba d’ água.
Por fim, pugna pela reparação pelos danos morais, juntando
documentos.
Instada a comprovar a condição de hipossuficiência (Id 8423726)
o autor noticiou a interposição de agravo de instrumento ao qual
foi dado provimento com a concessão da gratuidade da justiça (Id
12593565).
DESPACHO INICIAL: pelo DESPACHO de Id n. 12856731 foi
determinada a citação da requerida.
DEFESA: citada (Id n. 13326792), a requerida apresentou sua
defesa intempestiva (Id 17203797).
É o sucinto Relatório. Decido.
II – FUNDAMENTOS DO JULGADO
II.1 DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO
A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355,
II, do Código de Processo Civil, pois que o requerido, apesar de
devidamente citado, não apresentou resposta, tornando-se revel.
A presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial,
decorrente da revelia, aliada as demais provas documentais
determinam a procedência do pedido.
II.2 – Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
Primeiramente, cumpre observar que a questão a ser debatida
deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do consumidor,
sendo a requerente consumidora típica (Art. 2º. CDC) e a requerida
fornecedora, nos termos do artigo 3º do CDC.
III – MÉRITO
Segundo estabelecido pelo art. 14 do CDC, a responsabilidade da
empresa ré, pelo defeito na prestação do seu serviço é objetiva,
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ou seja, se assenta na equação binária cujos polos são o dano e a
autoria do evento danoso.
Sem cogitar da imputabilidade ou investigar a antijuridicidade do
fato danoso, o que importa para assegurar o ressarcimento é a
verificação do evento e se dele emanou prejuízo. Em tal ocorrendo o
autor do fato causador do dano é o responsável. Não há que se falar
em culpa, tratando-se da aplicação da teoria da responsabilidade
objetiva.
Para caracterizar a responsabilidade, uma vez adotada a doutrina
da responsabilidade objetiva, basta comprovar o dano e a autoria.
Nos termos do § 3º do art. 12 da Lei Consumerista, a pessoa jurídica
somente se exime de sua responsabilidade se provar entre outras
hipóteses, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
No presente caso, o autor sustenta ter sofrido danos morais em
razão da longa suspensão do fornecimento de energia elétrica,
ante a impossibilidade de utilizar-se dos utensílios domésticos que
guarnecem a sua residência.
Por meio dos documentos que instruem a inicial, notadamente a
fatura de energia (Id 8391820), verifica-se que o autor é consumidor
titular da unidade consumidora indicada na inicial.
Caberia à demandada, se pretendesse afastar a sua
responsabilidade, comprovar a inexistência de defeito na prestação
de serviço, mas não logrou êxito eis que se tornou revel.
A requerida não se desincumbiu a contento do ônus que lhe cabia
pelo fato de ter deixado de apresentar defesa, violando a disposição
do art. 373, II do NCPC.
Resta-nos apreciar se deles (fatos) decorre ofensa moral indenizável,
não deixando-de de lado a responsabilidade da requerida que,
como já dito, é objetiva.
Nesse aspecto, em que pese o entendimento deste Juízo de
que o fato narrado pelo autor trata-se de mero aborrecimento
cotidiano, o E. Tribunal de Justiça de Rondônia, pelas suas duas
Câmaras, firmou posicionamento de que a falta de energia por
período prolongado constitui dano moral. Dessa forma, atendendo
o preceito da segurança jurídica e da orientação do novo CPC
de franca verticalização das decisões judiciais, passo a adotar o
posicionamento vencedor em segundo grau de jurisdição.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. VÁRIOS DIAS. DANO
MORAL. PROVA. PRESCINDIBILIDADE. VALOR. FIXAÇÃO.
É devida indenização por dano moral decorrente de falha no
fornecimento de energia elétrica que priva o consumidor por dias
de utilizar serviço essencial, dano este que prescinde de prova,
tratando-se de espécie de dano moral presumido. O arbitramento
da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a
caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se
à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e
repercussão dos danos, à capacidade econômica, características
individuais e ao conceito social das partes. (Não Cadastrado, N.
00015981720118220001, Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, J.
08/05/2013)
“ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. INTERRUPÇÃO.
LONGO PERÍODO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
INOCORRÊNCIA.
PREJUÍZOS.
PROVA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO. REPARAÇÃO DOS DANOS. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. Havendo a utilização de prova emprestada de processo
em que a demandada participou como litisdenunciada, tendo acesso
ao contraditório e à ampla defesa, não há falar-se em cerceamento
de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Por observância
à teoria do risco administrativo, comprovado o efetivo prejuízo, a
empresa responsável pela distribuição de energia elétrica responde
pelos danos causados pela interrupção do fornecimento do serviço.”
(Não Cadastrado, N. 00200064020088220008, Rel. Des. Raduan
Miguel Filho, J. 28/02/2012)
“APELAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. A
interrupção de energia elétrica, por extenso período, causada por
falha na prestação do serviço, extrapola o mero aborrecimento,
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gerando dano moral indenizável.” (Apelação, Processo nº 000463581.2013.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data
de julgamento: 05/10/2016)
“APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA. LONGO PERÍODO. FALHA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. - A falha na
prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica,
que interrompe o serviço por longo período de tempo, causa ao
consumidor transtornos que ultrapassam os simples aborrecimentos,
configurando ofensa moral indenizável.” (Apelação, Processo
nº 0009256-53.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Kiyochi
Mori, Data de julgamento: 22/09/2016)
“ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
INTERRUPÇÃO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA. LONGO PERÍODO. CASO
FORTUITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A interrupção
injustificada do fornecimento do serviço de energia elétrica por tempo
relevante e sem justificativa plausível obriga o ofensor a compensar
pelos danos morais experimentados pelo consumidor. Excludente
de responsabilidade não verificada no presente caso. Indenização
por danos morais fixada de acordo com as circunstâncias do
caso concreto e os parâmetros adotados rotineiramente por este
colegiado.” (Apelação, Processo nº 0004578-63.2013.822.0001,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível,
Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de
julgamento: 08/09/2016)
Quando se trata de dano moral, o conceito ressarcitório é dúplice,
pois traz em si o caráter punitivo para que o causador do dano,
com a condenação, se veja castigado pela ofensa que praticou
e o caráter compensatório para a vítima, de modo a garantir que
receba uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida
do mal sofrido.
Nesse sentido é a lição do Mestre Caio Mário da Silva Pereira,
afirmando que no caso de dano simplesmente moral, o juiz arbitrará
moderada e equitativamente a indenização observando que na
reparação estariam conjugados dois motivos, ou concausas: I)
punição ao infrator pelo fato de haver ofendido um bem jurídico
da vítima, posto que imaterial; II) pôr nas mãos do ofendido uma
soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer a
oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie,
seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material
o que pode ser obtido “no fato” de saber que esta soma em dinheiro
pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o
desejo de vingança.
Sabe-se ainda, que o arbitramento da indenização pelo dano
moral deve atender às circunstâncias de cada caso. Nesse sentido
o Ministro Paulo de Tarso Sanverino, no Recurso Especial nº
1.415.537 - SP (2013/0357399-4), apontou como principais pontos
a serem considerados como elementos objetivos e subjetivos de
concreção para a fixação do quantum indenizatório “a) a gravidade
do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do
dano); b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente
(culpabilidade do agente); c) a eventual participação culposa do
ofendido (culpa concorrente da vítima); d) a condição econômica
do ofensor; e) as condições pessoais da vítima (posição política,
social e econômica)” (grifei).
Ainda segundo os ensinamentos do ilustre Magistrado Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, também extraído do RE nº 1.415.537
- SP (2013/0357399-4):
“(...) O método mais adequado para um arbitramento razoável da
indenização por dano extrapatrimonial é o bifásico, resultando da
reunião dos dois últimos critérios analisados (valorização sucessiva
tanto das circunstâncias como do interesse jurídico lesado).
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização,
considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com
os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é
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uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes,
assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente
na medida em que se diferenciam.
Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização,
ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base
nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica,
eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias
particulares do caso (gravidade do fato em si, culpabilidade do
agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das
partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim,
a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as
peculiaridades do caso. (…)”
No caso dos autos, considerando o critério bifásico acima exposto,
em um primeiro momento é possível identificar, pelos precedentes
acima mencionados, que o nosso Tribunal de Justiça em casos
semelhantes - interrupção do fornecimento de energia elétrica na
cidade de Itapuã do Oeste - pelas suas duas Câmaras Cíveis de
Julgamento, vêm arbitrando indenizações que variam, ao menos
em sua grande maioria, de R$ 1.000,00 (mil reais) (AP nº 000463581.2013.822.0001 e AP nº 0005290-19.2014.822.0001) a R$
3.000,00 (três mil reais) (AP nº 0009256-53.2015.822.0001, AP nº
0011240-72.2015.822.0001 e AP nº 0004578-63.2013.822.0001).
Identificado o grupo de casos representativos da jurisprudência do
Tribunal acerca do tema - interrupção do fornecimento de energia
elétrica na cidade de Itapuã do Oeste -, passa-se à análise das
circunstâncias particulares do caso concreto.
Não há elementos que evidenciem excepcional gravidade do fato em
si. O autor fez apenas um relato genérico sobre a impossibilidade de
utilização de seus utensílios domésticos, no período de interrupção
do fornecimento de energia elétrica. Quanto ao grau da culpa da
requerida (grave, leve ou levíssima), tenho na como grave, dado
que a demanda instalada não constitui surpresa que justifique a
falha no serviço. Tratando-se de serviço público essencial, pela
qual a requerida cobra, e muito, de seus usuários, deveria prestar
serviço de qualidade, observando o princípio da continuidade.
Gize-se não se tratar de falha decorrente de um fato ou demanda
imprevisível ou ao menos improvável. É a própria autora que afirma
haver na região grandes consumidores, o que evidencia seu dever
de dotar a localidade de equipamento suficiente para o atendimento
da demanda. Relativamente a eventual concorrência de culpa, a
autora não praticou qualquer conduta que pudesse contribuir para
a eclosão do resultado. No que tange a providências para que tais
fatos não voltem a ocorrer, reconhecidamente a requerida vem
trabalhando para dotar a localidade de uma nova subestação, em
vias de CONCLUSÃO, conforme se depreende da contestação,
informação que não é negada pela parte autora. Em se tratando
de serviço público, administrado por empresa de economia mista
as dificuldades de fazer grandes investimentos para atender fluxos
migratórios não devem ser ignoradas. A concessão de indenizações
em casos como este, abrangendo toda a população de uma região
e tantas vezes quanto forem as falhas na prestação do serviço,
tem potencial de levar à ruína a empresa, ainda que se reconheça
seu grande porte. Não se pode ignorar que o valor empregado
no pagamento de indenizações é retirado do montante que seria
utilizado na implementação de melhorias da rede e que por tal
beneficiaria um sem número de usuários. Por fim, relativamente
a condição social do ofendido, presume-se pela profissão e
hipossuficiência declarada, ser pessoa de parcos recursos.
Assim, feitas tais ponderações e para que haja proporcionalidade
entre a ofensa e o valor do ressarcimento, sem que haja
enriquecimento ilícito da requerente, arbitro o valor da indenização
por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais).
V – DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I do NCPC, JULGO
PROCEDENTES o pedido contido na inicial, para CONDENAR a
requerida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao
requerente, a título de indenização por danos morais, acrescido
de juros de mora de 1% ao mês (calculado de forma simples) e
correção monetária a partir da presente data, nos termos da Súmula
362 do STJ.
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Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.
Observadas as formalidades legais e transitada em julgado a
presente SENTENÇA, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, Quarta-feira, 8 de abril de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1307
Processo nº 7039501-88.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: AURIENE SOUZA GUERREIRO LIMA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
EXECUTADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE
RONDONIA CAERD
Advogados do(a) EXECUTADO: KHARIN DE CAMARGO RO0002150, MARICELIA SANTOS FERREIRA DE ARAUJO RO000324B
Intimação REQUERIDO
FINALIDADE: Fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua)
advogado(a), notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuar o pagamento das custas judiciais. A guia para pagamento
deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7i
nYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217
– 2520
Autos n°: 7030001-61.2017.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE GALDINO DA LUZ
Advogado do(a) AUTOR: ROSELAINE RIBEIRO VARGAS DA
COSTA - RO0004414
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO RO0005017
DESPACHO
Considerando a quitação concedida pela parte requerente (Id
n. 18132611, págs. 01/03), defiro o levantamento dos valores
depositados (Id n. 18132624):
FAVORECIDO: (JOSÉ GALDINO DA LUZ, CPF: 625.988.642-04 )
FINALIDADE: Proceder ao levantamento da importância de R$
1.931,14 (mil novecentos e trinta e um reais e catorze centavos),
mais acréscimos legais, que se encontra depositada na Conta
Judicial nº 01656065-0, ID nº 049284801921804160, Operação
040, Agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme Guia de
Depósito juntada sob Id n. 18132624 destes autos. Efetuada a
transação, a referida conta deverá ser encerrada.
Transfira-se para conta a ser indicada pelo perito (Dr. João
Cangussú, CRM RO 3171) a importância que
se encontra depositada a título de honorários (Id n. 13059882).
Intime-se a requerida para o pagamento em 15 (quinze) dias, sob
pena de protesto e posterior inscrição em dívida ativa (vide art. 35
e ss. da lei 3.896/16).
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Após, arquivem-se.
P.R.I.
VIAS DESTE SERVEM COMO ALVARÁ.
Nome: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 andar, Centro, Rio de Janeiro
- RJ - CEP: 20031-205
Porto Velho-RO, 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7032951-43.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOSE DA SILVA CASTRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: LELIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
GOMES NETA - RO0004308
EXECUTADO: GUAPORE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA RO0000802
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerente intimada, por seu patrono, da expedição
do alvará na oportunidade fica INTIMADA para cumprir o item 4 do
DESPACHO de ID 16809197.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1307
Processo nº 7022395-79.2017.8.22.0001
AUTOR: RAIMUNDO XAVIER DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: JESSICA PEIXOTO CANTANHEDE
- RO0002275, RENAN THIAGO PASQUALOTTO SILVA RO0006017, HELON MENDES DE SANTANA - RO6888, ITALO
FERNANDO SILVA PRESTES - RO7667
RÉU: ORISVALDO PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO DO AUTOR
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora. através do seu patrono,
para se manifestar quanto o AR negativo, no prazo de 05 dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1307
Processo nº 7010932-43.2017.8.22.0001
AUTOR: MARIA MADALENA MAGALLY WEHBE
Advogado do(a) AUTOR: FRANCISCO RAMON PEREIRA
BARROS - RO8173
RÉU: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) RÉU: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
Intimação
Fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1307
Processo nº 7013782-70.2017.8.22.0001
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA RO0006557
RÉU: JANE CRISTINA DOS SANTOS ALVES
Advogado do(a) RÉU: ANDERSON DOS SANTOS MENDES RO0006548
Intimação REQUERIDA - PAGAR CUSTAS
FINALIDADE: Fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua)
advogado(a), notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuar o pagamento das custas judiciais. A guia para pagamento
deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1307
Processo nº 7004544-95.2015.8.22.0001
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO0004872
EXECUTADO: JOAO ADEMAR DOS REIS, RENATO DA SILVA
DOS REIS, ILTO NUNES PENHA, ALDERI CARMO ALVES,
GILVANI FRANCO DOS SANTOS, HILO VALMIR RIBEIRO,
LINDOMAR APARECIDO PENHA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogados do(a) EXECUTADO: CARLOS HENRIQUE GAZZONI RO0006722, VIVIANE RODRIGUES OLIVEIRA - RO7901
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogados do(a) EXECUTADO: CARLOS HENRIQUE GAZZONI RO0006722, VIVIANE RODRIGUES OLIVEIRA - RO7901
Intimação AUTOR
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora, através do seu advogado,
para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo
de 05 (cinco) dias.
Porto Velho/RO, 20 de maio de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1307
Processo nº 7026146-45.2015.8.22.0001
EXEQUENTE: MARCO ANDRE HONDA FLORES
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCO ANDRE HONDA FLORES
- MS0006171
EXECUTADO: CATIANE BARBOSA MOURA
Advogado do(a) EXECUTADO: KENUCY NEVES DE LIMA RO0002475
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INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1307
Processo nº 7060534-37.2016.8.22.0001
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO0004872
EXECUTADO: FRANCISCO ANTONIO VAZ
Advogado do(a) EXECUTADO: JAMYSON DE JESUS
NASCIMENTO - RO0001646
INTIMAÇÃO
FINALIDADE: INTIMAR a parte exequente, através do seu patrono,
para cumprir a parte final do DESPACHO de ID 17231919
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 0009621-10.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: M & M CALCADOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LENO FERREIRA ALMEIDA RO0006211
EXECUTADO: RONNI KLEY LUSTOSA TORRES e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO: ROBSON GONCALVES DE
MENEZES - AM0003895
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora intimada para retirar a Carta Precatória e
comprovar a distribuição em 10 dias, ficando a seu encargo o
acompanhamento da precatória, devendo, inclusive, sempre
manter este Juízo informado quanto ao estágio da mesma.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7019342-27.2016.8.22.0001
Classe: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO
COM COBRANÇA (94)
AUTOR: SOCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP
Advogados do(a) AUTOR: ALLYANA BRUNA MATUDA CABRAL RO0006847, MARIA ALDICLEIA FERREIRA - RO0006169, JOSE
VITOR COSTA JUNIOR - RO0004575
RÉU: MARIANA HIDALGO GUIMARAES
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte requerente, por seu patrono, no prazo de 5 (cinco)
dias, intimada para manifestar acerca do AR.
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PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone:(69) 3217 –
2520.
Autos n°: 7019852-69.2018.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: B. F. S.
Advogado do(a) AUTOR: GIULIO ALVARENGA REALE RO0006980
RÉU: S. D. A. F.
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Verifico que a parte autora deixou de cumprir os requisitos do art.
82 do CPC. Determino o recolhimento de custas processuais de
acordo com a nova Lei de Custas nº 3896 de 24 de agosto de 2016,
na importância de 2% do valor da causa, vez que, o procedimento
de busca e apreensão regulado pelo Decreto 911-69, não prevê a
realização de audiência de conciliação, fixando para a providência
o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da peça
inaugural, nos termos do art. 321 do Caderno Processual Civil.
Decorrendo in albis o prazo, devidamente certificado, voltem-me
conclusos.
Cumprida a determinação:
Trata-se de ação de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei
911/1969.
Sabe-se que com o advento do novo Código de Processo Civil (Lei
13.105/2015), extinguiram-se as ações cautelares.
No caso dos autos, embora trate-se de procedimento especial do
Decreto-Lei 911/1969, aplica-se concomitantemente aos requisitos
específicos do artigo 3º do aludido Decreto, também os requisitos
legais para concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
(SATISFATIVA/ANTECIPADA), prevista no artigo 300 do NCPC,
quais sejam: risco de dano, probabilidade do direito e reversibilidade
da medida.
A probabilidade do direito sobre o qual se baseia o pedido de
urgência evidencia-se pela Cédula de Crédito Bancário devidamente
assinado pela parte ré e a notificação informando a respeito do
inadimplemento da obrigação.
De outro lado, o perigo de dano decorre da prejudicialidade na
depreciação do veículo caso haja demora na restituição do mesmo
à posse do requerente.
Ainda, deve-se considerar que a providência pretendida não se
apresenta irreversível, de maneira que, caso o requerido purgue
a mora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do cumprimento desta
medida (Resp 1.148.622 / DF), lhe será devolvido o veículo
Ante o exposto, determino liminarmente a busca, apreensão, vistoria
e avaliação do veículo objeto do contrato firmado entre as partes,
conforme descrição constante na inicial e contrato, depositando-se
o bem em mãos do autor ou de pessoa por ele autorizada.
Executada a liminar, o requerido terá 5 dias para quitar integralmente
o contrato, contado do cumprimento do MANDADO e não de sua
juntada aos autos (REsp 1.148.622 / DF). Nesse período, o veículo
não poderá ser removido da comarca, sob pena de multa diária de
R$500,00 até o limite do valor do veículo.
Efetuado o pagamento, o autor deverá restituir o veículo à parte ré,
comprovando nos autos.
Caso o requerido não efetue o pagamento integral, inclusive das
custas processuais, consolidar-se-a a propriedade e a posse plena
e exclusiva do bem no patrimônio do Credor Fiduciário (§§1º e 2º,
art. 3º, do Decreto-Lei 911/69 com a redação dada pelo art. 56 da
Lei 10.931/04).
No prazo de 15 dias, a contar da juntada do MANDADO de citação
(REsp 1321052 / MG), a devedora fiduciante poderá apresentar
contestação, atentando-se ao disposto no art. 231, II do CPC.
O ato processual deverá obedecer ao disposto no art. 212, §2º do
CPC
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Vias desta servem como MANDADO de busca e apreensão, citação
e intimação.
Nome: SILVIA DE ALMEIDA FIDELIS
Endereço: Rua José de Alencar, 2381, AP 204, Centro, Porto Velho
- RO - CEP: 76801-036
Nome: BV FINANCEIRA S/A
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 14.171, Várzea de Baixo,
São Paulo - SP - CEP: 04730-090
Porto Velho - RO, 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217
– 2520
Autos n°: 7019903-80.2018.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EMANUELA LUZ SILVA
Advogado do(a) AUTOR: ANA OLSEN MATOS PEREIRA RO0005110
RÉU: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Trata-se de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
materiais e morais e lucros cessantes”, que EMANUELA LUZ
SILVA move contra CASA ALTA CONSTRUÇÕES LTDA, ambos
qualificados nos autos.
A autora pugnou pela concessão ao benefício da gratuidade da
justiça ao argumento de que não possui condições econômicas de
arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seu sustento e
de sua família. Pois bem.
Em que pese o teor da declaração de Id n. 18482771, pág. 01,
os documentos apresentados junto à inicial demonstram situação
financeira que não se coaduna com a alegada hipossuficiência.
Isso, pois a requerente é servidora pública estadual, com
vencimento mensal médio de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos
reais), conforme ficha financeira de Id n. 18482816, págs. 02/07.
Além disso, o objeto da demanda é a aquisição de imóvel no
valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) negócio que,
por óbvio, não poderia ser firmado por alguém em situação de
hipossuficiência financeira (Id n. 18482788, pág. 05).
Com essas considerações, INDEFIRO o a AJG e faculto à parte
que recolha as custas iniciais, de acordo com a nova Lei de Custas
nº 3.896 de 24 de agosto de 2016, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de indeferimento da inicial.
Defiro, ainda, de ofício, o parcelamento das custas, em até 06 (seis)
parcelas de R$ 582,00 (quinhentos e oitenta e dois reais).
Caso haja interesse, os depósitos deverão ser efetuados a cada
30 (trinta) dias pelos autores, mediante depósito em guia própria e
com a devida comprovação nos autos, sendo que o recebimento da
inicial ficará condicionado à comprovação da primeira parcela.
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art.
321, parágrafo único, CPC).
I.
Porto Velho-RO, 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7012557-78.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: M C DA SILVA FERREIRA EIRELI
Advogado do(a) EXEQUENTE: AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA
- RO0001054
EXECUTADO: BCS2 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: BCS2 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
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Endereço: Avenida Carlos Gomes, 2490 SALA B, - de 2384 a 2886
- lado par, São Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76804-022
SENTENÇA
Vistos e examinados.
M J COMÉRCIO DO VESTUÁRIO EIRELI – EPP (antiga M C DA
SILVA FERREIRA EIRELLI – EPP) ajuizou ação de execução de
título extrajudicial em face de BCS2 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
LTDA (loja Toli), ambos qualificados nos autos, alegando, em
síntese, ser credor do executado no valor de R$ 11.468,71 (onze
mil quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos).
Sob Id n. 17471807 o exequente requereu a desistência da ação e
extinção do feito.
É o relatório. Fundamento e decido.
Dispõe o artigo 200 do CPC: “Os atos das partes consistentes
em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem
imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos
processuais.”
No entanto, o parágrafo único do mesmo artigo prevê que a
desistência da ação só produzirá efeitos após homologação
judicial.
Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da pretensão para
os fins do art. 200, parágrafo único do Código de Processo Civil e,
consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de
MÉRITO, com supedâneo nos arts. 485, VIII e art. 775, todos do
CPC.
Sem custas finais (art. 8º, III da lei 3.896/16).
Tratando-se de pedido de desistência do feito verifica-se a
ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal,
razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data.
P.R.I.
Após, arquive-se.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217 –
2520 .
Processo nº: 7000444-97.2015.8.22.0001
Requerente: BANCO BRADESCO S.A.
Requerido(a): ALVARO HENRIQUE PEREIRA LISBOA
Valor da ação: R$ 30.026,87
CITAÇÃO DE: ALVARO HENRIQUE PEREIRA LISBOA
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 dias
O Doutor Audarzean Santana da Silva da 9ª Vara Cível - Porto
Velho, FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem, ou a quem possa interessar que por este
Juízo, se processa a ação em epígrafe, Fica a Parte Passiva acima
qualificada, CITADA a pagar a dívida no valor de R$ 30.026,87
mais acréscimos legais e os honorários advocatícios de 10%
(dez por cento) sobre o valor do débito no prazo de 3 (três) dias,
contados a partir desta citação, ou nomeie bens à penhora, ficando
advertido que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três)
dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido à metade
(art. 827, § 1º do CPC) ou, querendo, opor embargos, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do término do prazo
de 20 (vinte) dias da data da publicação deste edital. No mesmo
prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer o crédito
do exequente, e requerer, desde que comprovado o depósito de
30% do valor da execução acrescidos de custas e honorários, o
pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas
as subsequentes de correção monetária e juros de 1% de ao mês
(art. 916 NCPC). Não sendo apresentados embargos, presumirse-ão aceitos pelo réu, como verdadeiros os fatos articulados pelo
autor. Saliento que, a teor do art. 915, do NCPC, eventual defesa
através de embargos deverá ser oferecida no prazo de quinze dias,
contados, conforme art. 231, do CPC).
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Sede do Juízo - Forúm Cível Desembargador César Montenegro
- Avenida Lauro Sodré, nº 1728, Bairro São João Bosco, Porto
Velho/RO, Fone (069) 3217 2520.
Porto Velho (RO), 23 de março de 2018.
AUDARZEAN SANTANA DA SILVA, juiz
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217
– 2520
Autos n°: 7015840-12.2018.8.22.0001
EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: LAURILENE DE JESUS SOARES PIMENTA
Advogado do(a) EMBARGANTE:
EMBARGADO: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EMBARGADO:
DESPACHO
Defiro o benefício de gratuidade da justiça.
Recebo os presentes embargos, sem suspensão da execução de
acordo com o artigo 919 do CPC.
Intime-se o Exequente para impugnar os Embargos em 15 dias
úteis (NCPC, art. 920).
Após o esgotamento do prazo acima assinalado, digam as partes
no prazo de 15 (quinze) dias se pretendem a produção de outras
provas nestes autos.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/
MANDADO.
Porto Velho - RO, 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217
– 2520
Autos n°: 7002141-56.2015.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ROSANGELA NUNES CRISPIN
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
RÉU: CLARO S.A.
Advogados do(a) RÉU: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES RO0006235, RAFAEL GONCALVES ROCHA - RS0041486
DESPACHO
Diga a parte exequente acerca da impugnação apresentada sob Id
n. 16327541, págs. 01/05, no prazo de 5 (cinco) dias.
Com a resposta, ou decorrido o prazo in albis, conclusos.
I.
Porto Velho-RO, 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7019485-45.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS
NO ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA ANGELICA PAZDZIORNY RO0000777
RÉU: TIM CELULAR S.A.
Advogado do(a) RÉU:
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 9ª
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Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 5 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 22/06/2018 Hora: 10:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 18 de maio de 2018.
VANIA BERGUERAND DA SILVA RIBEIRO
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217
– 2520
Autos n°: 7010571-94.2015.8.22.0001
PETIÇÃO (241)
REQUERENTE: AGUIDA MARIA DE VASCONCELOS
Advogado do(a) REQUERENTE: WALTER GUSTAVO DA SILVA
LEMOS - RO000655A
REQUERIDO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
Advogado do(a) REQUERIDO:
Arquivem-se.
I.
Porto Velho-RO, 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1307
Processo nº 7058672-31.2016.8.22.0001
AUTOR: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON ARAUJO LEITE - RO0005196
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
INTIMAÇÃO DAS PARTES
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora e requerida, através dos seus
advogados, para tomar ciência de SENTENÇA de ID 15965220.
NA OPORTUNIDADE, Fica a parte AUTORA, na pessoa de seu(ua)
advogado(a), notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuar o pagamento das custas judiciais. A guia para pagamento
deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1307
Processo nº 7046192-21.2016.8.22.0001
AUTOR: RAIMUNDO NONATO MONTEIRO
Advogados do(a) AUTOR: WESLEY NUNES FERREIRA - RO7996,
MAGNALDO SILVA DE JESUS - RO0003485, AGNA RICCI DE
JESUS - RO0006349
RÉU: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: PAULO EDUARDO PRADO - SP182951
INTIMAÇÃO DAS PARTES
FINALIDADE: INTIMAR as partes, autora e requerido, através dos
seus advogados, para tomar ciência e cumprir o DESPACHO de ID
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16671859. “[...]Determino a intimação das partes para que
especifiquem as provas que pretendem produzir, devendo esclarecer
a pertinência quanto à produção das mesmas, justificando sua
necessidade/utilidade. Com a manifestação ou decurso in albis,
devidamente certificados os autos deverão vir conclusos.[...]”
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1307
Processo nº 7017833-95.2015.8.22.0001
AUTOR: UNICRED PORTO VELHO - COOPERATIVA DE
CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DE PORTO
VELHO E REGIAO NORTE DE RONDONIA LTDA
Advogados do(a) AUTOR: VALERIANO LEAO DE CAMARGO RO0005414, SARA COELHO DA SILVA - RO0006157, DEBORA
MENDES GOMES LAUERMANN - RO0005618
RÉU: DANIELA LOCA FURTADO VEZU RAMOS, JULIANA LOCA
FURTADO FONTES
Intimação - REQUERIDAS
FINALIDADE: Fica as requeridas, Daniela Loca Furtado Vezu
Ramos e Juliana Loca Furtado Fontes,, notificado(a) para no prazo
de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais. A
guia para pagamento deverá ser gerada no endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1307
Processo nº 7052631-48.2016.8.22.0001
AUTOR: ROSELI APARECIDA SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO DA FONSECA E SILVA NETO
- MT22447/O
RÉU: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) RÉU: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR
- RN000392A
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1307
Processo nº 7028083-90.2015.8.22.0001
EXEQUENTE: FILIPE CAIO BATISTA CARVALHO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE: FILIPE CAIO BATISTA CARVALHO
- RO0002675
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EXECUTADO: MARIA MOZARINA GADELHA GONDIM
Advogado do(a) EXECUTADO: BRENO AZEVEDO LIMA RO0002039
INTIMAÇÃO
FINALIDADE: INTIMAR a parte exequente, através do seu patrono,
para cumprir o item 5° do DESPACHO de ID 14708931. “[...]
5- Feito o levantamento, intime-se a parte exequente para que
diga se há saldo remanescente em 05 dias. Em caso de inércia a
quitação será presumida e o feito extinto (art. 526, §3º do CPC).
[...]
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: 3217-1307
Processo nº 0001200-02.2013.8.22.0001
AUTOR: DANIEL FERNANDES DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: CELIO DOS SANTOS FERREIRA RO0001224, ADHEMAR ALBERTO SGROTT REIS - RO0001944
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO RO0005017
Intimação
Fica a parte Requerida, na pessoa de seu(ua) advogado(a),
notificado(a) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
das custas judiciais. A guia para pagamento deverá ser gerada no
endereço eletrônico:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=M2VBhmGwXHBjOh7Y7inYY5BVo0iGyQDKoXf8PfM.wildfly01:custas1.1.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição em
Dívida Ativa Estadual.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217
– 2520
Autos n°: 7021909-31.2016.8.22.0001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: EINSTEIN INSTITUIÇÃO DE ENSINO LTDA. EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ
- RO0004389
EXECUTADO: AZAMOR LOPES DE LUCENA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Proceda-se nova tentativa de intimação da parte executada, dessa
vez por MANDADO, observando o endereço em que se procedeu à
citação (Id n. 6357162, pág. 01).
I.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/
MANDADO.
NOME: AZAMOR LOPES DE LUCENA
ENDEREÇOS:
Fórum Criminal (local de trabalho)
Rua Elias Gorayeb, n. 1117, Bairro Nossa Senhora das Graças
(endereço residencial)
Porto Velho-RO, 18 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217
– 2520
Autos n°: 7013229-57.2016.8.22.0001
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MONITÓRIA (40)
AUTOR: RAFAEL VALENTIN RADUAN MIGUEL
Advogados do(a) AUTOR: RAFAEL VALENTIN RADUAN MIGUEL
- RO0004486, MARGARETE GEIARETA DA TRINDADE RO0004438
RÉU: EDVIN SEBASTIAO FERREIRA CUELLAR, EDBIN SOARES
CUELLAR
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Considerando a informação de Id n. 14780492, defiro a liberação
da penhora sobre todos os bens, realizada sob Id n. 13702523.
Após a liberação, arquivem-se.
I.
Porto Velho-RO, 21 de março de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217 –
2520.
Autos nº: 7003509-03.2015.8.22.0001
CERTIDÃO
Fica intimada a parte autora a se manifestar sobre a impugnação
ao cumprimento de SENTENÇA apresentada no Id. 17371474, no
prazo de 15 dias.
Intimação
Fica a parte autora intimada, para comprovar o pagamento das
custas processuais finais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de protesto e inscrição em dívida ativa.
Porto Velho - RO, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7054767-81.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RUCILI GUIRALDE RODRIGUES
Advogado do(a) AUTOR: FAUSTO SCHUMAHER ALE SP0273516
RÉU: CERON
Advogado do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO RO0006207
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7025397-57.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: IVAN FREITAS DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: CARLA FRANCIELEN DA COSTA
- RO0007745, EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO
- RO0003531, MARCIA BERENICE SIMAS ANTONETTI RO0001028
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU:
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063
SENTENÇA
Vistos e examinados.
I – RELATÓRIO
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PETIÇÃO INICIAL: IVAN FREITAS DA SILVA ajuizou ação de
indenização por danos morais em face de CENTRAIS ELÉTRICAS
DE RONDÔNIA S/A – CERON, ambos qualificados nos autos,
alegando, em síntese, que reside na localidade Vila Agrovila I e
II, São Sebastião, zona rural, Município de Porto Velho/RO, sendo
que há bastante tempo vem sofrendo com a prestação de serviços
deficitária desenvolvidos pela parte requerida.
Narra que no dia 14.11.2014, às 17h:00min, o fornecimento
de energia elétrica foi interrompido, só retornando no dia
posterior (15.11.2014) às 05h:00min, com oscilações, cessando
ininterruptamente novamente por volta de 20h:00min do dia
25.11.2014, retornando apenas às 04h:00min do dia 26.11.2014.
Assevera que tais interrupções no fornecimento de energia elétrica
causaram-no prejuízos como perda de produtos (carnes, peixes,
leite etc), falta d’água em razão do não funcionamento de bomba
d’água o que, além de prejudicar os cuidados com a higiene pessoal,
gerou transtornos quanto à irrigação de hortas, funcionamento das
máquinas e outros transtornos.
Por fim, pugna pela reparação pelos danos morais, juntando
documentos.
EMENDA: pelo DESPACHO de Id n. 11016309 foi determinada a
emenda à inicial a fim de que o requerente comprovasse a alegada
hipossuficiência financeira ou, no mesmo prazo, o pagamento das
custas iniciais.
Sob Id n. 11828835 o autor requereu dilação de prazo para
apresentar a emenda, o que foi deferido (Id n. 13329477).
A emenda foi comprovada em seguida (Id n. 13965307, págs.
01/03).
DESPACHO INICIAL: pelo DESPACHO de Id n. 15030349 foi
concedida a gratuidade, bem como foi justificada a ausência de
designação de audiência para tentativa de conciliação.
DEFESA: citada (Id n. 15264394, pág. 01), a requerida apresentou
sua defesa (Id n. 16128044) alegando que à época o autor não
era cliente da requerida ao tempo dos fatos narrados na inicial,
tornando-se somente em 15/12/2014.
No MÉRITO, alegou que a parte autora não teria logrado êxito em
comprovar que realmente estava na localidade no momento que
ocorreu a suposta interrupção.
Sobre os danos morais, alegou serem incabíveis, uma vez que
não haveria comprovação de transtornos vivenciados pela pessoa
titular da unidade consumidora, bem como de ato ilícito praticado.
Afastou o cabimento de inversão do ônus da prova na hipótese e
pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais, bem como fosse o
requerente reputado litigante de má-fé. Apresentou documentos.
Réplica: intimada para apresentar réplica, a parte autora
permaneceu inerte (vide certidão de Id n. 17328746).
Vieram-me os autos conclusos.
É o sucinto Relatório. Decido.
II – FUNDAMENTOS DO JULGADO
II.1 – Do Julgamento Antecipado do MÉRITO.
O feito comporta julgamento antecipado, pois a matéria fática
veio comprovada por documentos, evidenciando-se despicienda
a designação de audiência de instrução ou a produção de outras
provas (CPC, art. 355, I).
Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“A FINALIDADE da prova é o convencimento do juiz, sendo ele o
seu direto e principal destinatário, de modo que a livre convicção do
magistrado consubstancia a bússola norteadora da necessidade
ou não de produção de quaisquer provas que entender pertinentes
à solução da demanda (art. 330 do CPC); exsurgindo o julgamento
antecipado da lide como mero consectário lógico da desnecessidade
de maiores diligências.”.(REsp 1338010/SP)
II.2 – Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
Primeiramente, cumpre observar que a questão a ser debatida
deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do consumidor,
sendo a requerente consumidora típica (Art. 2º. CDC) e a requerida
fornecedora, nos termos do artigo 3º do CDC.
III – PRELIMINAR
III.1 – Ilegitimidade Ativa
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Em que pese o argumento da requerida de que nas datas dos fatos
narrados na inicial o autor não era titular da Unidade Consumidora,
não há nos autos prova cabal de tal alegação.
Para provar a ilegitimidade ativa do requerente bastava que o
autor apresentasse extrato de faturas/débitos do requerente no
qual se poderia observar a data da primeira emissão de faturas.
Além disso, o print da tela de seu sistema interno, por ser produzida
unilateralmente, não possui força probatória.
Diante disso, afasto a preliminar suscitada e passo à análise de
MÉRITO.
III.2 – MÉRITO
Segundo estabelecido pelo art. 14 do CDC, a responsabilidade da
empresa ré, pelo defeito na prestação do seu serviço é objetiva,
ou seja, se assenta na equação binária cujos polos são o dano e a
autoria do evento danoso.
Sem cogitar da imputabilidade ou investigar a antijuridicidade do
fato danoso, o que importa para assegurar o ressarcimento é a
verificação do evento e se dele emanou prejuízo. Em tal ocorrendo o
autor do fato causador do dano é o responsável. Não há que se falar
em culpa, tratando-se da aplicação da teoria da responsabilidade
objetiva.
Para caracterizar a responsabilidade, uma vez adotada a doutrina
da responsabilidade objetiva, basta comprovar o dano e a autoria.
Nos termos do § 3º do art. 12 da Lei Consumerista, a pessoa jurídica
somente se exime de sua responsabilidade se provar entre outras
hipóteses, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
No presente caso, o autor sustenta ter sofrido danos morais em
razão da longa suspensão do fornecimento de energia elétrica,
ante a impossibilidade de utilizar-se dos utensílios domésticos que
guarnecem a sua residência.
Em sua defesa, a requerida, se limita a alegar não ter a parte autora
logrado êxito em comprovar os fatos alegados e que se esforça
para prestar um bom serviço na localidade. Ressaltou ter ativado
nova subestação na cidade de Itapuã D’Oeste que atende toda a
população e regiões próximas.
Em que pese a alegação de que a autora teria deixado de comprovar
a interrupção do fornecimento de energia elétrica, forçoso concluir
que a própria requerida poderia comprovar a inexistência da falha
no serviço. Para tanto, bastaria que apresentasse relatório da
prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, de modo
que restaria esclarecida a controvérsia apontada.
Tendo a requerida falhado com seu ônus probatório (art. 373,
II, CPC), resta apreciar se deles (fatos) decorre ofensa moral
indenizável. Isso porque as pretensas justificativas apresentadas
não são suficientes para elidir a responsabilidade da requerida que,
como já dito, é objetiva.
Nesse aspecto, em que pese o entendimento deste Juízo de
que o fato narrado pelo autor trata-se de mero aborrecimento
cotidiano, o E. Tribunal de Justiça de Rondônia, pelas suas duas
Câmaras, firmou posicionamento de que a falta de energia por
período prolongado constitui dano moral. Dessa forma, atendendo
o preceito da segurança jurídica e da orientação do novo CPC
de franca verticalização das decisões judiciais, passo a adotar o
posicionamento vencedor em segundo grau de jurisdição.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. VÁRIOS DIAS. DANO
MORAL. PROVA. PRESCINDIBILIDADE. VALOR. FIXAÇÃO.
É devida indenização por dano moral decorrente de falha no
fornecimento de energia elétrica que priva o consumidor por dias
de utilizar serviço essencial, dano este que prescinde de prova,
tratando-se de espécie de dano moral presumido. O arbitramento
da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a
caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se
à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e
repercussão dos danos, à capacidade econômica, características
individuais e ao conceito social das partes. (Não Cadastrado, N.
00015981720118220001, Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, J.
08/05/2013)
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“ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. INTERRUPÇÃO.
LONGO PERÍODO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
INOCORRÊNCIA.
PREJUÍZOS.
PROVA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO. REPARAÇÃO DOS DANOS. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. Havendo a utilização de prova emprestada de
processo em que a demandada participou como litisdenunciada,
tendo acesso ao contraditório e à ampla defesa, não há falar-se em
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Por
observância à teoria do risco administrativo, comprovado o efetivo
prejuízo, a empresa responsável pela distribuição de energia
elétrica responde pelos danos causados pela” (Não Cadastrado, N.
00200064020088220008, interrupção do fornecimento do serviço.
Rel. Des. Raduan Miguel Filho, J. 28/02/2012)
“APELAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. A
interrupção de energia elétrica, por extenso período, causada por
falha na prestação do serviço, extrapola o mero aborrecimento,
gerando dano moral indenizável.” (Apelação, Processo nº 000463581.2013.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data
de julgamento: 05/10/2016)
“APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA. LONGO PERÍODO. FALHA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. - A falha na
prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica,
que interrompe o serviço por longo período de tempo, causa ao
consumidor transtornos que ultrapassam os simples aborrecimentos,
configurando ofensa moral indenizável.” (Apelação, Processo
nº 0009256-53.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Kiyochi
Mori, Data de julgamento: 22/09/2016)
“ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
INTERRUPÇÃO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA. LONGO PERÍODO. CASO
FORTUITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A interrupção
injustificada do fornecimento do serviço de energia elétrica por tempo
relevante e sem justificativa plausível obriga o ofensor a compensar
pelos danos morais experimentados pelo consumidor. Excludente
de responsabilidade não verificada no presente caso. Indenização
por danos morais fixada de acordo com as circunstâncias do
caso concreto e os parâmetros adotados rotineiramente por este
colegiado.” (Apelação, Processo nº 0004578-63.2013.822.0001,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível,
Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de
julgamento: 08/09/2016)
Quando se trata de dano moral, o conceito ressarcitório é dúplice,
pois traz em si o caráter punitivo para que o causador do dano,
com a condenação, se veja castigado pela ofensa que praticou
e o caráter compensatório para a vítima, de modo a garantir que
receba uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida
do mal sofrido.
Nesse sentido é a lição do Mestre Caio Mário da Silva Pereira,
afirmando que no caso de dano
simplesmente moral, o juiz arbitrará moderada e equitativamente
a indenização observando que na reparação estariam conjugados
dois motivos, ou concausas: I) punição ao infrator pelo fato de
haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II)
pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o, porém o meio de
lhe oferecer a oportunidade de conseguir uma satisfação pretium
doloris de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral,
seja mesmo de cunho material o que pode ser obtido “no fato” de
saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da
ofensa e de qualquer maneira o desejo de vingança.
Sabe-se ainda, que o arbitramento da indenização pelo dano
moral deve atender às circunstâncias de cada caso. Nesse sentido
o Ministro Paulo de Tarso Sanverino, no Recurso Especial nº
1.415.537 – SP (2013/0357399-4), apontou como principais pontos
a serem considerados como elementos objetivos e subjetivos de
concreção para a fixação do quantum indenizatório “a) a gravidade
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do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do
dano); b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente
(culpabilidade do agente); c) a eventual participação culposa do
ofendido (culpa concorrente davítima); d) a condição econômica do
ofensor; e) as condições pessoais da vítima (posição política,
social e econômica)” (grifei).
Ainda segundo os ensinamentos do ilustre Magistrado Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, também extraído do RE nº 1.415.537
- SP (2013/0357399-4):
“(...) O método mais adequado para um arbitramento razoável da
indenização por dano extrapatrimonial é o bifásico, resultando da
reunião dos dois últimos critérios analisados (valorização sucessiva
tanto das circunstâncias como do interesse jurídico lesado).
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização,
considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com
os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é
uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes,
assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente
na medida em que se diferenciam.
Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização,
ajustando-se o seu montante às
peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindose, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor
de acordo com as circunstâncias particulares do caso (gravidade
do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima,
condição econômica das partes) até se alcançar o montante
definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente
eqüitativo, que respeita as peculiaridades do caso. (…)”
No caso dos autos, considerando o critério bifásico acima exposto,
em um primeiro momento é possível identificar, pelos precedentes
acima mencionados, que o nosso Tribunal de Justiça em casos
semelhantes - interrupção do fornecimento de energia elétrica
na cidade de Itapuã do Oeste suas duas Câmaras Cíveis de
Julgamento, vêm arbitrando indenizações que variam, ao menos
em sua grande maioria, de R$ 1.000,00 (mil reais) (AP nº 000463581.2013.822.0001 e AP nº 0005290-19.2014.822.0001) a R$
3.000,00 (três mil reais) (AP nº 0009256-53.2015.822.0001, AP nº
0011240-72.2015.822.0001 e AP nº 0004578-63.2013.822.0001).
Identificado o grupo de casos representativo da jurisprudência do
Tribunal acerca do tema – interrupção do fornecimento de energia
elétrica na cidade de Itapuã do Oeste –, passa-se à análise das
circunstâncias particulares do caso concreto.
Não há elementos que evidenciem excepcional gravidade do fato em
si. O autor fez apenas um relato genérico sobre a impossibilidade de
utilização de seus utensílios domésticos, no período de interrupção
do fornecimento de energia elétrica. Quanto ao grau da culpa da
requerida (grave, leve ou levíssima), tenho na como grave, dado
que a demanda instalada não constitui surpresa que justifique a
falha no serviço.
Tratando-se de serviço público essencial, pela qual a requerida
cobra, e muito, de seus usuários, deveria prestar serviço de
qualidade, observando o princípio da continuidade. Gize-se não
se tratar de falha decorrente de um fato ou demanda imprevisível
ou ao menos improvável. É a própria autora que afirma haver
na região grandes consumidores, o que evidencia seu dever de
dotar a localidade de equipamento suficiente para o atendimento
da demanda. Relativamente a eventual concorrência de culpa, a
autora não praticou qualquer conduta que pudesse contribuir para
a eclosão do resultado.
No que tange a providências para que tais fatos não voltem a
ocorrer, reconhecidamente a requerida vem trabalhando para dotar
a localidade de uma nova subestação, em vias de CONCLUSÃO,
conforme se depreende da contestação, informação que não
é negada pela parte autora. Em se tratando de serviço público,
administrado por empresa de economia mista as dificuldades de
fazer grandes investimentos para atender fluxos migratórios não
devem ser ignoradas. A concessão de indenizações em casos
como este, abrangendo toda a população de uma região e tantas
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vezes quanto forem as falhas na prestação do serviço, tem potencial
de levar à ruína a empresa, ainda que se reconheça seu grande
porte. Não se pode ignorar que o valor empregado no pagamento
de indenizações é retirado do montante que seria utilizado na
implementação de melhorias da rede e que por tal beneficiaria
um sem número de usuários. Por fim, relativamente a condição
social do ofendido, presume-se pela profissão e hipossuficiência
declarada, ser pessoa de parcos recursos.
Assim, feitas tais ponderações e para que haja proporcionalidade
entre a ofensa e o valor do
ressarcimento, sem que haja enriquecimento ilícito da requerente,
arbitro o valor da indenização por danos morais em R$ 1.000,00
(mil reais).
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO
PROCEDENTES o pedido contido na inicial, para CONDENAR a
requerida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao
requerente, a título de indenização por danos morais, acrescido
de juros de mora de 1% ao mês (calculado de forma simples) e
correção monetária a partir da presente data, nos termos da Súmula
362 do STJ.
Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
Remetam-se os autos à contadoria para o cálculo das custas e
intime-se o executado para o pagamento em 15 (quinze) dias, sob
pena de protesto e inscrição em dívida ativa, independentemente
de nova CONCLUSÃO.
Observadas as formalidades legais e transitada em julgado a
presente SENTENÇA, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho, 6 de abril de 2018.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 9º Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217 –
2520.
Autos nº: 7022369-52.2015.8.22.0001
CERTIDÃO
Certifico a interposição de recurso de Apelação. Fica intimada a
parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar
Contrarrazões.
Porto Velho - RO, 21 de maio de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217
– 2520
Autos n°: 7019253-33.2018.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO
- RO0001619
RÉU: AUDILEIA YUKO DE MORAES
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Verifico que a parte autora deixou de cumprir os requisitos do art.
82 do Código de Processo Civil.
1- Sendo assim, determino o recolhimento das custas processuais
de acordo com a Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas), fixando o prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da peça inaugural,
nos termos do art. 321 do CPC.
2- Decorrendo in albis o prazo, devidamente certificado, voltem-me
conclusos.
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CUMPRIDA A DETERMINAÇÃO:
Cite-se a parte requerida e intime-se a autora para que, nos termos
do art. 334 do CPC, compareçam à audiência de conciliação que
ocorrerá na Central de Conciliação, sito à Rua Quintino Bocaiúva,
n. 3061, esquina com Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel, em
Porto Velho (RO), devendo as partes se fazerem acompanhadas
por seus patronos (art. 334, §9º CPC).
AO CARTÓRIO: Agende audiência utilizando-se o sistema do
PJE, manual ou automático. Após, certifique-se, intimem-se para
comparecer a audiência designada, a parte autora na pessoa do
seu advogado (art. 334, § 3º, CPC), via Sistema Eletrônico e a
requerida por carta ou MANDADO com cópia do DESPACHO e
certidão como anexo.
Advirto as partes de que o não comparecimento pessoal à
audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e
será sancionada com multa de até 2% do valor da causa (art. 334,
§8º, CPC), sendo que o comparecimento do advogado não supre a
exigência de comparecimento pessoal.
Ressalto que o prazo para contestar (15 dias úteis) fluirá a partir da
data da audiência designada ou, caso a parte requerida manifeste
o desinteresse na realização da mesma, da data da apresentação
do pedido (art. 335, I e II, CPC). A manifestação de desistência
deverá ser apresentada com antecedência mínima de 10 (dez) dias
da data da audiência (art. 334, §5º, CPC).
Advirto a parte requerida que, se não contestar a ação, será
considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).
Caso não haja acordo e a parte autora não seja beneficiária da
gratuidade processual, deverá recolher as custas complementares
em 1% do valor atribuído à causa.
ADVERTÊNCIA: A petição inicial e os documentos que instruem
a inicial poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.tjro.
jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20,
da Resolução 185/2013 – CNJ. Não tendo condições de constituir
advogado a parte requerida deverá procurar a Defensoria Pública,
com endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, Pedrinhas, nesta.
Vias deste servem como carta ou MANDADO de citação.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/
MANDADO.
Nome: AUDILEIA YUKO DE MORAES
Endereço: Rua Caramelo, 3036, Costa e Silva, Porto Velho - RO CEP: 76803-550
Porto Velho-RO, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217
– 2520
Autos n°: 7019231-72.2018.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES NETO
- RO0001619
RÉU: ALESSANDRA TAYNARA BEZERRA PARANHOS
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Verifico que a parte autora deixou de cumprir os requisitos do art.
82 do Código de Processo Civil.
1- Sendo assim, determino o recolhimento das custas processuais
de acordo com a Lei nº 3.896/2016 (Lei de Custas), fixando o prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da peça inaugural,
nos termos do art. 321 do CPC.
2- Decorrendo in albis o prazo, devidamente certificado, voltem-me
conclusos.
CUMPRIDA A DETERMINAÇÃO:
Cite-se a parte requerida e intime-se a autora para que, nos termos
do art. 334 do CPC, compareçam à audiência de conciliação que
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ocorrerá na Central de Conciliação, sito à Rua Quintino Bocaiúva,
n. 3061, esquina com Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel, em
Porto Velho (RO), devendo as partes se fazerem acompanhadas
por seus patronos (art. 334, §9º CPC).
AO CARTÓRIO: Agende audiência utilizando-se o sistema do
PJE, manual ou automático. Após, certifique-se, intimem-se para
comparecer a audiência designada, a parte autora na pessoa do
seu advogado (art. 334, § 3º, CPC), via Sistema Eletrônico e a
requerida por carta ou MANDADO com cópia do DESPACHO e
certidão como anexo.
Advirto as partes de que o não comparecimento pessoal à
audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e
será sancionada com multa de até 2% do valor da causa (art. 334,
§8º, CPC), sendo que o comparecimento do advogado não supre a
exigência de comparecimento pessoal.
Ressalto que o prazo para contestar (15 dias úteis) fluirá a partir da
data da audiência designada ou, caso a parte requerida manifeste
o desinteresse na realização da mesma, da data da apresentação
do pedido (art. 335, I e II, CPC). A manifestação de desistência
deverá ser apresentada com antecedência mínima de 10 (dez) dias
da data da audiência (art. 334, §5º, CPC).
Advirto a parte requerida que, se não contestar a ação, será
considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).
Caso não haja acordo e a parte autora não seja beneficiária da
gratuidade processual, deverá recolher as custas complementares
em 1% do valor atribuído à causa.
ADVERTÊNCIA: A petição inicial e os documentos que instruem
a inicial poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.tjro.
jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20,
da Resolução 185/2013 – CNJ. Não tendo condições de constituir
advogado a parte requerida deverá procurar a Defensoria Pública,
com endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, Pedrinhas, nesta.
Vias deste servem como carta ou MANDADO de citação.
Nome: ALESSANDRA TAYNARA BEZERRA PARANHOS
Endereço: Rua Venezuela, 1142, - de 984/985 a 1205/1206, Nova
Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-100
Porto Velho-RO, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
Processo: 7031448-84.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANTONIA DA COSTA GOMES e outros (2)
Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA
- RO0002479, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA RO0001996, DEBORA PANTOJA BASTOS - RO7217
Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA RO0002479, DEBORA PANTOJA BASTOS - RO7217, DENISE
GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO0001996
Advogados do(a) AUTOR: VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA RO0002479, DEBORA PANTOJA BASTOS - RO7217, DENISE
GONCALVES DA CRUZ ROCHA - RO0001996
RÉU: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone:(69) 3217 –
2520.
Autos n°: 7019325-20.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
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EXEQUENTE:
SERVICO
SOCIAL
DA
INDUSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDONIA
Advogado(s) do reclamante: JAQUELINE FERNANDES SILVA,
MILEISI LUCI FERNANDES, ELIEZER BELCHIOR DANTAS
EXECUTADO: JULIANE MARISSA UBELINO DA SILVA
DESPACHO
Verifico que a parte autora deixou de cumprir os requisitos do art.
82 do CPC. Determino o recolhimento de custas processuais de
acordo com a nova Lei de Custas nº 3896 de 24 de agosto de 2016,
na importância de 2% do valor da causa, vez que, o procedimento
de execução regulado no artigo 771 e seguintes do CPC, não prevê
a realização de audiência de conciliação, fixando para a providência
o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da peça
inaugural, nos termos do art. 321 do Caderno Processual Civil.
Decorrendo in albis o prazo, devidamente certificado, voltem-me
conclusos.
Cumprida a determinação:
1- Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue o
pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e 231
§3º do CPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor embargos
à execução, independentemente de penhora, depósito ou caução,
observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do CPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do MANDADO
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do CPC).
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido
da segunda via do MANDADO, o Oficial de Justiça procederá
de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art.
252 do CPC.
2- O executado pode requerer a substituição da penhora no prazo
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que atendido os
requisitos do art. 847 e ss do CPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a
se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no
prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a parte executada pode reconhecer
o crédito do exequente, e requerer, desde que comprovado o
depósito de 30% do valor da execução acrescidos de custas
e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas as subsequentes de correção monetária e
juros de 1% de ao mês (art. 916 CPC). Nesta hipótese, o credor
deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito e logo
em seguida os autos virão conclusos para DECISÃO.
3- Havendo a citação e não sendo localizados bens pelo oficial de
justiça, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem.
4- Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens,
deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos de
prosseguimento.
Silenciando-se quanto ao impulsionamento do feito e indicação de
bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485, III e §1º do CPC.
Não promovendo a citação do requerido, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do CPC.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO MANDADO.
Nome: JULIANE MARISSA UBELINO DA SILVA
Endereço: Rua João Pedro da Rocha, 1061, Nova Porto Velho,
Porto Velho - RO - CEP: 76820-128
Porto Velho-RO, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - Fórum Cível
9ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Lauro Sodré, 1728, Térreo, São
João Bosco, Porto Velho, RO, 76803-686 - Telefone: (069) 3217
– 2520
Autos n°: 7018839-35.2018.8.22.0001
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PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FRANCIELLY GEROLA MARZOLLA MARIN
Advogado do(a) AUTOR: JOSE MANOEL ALBERTO MATIAS
PIRES - RO0003718
RÉU: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA
LTDA
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Cite-se a parte requerida e intime-se a autora para que, nos termos
do art. 334 do CPC, compareçam à audiência de conciliação que
ocorrerá na Central de Conciliação, sito à Rua Quintino Bocaiúva,
n. 3061, esquina com Avenida Jorge Teixeira, Bairro Embratel, em
Porto Velho (RO), devendo as partes se fazerem acompanhadas
por seus patronos (art. 334, §9º CPC).
AO CARTÓRIO: Agende audiência utilizando-se o sistema do
PJE, manual ou automático. Após, certifique-se, intimem-se para
comparecer a audiência designada, a parte autora na pessoa do
seu advogado (art. 334, § 3º, CPC), via Sistema Eletrônico e a
requerida por carta ou MANDADO com cópia do DESPACHO e
certidão como anexo.
Advirto as partes de que o não comparecimento pessoal à
audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e
será sancionada com multa de até 2% do valor da causa (art. 334,
§8º, CPC), sendo que o comparecimento do advogado não supre a
exigência de comparecimento pessoal.
Ressalto que o prazo para contestar (15 dias úteis) fluirá a partir da
data da audiência designada ou, caso a parte requerida manifeste
o desinteresse na realização da mesma, da data da apresentação
do pedido (art. 335, I e II, CPC). A manifestação de desistência
deverá ser apresentada com antecedência mínima de 10 (dez) dias
da data da audiência (art. 334, §5º, CPC).
Advirto a parte requerida que, se não contestar a ação, será
considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).
Caso não haja acordo e a parte autora não seja beneficiária da
gratuidade processual, deverá recolher as custas complementares
em 1% do valor atribuído à causa.
ADVERTÊNCIA: A petição inicial e os documentos que instruem
a inicial poderão ser consultados no sítio eletrônico http://pje.tjro.
jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos do Art. 20,
da Resolução 185/2013 – CNJ. Não tendo condições de constituir
advogado a parte requerida deverá procurar a Defensoria Pública,
com endereço na Rua Padre Chiquinho, n. 913, Pedrinhas, nesta.
Vias deste servem como carta ou MANDADO de citação.
Nome: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA
LTDA
Endereço: Avenida Dario Lopes dos Santos, 2079, Rebouças,
Curitiba - PR - CEP: 80210-010
Porto Velho-RO, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7004523-51.2017.8.22.0001
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A
Advogado do(a) REQUERENTE: GIULIO ALVARENGA REALE RO0006980
REQUERIDO: CARLA LOEBLEIN
Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: CARLA LOEBLEIN
Endereço: RUA MAJOR GUAPINDAIA, 265, SATELITE, Candeias
do Jamari - RO - CEP: 76860-000
SENTENÇA
Vistos e examinados.
Trata-se de ação busca e apreensão ajuizada por BV FINANCEIRA
SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face
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de CARLA LOEBLEIN RIOS, ambos qualificados nos autos,
objetivando a busca e apreensão do veículo modelo Marca / Modelo:
VOLKSWAGEN CROSSFOX HATCH 1.6 8V(TOTALFLEX) 4P
(AG), Cor: VERDE - Ano / Modelo: 5/6, Placa: NDQ5000 - Chassi:
9BWKB05Z964109901. Apresentou documentos.
Em seguida, o autor requereu a desistência da ação e extinção do
feito (Id n. 17095964).
É o relatório. Fundamento e decido.
Dispõe o artigo 200 do CPC: “Os atos das partes consistentes
em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem
imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos
processuais.”
No entanto, o parágrafo único do mesmo artigo prevê que a
desistência da ação só produzirá efeitos após homologação
judicial.
Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da pretensão para
os fins do art. 200, parágrafo único do Código de Processo Civil e,
consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de
MÉRITO, com supedâneo no art. 485, VIII, do mesmo codex.
Sem custas finais (art. 8º, III da lei 3.896/16).
Em análise aos autos constatei não ter sido inserida quaisquer
restrições via sistema Renajud.
Tratando-se de pedido de desistência do feito verifica-se a
ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal,
razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data.
P.R.I.
Após, arquive-se.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 9ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7018140-78.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 03/05/2017 18:14:21
Requerente: CLEONE SEIXAS CORREA
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES RO0006985
Requerido: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS S.A.
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
CLEONE SEIXAS CORREA qualificado e representado, ajuizou a
presente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
indenização por danos morais em face de RENOVA COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, qualificada
e representada, aduzindo em síntese, que descobriu que seu
nome estava negativado por comando da requerida por dívida
que o autor não reconhece no valor de R$ 576,65, Contrato
4587000026090322. Afirmou que nunca manteve qualquer relação
contratual com a requerida.
Diante dessa situação fática, requer: i) a declaração judicial de
inexistência de débito; ii) a condenação do requerido ao pagamento
de danos morais e iii) a concessão da gratuidade da justiça.
Informou que consta no CPF do autor outras negativações, também
ilegítimas, por comando da requerida que serão objeto de ações
autônomas em razão de se tratar de contratos diferentes.
Com a inicial apresentou documentos.
Emenda (Id 10065537).
O autor comprovou o ajuizamento de ação em relação as outras
negativações (Id 10394563).
O autor comprovou o recolhimento das custas (Id 11744778) na
forma da nova lei de custas.
DESPACHO inicial (Id 14370232).
A requerida pugnou pelo cancelamento da audiência de conciliação
(Id 164658950).
Citada a requerida ofertou resposta na forma de contestação (Id
16529196, páginas 3/8) asseverando que: a) que independentemente
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da concessão da tutela a requerida providenciou a baixa da
restrição existente em nome do autor; b) que o autor ajuizou
outras demandas com o mesmo pedido e causa de pedir com
relação aos contratos 4587010095935000 e 4587000025960322,
distribuídas sob os números 7018167-61.2017.8.22.0001 e
7018160-69.2017.8.22.0001 respectivamente, perante a 1ª e 2ª
Vara Cível da Comarca de Porto Velho – RO, havendo conexão;
c) alegou ausência de interesse de agir por não assistir razão ao
autor ao afirmar desconhecer a dívida pois adquiriu e utilizou os
produtos da instituição cedente do crédito e não cumpriu com a
obrigação assumida, tornando-se inadimplente; d) que o débito
objeto da negativação teve origem em contrato firmado entre o
autor e Banco Santander e que posteriormente veio a ser objeto de
cessão ao requerido; e) que a parte autora não logrou comprovar
os danos que efetivamente sofreu; f) que não se fazem presentes
os elementos ensejadores da responsabilidade civil; g) Requereu a
aplicação da Súmula 385 do STJ. Pugna pela total improcedência
dos pedidos.
Com a contestação apresentou documentos, dentre eles o contrato
firmando entre o autor e o Banco Santander (Id 16529225, páginas
18/5) e a certidão de cessão de crédito (Id 16529208).
Audiência de conciliação infrutífera (Id 16568302).
Vieram os autos conclusos.
É a síntese do necessário.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A) JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO
O feito comporta julgamento antecipado, pois a matéria fática
veio comprovada por documentos, evidenciando-se despiciente
a designação de audiência de instrução ou a produção de outras
provas (CPC, art. 355, I).
Nesse sentido, conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “A FINALIDADE da prova é o convencimento do
juiz, sendo ele o seu direto e principal destinatário, de modo que a
livre convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora
da necessidade ou não de produção de quaisquer provas que
entender pertinentes à solução da demanda (art. 330 do CPC);
exsurgindo o julgamento antecipado da lide como mero consectário
lógico da desnecessidade de maiores diligências.”.(REsp 1338010/
SP)
Tal redação da norma processual (art. 355, I, NCPC) está em
sintonia com o preceito constitucional da razoável duração do
processo previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição
Federal.
A.1) Da preliminar de conexão
Deixo de acolher a preliminar suscitada pelo fato de que cada ação
está discutindo contrato diverso e negativação diversa.
Nos Autos 7018167-61.2017.8.22.0001 discute-se a negativação
levada a efeito referente ao contrato 4587010095935000 ao passo
que o de número 7018160-69.2017.8.22.0001 se refere ao contrato
4587000025960322.
Deste modo, sendo diferentes o pedido ou a causa de pedir, não há
falar-se em conexão.
B) DO MÉRITO
O ponto controvertido da demanda consiste na responsabilização
da requerida por suposta inclusão indevida dos dados cadastrais
do requerente em órgão restritivo de crédito. Tal conduta, por sua
vez, teria ensejado danos de ordem moral.
A requerida, por sua vez, sustenta que, mediante cessão de crédito
com o Banco Santander, adquiriu a dívida do requerente, conforme
certidão de cessão de crédito de Id 16529208.
Segundo estabelecido pelo art. 14 do CDC, a responsabilidade
da empresa requerida, pelo defeito na prestação do seu serviço
é objetiva, ou seja, se assenta na equação binária cujos polos
são o dano e a autoria do evento danoso. Assim, sem cogitar da
imputabilidade ou investigar a antijuridicidade do fato danoso, o
que importa para assegurar o ressarcimento é a verificação do
evento e se dele emanou prejuízo. Ocorrida tal hipótese, o autor do
fato causador do dano é o responsável, não havendo que se falar
em culpa, tratando-se da aplicação da teoria da responsabilidade
objetiva.
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Para caracterizar a responsabilidade, uma vez adotada a doutrina
da responsabilidade objetiva, basta comprovar o dano e a autoria.
Nos termos do § 3º do art. 12 da Lei Consumerista, a pessoa jurídica
somente se exime de sua responsabilidade se provar entre outras
hipóteses, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Pois bem.
O caso posto em julgamento nestes autos não é novo. Há diversos
e recentes precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia que possuem a seguinte ementa:
Apelação cível. Cessão de crédito. Ação de indenização. Ausência
de notificação. Danos morais não configurados. Cadastro
de inadimplentes. Exercício regular de direito. SENTENÇA
reformada.
O cessionário pode exercer seu direito com vistas à obtenção de
seu crédito, embora o devedor não tenha sido notificado da cessão.
Inteligência do Art. 293 do Código Civil.
Age no regular exercício de seu direito o cessionário que promove
a inscrição do nome do consumidor em órgão restritivo de crédito,
mesmo que o devedor não tenha ciência da cessão.
(Apelação, Processo nº 0016610-66.2014.822.0001, Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) Des.
Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento 30/05/2016)
Nos termos do artigo 489, § 1º, inciso V do Código de Processo Civil,
analisando a íntegra do voto do Desembargador Isaias Fonseca
Moraes, constata-se que os fundamentos lá determinantes para o
julgamento do caso são os mesmos constantes nesta demanda.
O cessionário, no caso a requerida, possui o direito de promover
todos os atos necessários para o recebimento do crédito que lhe
foi transferido, a teor do que dispõe o art. 293 do Código Civil,
independente do conhecimento da cessão pelo devedor:
Art. 293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo
devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do
direito cedido.
O fato da ausência de notificação não retira o direito do cessionário
de promover os atos tendentes ao recebimento de seu crédito, até
porque, no plano da validade (escada Ponteana ou Pontiana) o
negócio jurídico encontra-se perfeito e apto, portanto, a produzir os
efeitos que dele se espera.
Com relação à notificação exigida no art. 290 do Código Civil, é
certo que esta serve, unicamente, para cientificar o devedor da
pessoa a quem deve pagar.
A ação adotada pela requerida materializa a mais perfeita
adequação do caso concreto à escada ponteana, que alberga
critério delimitador dos negócios jurídicos, nos planos da existência,
validade e eficácia.
No presente caso, repito, está perfeitamente preenchido o plano
da validade do negócio jurídico, razão pela qual a requerida deixou
de praticar ato ilícito quando promoveu a inscrição do nome do
requerente em órgão de proteção ao crédito.
Ainda, em relação ao dano moral decorrente da inscrição do nome
do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, recentemente
a Segunda Seção do STJ, que agrega a 3ª e 4ª Turma, no AgRg
nos EREsp 1.482.670/SP, de relatoria do Min. Raul Araújo, julgado
em 26/08/2015, consolidou o entendimento de que a ausência de
notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o
devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o
registro do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao
crédito.
Considerando que o requerido demonstrou a existência do contrato
de cessão (Id 16529208), bem como os contratos celebrados entre
o autor e o Banco Santander, quais sejam:
1. Contrato de Abertura de conta, contratação de crédito e adesão
a produtos e serviços bancários – pessoa física (Id 16529225,
páginas 1/5 e 10)
2. Cartão de assinaturas (Id 16529225, página 12), aliado ao
entendimento do STJ e do TJRO (utilizado como fundamentação
desta SENTENÇA ), os pedidos devem ser julgados
improcedentes.
III – DISPOSITIVO
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Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do
CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulado por
CLEONE SEIXAS CORREA em face de RENOVA COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, ambos já
qualificados.
Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como ao pagamento do valor correspondente a
complementação das custas iniciais.
Nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, fixo
honorários advocatícios devidos em favor do patrono da requerida
em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
considerando o grau de zelo profissional, o trabalho apresentado, o
tempo exigido para o feito e a natureza da demanda.
Publique-se.Registre-se.Intime-se.
Porto Velho, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018

10ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686
Fone: (69) 3217-1283 E-mail: pvh10civel@tjro.jus.br
Processo: 0005383-45.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Compromisso]
EXEQUENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831
EXECUTADO: IGOR SANTOS SOUZA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
01. A diligência virtual em sistema BACENJUD para captação de
valores restou infrutífera, captando apenas valor irrisório o qual
libero nesta data.
02. Assim intimo o credor a impulsionar o feito, no prazo de 10
(dez) dias, podendo:
a) indicar bens passíveis de penhora;
b) apresentar cálculo atualizado da dívida.
c)pesquisas junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, desde que
recolhidas as devidas custas processuais, conforme artigo 17 da
Lei n. 3896/2016, se não for beneficiária da gratuidade da justiça;
03. Não havendo manifestação no lapso temporal concedido pelo
autor, os autos serão extintos.
04. Se decorrer in albis o prazo, intime-se pessoalmente a dar
impulso ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485,
§1º do CPC.
Segue, em anexo, o detalhamento do Bacenjud.
Porto Velho/RO, 14 de maio de 2018
José Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 0014107-43.2012.8.22.0001
Polo Ativo: MARIA DEUZA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR:
Polo Passivo: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
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Advogados do(a) RÉU: ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO
- RO000303B, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI
- RO0005546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - RO0004643,
EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - RO0004389
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 0006804-70.2015.8.22.0001
Polo Ativo: CLEIDIVAN RODRIGUES DE LIMA
Advogado do(a) AUTOR: DEIVID CRISPIM DE OLIVEIRA RO0006913
Polo Passivo: VCB COMUNICACOES S.A.
Advogados do(a) RÉU: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS
DA CUNHA - RO0002913, RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 0003753-51.2015.8.22.0001
Polo Ativo: RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS e outros
Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS JACOME DOS SANTOS
JUNIOR - RO0003099
Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS JACOME DOS SANTOS
JUNIOR - RO0003099
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS JACOME DOS SANTOS
JUNIOR - RO0003099
Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS JACOME DOS SANTOS
JUNIOR - RO0003099
Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS JACOME DOS SANTOS
JUNIOR - RO0003099
Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS JACOME DOS SANTOS
JUNIOR - RO0003099
Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS JACOME DOS SANTOS
JUNIOR - RO0003099
Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS JACOME DOS SANTOS
JUNIOR - RO0003099
Polo Passivo: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861, LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - SP0235033,
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP0155105
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Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 0007720-07.2015.8.22.0001
Polo Ativo: SANDOVAL CORDEIRO DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: WILMO ALVES - RO0006469,
EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO - RO0003531
Polo Passivo: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA CERON
Advogados do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207,
DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 0002023-10.2012.8.22.0001
Polo Ativo: ROZINEIDE MOTA PRESTES e outros
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Polo Passivo: FLORESTA HOTEL LIMITADA - ME
Advogado do(a) RÉU:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 0005770-31.2013.8.22.0001
Polo Ativo: DANIEL GONCALVES GALVAO
Advogados do(a) AUTOR: CAMILA VARELA GREGORIO RO0004133, VITOR MARTINS NOE - RO0003035
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Polo Passivo: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
- PROCURADORIA FEDERAL EM RONDONIA
Advogado do(a) RÉU:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 0002204-11.2012.8.22.0001
Polo Ativo: BENUAL ANTONIO DE SOUZA e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Polo Passivo: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogado do(a) EXECUTADO: IGOR JUSTINIANO SARCO RO0007957
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 18 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 0021343-75.2014.8.22.0001
Polo Ativo: MINHAGENCIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA
- EPP
Advogados do(a) AUTOR: JOSE CARLOS LINO COSTA
- RO0001163, ANTONIO RUAN LUIZ DE ARAUJO SILVA
FERREIRA - RO0008252, MARIA IDALINA MONTEIRO REZENDE
- RO0003194
Polo
Passivo:
GAFISA
SPE-85
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
Advogados do(a) RÉU: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS
DA CUNHA - RO0002913, RODRIGO BORGES SOARES RO0004712
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 0006910-66.2014.8.22.0001
Polo Ativo: GAFISA SPE-85 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
Advogado do(a) AUTOR: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA
CUNHA - RO0002913
Polo Passivo: MINHAGENCIA PROPAGANDA E MARKETING
LTDA - EPP
Advogados do(a) RÉU: MARIA IDALINA MONTEIRO REZENDE RO0003194, JOSE CARLOS LINO COSTA - RO0001163
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 0014101-36.2012.8.22.0001
Polo Ativo: GERALDO SOARES REIS e outros
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Polo Passivo: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogado do(a) RÉU: IGOR JUSTINIANO SARCO - RO0007957
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 0000339-79.2014.8.22.0001
Polo Ativo: CONDOMINIO RESERVA DO BOSQUE
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBERVAL DA SILVA PEREIRA
- RO0002677
Polo
Passivo:
GAFISA
SPE-85
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA. e outros
Advogados do(a) EXECUTADO: RODRIGO MOURA FARIA
VERDINI - RJ0107477, ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS
DA CUNHA - RO0002913, RODRIGO BORGES SOARES RO0004712
Advogados do(a) EXECUTADO: MARIA IDALINA MONTEIRO
REZENDE - RO0003194, JOSE CARLOS LINO COSTA RO0001163
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
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Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686
Fone: (069) 3217-1283 - E-mail pvh10civel@tjro.jus.brPorto Velho
- 10ª Vara Cível
PROCESSO: 7031587-36.2017.8.22.0001
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
ASSUNTO: [Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens]
EXEQUENTE: CONDOMINIO UM - TOTAL VILLE PORTO
VELHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - RO0004875
EXECUTADO: ENI PAIZANTI DE LAIA
Advogado do(a) EXECUTADO: PAULO LUIZ DE LAIA FILHO RO0003857
VALOR DA AÇÃO: R$ 8.237,23
Certidão / INTIMAÇÃO
Fica a parte autora intimada a se manifestar quanto a petição
juntada pela executada, requerendo o que entender de direito no
prazo de 5 dias.
Porto Velho/RO, 21 de maio de 2018.
DAYANE GUILHERME AZEVEDO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 0020961-53.2012.8.22.0001
Polo Ativo: PATRICIA GONCALVES CARDOSO
Advogados do(a) AUTOR: JOSE TEIXEIRA VILELA NETO
- RO0004990, DIEGO JOSE NASCIMENTO BARBOSA RO0005184
Polo Passivo: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
Advogado do(a) RÉU: FERNANDO LUZ PEREIRA - RO0004392
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 0017406-28.2012.8.22.0001
Polo Ativo: SEBASTIAO ALVES DE MORAIS e outros
Advogado do(a) AUTOR: CLODOALDO LUIS RODRIGUES
RO0002720
Advogado do(a) AUTOR: CLODOALDO LUIS RODRIGUES
RO0002720
Advogado do(a) AUTOR: CLODOALDO LUIS RODRIGUES
RO0002720
Advogado do(a) AUTOR: CLODOALDO LUIS RODRIGUES
RO0002720

-

-
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Advogado do(a) AUTOR: CLODOALDO LUIS RODRIGUES RO0002720
Advogado do(a) AUTOR: CLODOALDO LUIS RODRIGUES RO0002720
Advogado do(a) AUTOR: CLODOALDO LUIS RODRIGUES RO0002720
Advogado do(a) AUTOR: CLODOALDO LUIS RODRIGUES RO0002720
Advogado do(a) AUTOR: CLODOALDO LUIS RODRIGUES RO0002720
Polo Passivo: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A. e outros
Advogados do(a) RÉU: LIGIA FAVERO GOMES E SILVA SP0235033, CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO0003861,
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP0155105
Advogados do(a) RÉU: EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR SP0092114, GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP0234412
Advogado do(a) RÉU: RICARDO GONCALVES MOREIRA SP0215212
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 0004844-84.2012.8.22.0001
Polo Ativo: BANCO DO BRASIL S/A
Advogados do(a) EXEQUENTE: GUSTAVO AMATO PISSINI AM000A899, ERIKA CAMARGO GERHARDT - RO0001911
Polo Passivo: PORTAL DAS AMERICAS LTDA - ME
Advogados do(a) EXECUTADO: PATRICIA BERGAMASCHI DE
ARAUJO - RO0004242, RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO
- RO0003300
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO
CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 0009840-91.2013.8.22.0001
Polo Ativo: ANTONIO ROCHA e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA
RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA
RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA
RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA
RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA
RO0003471

-

-
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Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Polo Passivo: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 0025527-45.2012.8.22.0001
Polo Ativo: RAIMUNDA PAES MATOS
Advogado do(a) AUTOR:
Polo Passivo: EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S A
Advogado do(a) RÉU: IGOR JUSTINIANO SARCO - RO0007957
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 0022356-80.2012.8.22.0001
Polo Ativo: SILVERIA LEANDRO DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: GUSTAVO BERNARDO HADAMES
BERNARDI MONTEIRO - RO0005275
Polo Passivo: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS
SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Advogados do(a) RÉU: RAFAEL SALEK RUIZ - RJ0094228,
FRANCISCO DE ASSIS FORTE DE OLIVEIRA - RO0003661
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema próprio,
ficando encerrada a movimentação física através do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da distribuição
em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA NUMERAÇÃO,
no qual deverão ser apresentadas as petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 0007299-22.2012.8.22.0001
Polo Ativo: FUNDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DO CÂNCER DE
BARRETOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: ODAIR FLAUZINO DE MORAES
- RO000115A
Polo Passivo: ELVIO JETRO DIAS FERNANDES
Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 0009637-61.2015.8.22.0001
Polo Ativo: CLARICE APARECIDA GONCALVES DE MEDEIROS
Advogados do(a) AUTOR: FABRICIO FRANCIS DA SILVA
FIGUEIREDO - RO0004829, HIRAN SALDANHA DE MACEDO
CASTIEL - RO0004235
Polo Passivo: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Advogados do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861, THALINE ANGELICA DE LIMA - RO0007196,
FELIPE AUGUSTO RIBEIRO MATEUS - RO0001641, IRAN DA
PAIXAO TAVARES JUNIOR - RO0005087, PAULO BARROSO
SERPA - RO0004923, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO
- RO00303-B
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Porto Velho - 10ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( )
Processo nº 0022068-35.2012.8.22.0001
Polo Ativo: ESPÓLIO DE CEZAR AUGUSTO CARVALHO DE
QUEIROZ e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Polo Passivo: BANCO DO BRASIL SA
Advogados do(a) EXECUTADO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434, SERVIO TULIO DE BARCELOS - RO0006673
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Porto Velho, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
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COMARCA DE JI-PARANÁ
JUIZADO ESPECIAL civel E CRIMNAL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7004190-87.2017.8.22.0005
REQUERENTE: OSVALDO JOSE ZUCATELLI
Advogados do(a) REQUERENTE: GEOVANE CAMPOS MARTINS
- RO0007019, NAIANY CRISTINA LIMA - RO0007048
REQUERIDO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do 1º
Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora/Exequente
intimada, através do seu respectivo Advogado, para, querendo,
manifestar-se nos autos em referência acerca da impugnação ao
cumprimento de SENTENÇA apresentada pela parte Requerida/
Executada, no prazo de quinze (15) dias.
Ji-Paraná-RO, 18 de maio de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7011358-43.2017.8.22.0005
REQUERENTE: DAIANE GOMES BEZERRA
Advogado do(a) REQUERENTE: DAIANE GOMES BEZERRA RO7918
REQUERIDO: PROCURADOR DO ESTADO DE RONDONIA
INTIMAÇÃO Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de
Direito do 1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora
intimada, através do seu respectivo Advogado, para, no prazo de
(10) dez dias, sob pena de arquivamento dos autos, apresentar em
cartório os documentos necessários para instruir a Requisição de
Pequeno Valor¹, conforme relação abaixo:
1- Título Executivo;
2 - Eventual DECISÃO dos Embargos e/ou DECISÃO homologatória
dos cálculos;
3- Certidão de Trânsito em Julgado;
4 - Planilha de cálculo do crédito atualizado até a expedição da
RPV;
5 - Instrumento de renúncia do valor excedente, quando houver;
6 - Dados bancários;
7 - Procuração, quando houver;
8 - Cópia dos documentos pessoais.
________________________
¹ Provimento 004/2008 - Corregedoria Geral.
Art. 3º - As RPV’s deverão ser encaminhadas diretamente para
o Órgão responsável pelo pagamento, via Correio com aviso de
recebimento, acompanhada do título executivo e de eventual
DECISÃO de embargos, com certidão de trânsito em julgado, bem
como planilha de cálculo do crédito atualizado até a expedição
da RPV e, se for o caso, instrumento de renúncia crédito de valor
excedente.
...
§ 2º - As cópias necessárias à expedição da RPV deverão ser
fornecidas pelo beneficiário.
Ji-Paraná-RO, 18 de maio de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7001063-10.2018.8.22.0005
REQUERENTE: NAIANY CRISTINA LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: NAIANY CRISTINA LIMA RO0007048
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de
Direito do 1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora
intimada, através do seu respectivo Advogado, para, no prazo de
(10) dez dias, sob pena de arquivamento dos autos, apresentar em
cartório os documentos necessários para instruir a Requisição de
Pequeno Valor¹, conforme relação abaixo:
1- Título Executivo;
2 - Eventual DECISÃO dos Embargos e/ou DECISÃO homologatória
dos cálculos;
3- Certidão de Trânsito em Julgado;
4 - Planilha de cálculo do crédito atualizado até a expedição da
RPV;
5 - Instrumento de renúncia do valor excedente, quando houver;
6 - Dados bancários;
7 - Procuração, quando houver;
8 - Cópia dos documentos pessoais.
________________________
¹ Provimento 004/2008 - Corregedoria Geral.
Art. 3º - As RPV’s deverão ser encaminhadas diretamente para
o Órgão responsável pelo pagamento, via Correio com aviso de
recebimento, acompanhada do título executivo e de eventual
DECISÃO de embargos, com certidão de trânsito em julgado, bem
como planilha de cálculo do crédito atualizado até a expedição
da RPV e, se for o caso, instrumento de renúncia crédito de valor
excedente.
...
§ 2º - As cópias necessárias à expedição da RPV deverão ser
fornecidas pelo beneficiário.
Ji-Paraná-RO, 18 de maio de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7006163-77.2017.8.22.0005
EXEQUENTE: ANGELA MARIA DA CONCEICAO BELICO
GUIMARAES
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANGELA MARIA DA CONCEICAO
BELICO GUIMARAES - RO0002241
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de
Direito do 1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora
intimada, através do seu respectivo Advogado, para, no prazo de
(10) dez dias, sob pena de arquivamento dos autos, apresentar em
cartório os documentos necessários para instruir a Requisição de
Pequeno Valor¹, conforme relação abaixo:
1- Título Executivo;
2 - Eventual DECISÃO dos Embargos e/ou DECISÃO homologatória
dos cálculos;
3- Certidão de Trânsito em Julgado;
4 - Planilha de cálculo do crédito atualizado até a expedição da
RPV;
5 - Instrumento de renúncia do valor excedente, quando houver;
6 - Dados bancários;
7 - Procuração, quando houver;
8 - Cópia dos documentos pessoais.
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________________________
¹ Provimento 004/2008 - Corregedoria Geral.
Art. 3º - As RPV’s deverão ser encaminhadas diretamente para
o Órgão responsável pelo pagamento, via Correio com aviso de
recebimento, acompanhada do título executivo e de eventual
DECISÃO de embargos, com certidão de trânsito em julgado, bem
como planilha de cálculo do crédito atualizado até a expedição
da RPV e, se for o caso, instrumento de renúncia crédito de valor
excedente.
...
§ 2º - As cópias necessárias à expedição da RPV deverão ser
fornecidas pelo beneficiário.
Ji-Paraná-RO, 18 de maio de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7010436-36.2016.8.22.0005
EXEQUENTE: ODAIAS SANTOS DA COSTA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILSON MARIANO NOELVES RO0006446
EXECUTADO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE
RONDONIA CAERD
INTIMAÇÃO
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do 1º
Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora/Exequente
intimada, através do seu respectivo Advogado, para, querendo,
manifestar-se nos autos em referência acerca da impugnação ao
cumprimento de SENTENÇA apresentada pela parte Requerida/
Executada, no prazo de quinze (15) dias.
Ji-Paraná-RO, 18 de maio de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia | Ji-Paraná - 1ª Juizado Especial
Endereço: Rua Elias Cardoso Balau n. 1220 - Bairro Jardim Aurélio
Bernardi
(Próximo ao DETRAN) Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-400
Processo n. 7011051-89.2017.8.22.0005
REQUERENTE: ELISEU EURICO DE LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: ELISEU EURICO DE LIMA RO8553
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO Por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de
Direito do 1º Juizado Especial desta Comarca, fica a parte Autora
intimada, através do seu respectivo Advogado, para, no prazo de
(10) dez dias, sob pena de arquivamento dos autos, apresentar em
cartório os documentos necessários para instruir a Requisição de
Pequeno Valor¹, conforme relação abaixo:
1- Título Executivo;
2 - Eventual DECISÃO dos Embargos e/ou DECISÃO homologatória
dos cálculos;
3- Certidão de Trânsito em Julgado;
4 - Planilha de cálculo do crédito atualizado até a expedição da
RPV;
5 - Instrumento de renúncia do valor excedente, quando houver;
6 - Dados bancários;
7 - Procuração, quando houver;
8 - Cópia dos documentos pessoais.
________________________
¹ Provimento 004/2008 - Corregedoria Geral.
Art. 3º - As RPV’s deverão ser encaminhadas diretamente para
o Órgão responsável pelo pagamento, via Correio com aviso de
recebimento, acompanhada do título executivo e de eventual
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DECISÃO de embargos, com certidão de trânsito em julgado, bem
como planilha de cálculo do crédito atualizado até a expedição
da RPV e, se for o caso, instrumento de renúncia crédito de valor
excedente.
...
§ 2º - As cópias necessárias à expedição da RPV deverão ser
fornecidas pelo beneficiário.
Ji-Paraná-RO, 18 de maio de 2018.
Kennyson Júlio da Silva Marcelino
Diretor de Cartório

1ª VARA CÍVEL
1º Cartório Cível
Juiz de Direito: Dr. Haruo Mizusaki
Diretora de Cartório: Maria Luzinete Correia da Mata
Proc.: 0016647-18.2013.8.22.0005
Ação:Execução de Alimentos
Exequente:S. C. de O. L. C. de O. L. O. C.
Advogado:Nizangela Hetkowski Genovês (OAB/RO 5315)
Executado:L. C. da S.
Alvará - Autor:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada para retirar o Alvará expedido sob n. 87/2018(DECISÃO
servindo de alvará), bem como, comprovar o seu levantamento no
prazo de cinco dias.
Proc.: 0008264-17.2014.8.22.0005
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Edson de Souza Silva
Advogado:Magda Rosangela Franzin Stecca (OAB/RO 303)
Executado:Carlos Sergio Cossuol
DESPACHO:
Realizou-se busca por bens junto ao INFOJUD, conforme protocolo
n. 20180516000986.O resultado da parte referente a bens segue
adiante. Manifeste-se a parte requerendo o que de direito.Int.JiParaná-RO, quarta-feira, 16 de maio de 2018.Haruo Mizusaki Juiz
de Direito
Proc.: 0009099-73.2012.8.22.0005
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Eliud Vicente Ferreira
Advogado:Eva Condack Dias Pereira da Silva (OAB/RO 2273),
Eliane Aparecida de Barros (OAB/RO 2064)
Executado:Jose Monteiro da Silva
Advogado:Paulo Lima Bandeira (SSP/RR 1014), Antonio Alves
Rodrigues Filho (SSP/RR 697)
Carta precatória - Devolvida:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada da carta precatória devolvida positiva com penhora.
Proc.: 0005624-41.2014.8.22.0005
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Sandra Regina Bandeira
Advogado:Fabio Leandro Aquino Maia (OAB/RO 1878)
Requerido:Banco do Brasil S. A.
Advogado:Carolina Gioscia Leal (OAB/RO 2592), Gustavo Amato
Pissini (OAB/SP 261030), Sérvio Túlio de Barcelos (OAB/RO
6.673), Jose Arnaldo Janssen Nogueira (OAB/RO 6676)
Desarquivamento - Intimação:
Fica a parte requerida BANCO DO BRASIL S.A, por via de seu
Advogado, no prazo de 05 dias, intimada a se manifestar sobre
o desarquivamento dos autos, sob pena do processo retornar ao
arquivo geral.
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Proc.: 0002203-14.2012.8.22.0005
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:José Maria de Souza Oliveira
Advogado:Nailson Nando de Oliveira de Santana (OAB/RO 2634)
Requerido:Caixa Seguradora S.A.
Advogado:Tânia Vainsencher (OAB/PE 20124), Karine Nakad
Chuffi (OAB/RO 4386)
Custas Finais:
Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado, no prazo de 15
dias, intimada para efetuar o pagamento das custas finais no valor
de R$ 240,02, sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa,
conforme art. 35, da Lei de custas n. 3896/2016.
Proc.: 0005102-19.2011.8.22.0005
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:L. F. I. L.
Advogado:Graziela Fortes (RO 2208), Rejane Saruhashi (OAB/RO
1824)
Requerido:J. D. R. T. M.
Advogado:José Carlos Nolasco ( 393-B)
DECISÃO:
DECISÃO 1. Manifesta-se o requerido, às fls. 220-221, pela
designação de audiência de conciliação para realização de acordo
entre as partes, contudo, mediante as manifestações da autora,
por ora, indefiro o pedido.2. A autora, às fls. 229-230, concordou
com os cálculos apresentados pelo requerido, fixando-se a dívida
no valor de R$ 42.399,36 (quarenta e dois mil, trezentos e noventa
e nove reais e trinta e seis centavos), atualizado até a data de 12
de dezembro de 2017. E requereu penhora no rosto dos autos nº
0003330-05.2013.4.01.4100 da 1ª Vara Federal de Porto Velho,
comprovando-se que, naqueles, o requerido possui crédito a
receber no valor de R$ 76.802,20 (setenta e seis mil, oitocentos
e dois reais e vinte centavos).3. Registra-se que a presente ação
tramita desde 2011 e os valores que vêm sendo penhorados
dos rendimentos do requerido aparentam-se irrisórios quando
comparados ao valor da dívida, que tem se atualizado a cada
mês.4. Assim, defiro o pedido de penhora no rosto dos autos de nº
0003330-05.2013.4.01.4100 no valor de R$ 43.615,94 (quarenta e
três mil, seiscentos e quinze reais e noventa e quatro centavos).5.
Oficie-se a 1ª Vara Federal da Comarca de Porto Velho, dando
ciência da penhora, a fim de incluir na requisição de pagamento o
crédito penhorado, para que seja depositado em conta vinculada
ao presente processo, informando o cumprimento a esse juízo.6.
Realizada a penhora, intime-se o requerido para manifestação.7.
Sirva a presente de alvará judicial, autorizando a procuradora judicial
da autora: Rejane Saruhashi, inscrita na OAB/RO nº 1824, para
levantar os valores depositados na Conta Judicial nº 01507993-9,
Agência 1824, Operação 040: ID. 049182400081801112 no
valor de R$ 105,00; ID. 049182400051712049 no valor de R$
20,30; ID. 049182400051711077 no valor de R$ 41,63; ID.
049182400021709279 no valor de R$ 211,69; Serve a presente
DECISÃO de ofício/alvaráJi-Paraná-RO, sexta-feira, 11 de maio de
2018.Fábio Batista da Silva Juiz de Direito
Proc.: 0005045-30.2013.8.22.0005
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:F. O. do N.
Advogado:Iolanda Dias Vieira ( 4613-RO)
Requerido:M. A. A. do N.
Advogado:Defensoria Publica ( )
Fica a parte autora através de seu advogado, intimada da distribuição
da Carta Precatória na Comarca de Porto Velho sob n. 701966039.2018.8.22.0001, para conhecimento afim de acompanhar o
andamento processual.
Maria Luzinete Correia da Mata
Diretora de Cartório
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7000773-29.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: A. M. DE AMORIM ESTRUTURAS METALICAS - ME
Endereço: Rua Sena Madureira, 2378, - de 2340/2341 a 2529/2530,
Cafezinho, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-104
Advogado do(a) EXEQUENTE: JANE REGIANE RAMOS
NASCIMENTO - RO0000813
Nome: RONDONIA INOX LTDA
Endereço: Rua Santa Clara, 1067, - de 491/492 a 1066/1067,
Primavera, Ji-Paraná - RO - CEP: 76914-700
Advogado(s) do reclamado: JUSTINO ARAUJO
DESPACHO
A parte exequente apresentou o cálculo do débito atualizado (ID
13105478), contundo, não informou quais meios para a satisfação
do crédito.
Vale lembrar, é possível realizar três tipos de consulta, quais sejam,
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, sendo que para cada consulta
o valor é de R$ 15,00, nos termos do artigo 17 da Lei Estadual n.
3.896/2016.
Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias,
requerer o que entender pertinente para a satisfação de seu
crédito.
Ji-Paraná, 23 de fevereiro de 2018.
Miria do Nascimento de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível 07
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7004756-02.2018.8.22.0005
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Nome: BANCO HONDA S/A.
Endereço: Avenida do Café, CONJUNTO 62 TORRE, Vila
Guarani(Zona Sul), São Paulo - SP - CEP: 04311-000
Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE ANDRES ACEVEDO
IBANEZ - MT022131A
Nome: FERNANDA GOMES DOS ANJOS
Endereço: Rua São Vicente, 921, Parque São Pedro, Ji-Paraná RO - CEP: 76907-848
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Intime-se a parte autora para comprovar o pagamento das custas
processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.
Ji-Paraná, 17 de maio de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7004834-93.2018.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 18/05/2018 09:00:46
Requerente: MPRO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA e
outros
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Preliminarmente, em que pese a ação tenha sido distribuída
como ação de cumprimento provisório de SENTENÇA, trata-se na
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verdade de caso que justifique o ajuizamento de ação ordinária
autônoma.
Senão vejamos.
Ao descrever os fatos na inicial e fazer menção a uma Ação Civil
Pública (ACP) aforada nesta 1ª Vara Cível (autos n. 000811589.2012.8.22.0005), já julgada e em grau de recurso, assim
descreveu o Ministério Público: “Foi proposto por este Parquet
Ação Civil Pública em face do Estado de Rondônia e Município
de Ji-Paraná, visando a aquisição/construção ou convênio de 14
leitos de UTI/SUS, para a Regional de Saúde de Ji-Paraná para
atendimentos às emergências e urgências com risco de morte e/
ou dano irreparável à saúde... “. Nessa linha, dispõe a SENTENÇA
proferida: “...JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA, confirmado a tutela antecipada concedida, ordenando
que o MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ e o ESTADO DE RONDÔNIA,
solidariamente, dentro de suas competências, adotem as
providências necessárias, seja através de construção, aquisição ou
mediante convênio, no sentido de disponibilizar no mínimo 14 leitos
de UTI para atender a Regional de Saúde de Ji-Paraná...”.
O pedido na ACP foi a construção de leitos de UTI e a SENTENÇA,
além de ter determinado a construção desses leitos, em número
de 14 (quatorze), estendeu também a ordem para celebração de
convênio para atender a esse número de vaga.
Ora, se o Ministério Público ou outro legitimado ajuizar ação de
cumprimento provisório da SENTENÇA, que seja para a construção
e celebração de convênio e não para exigir casos novos de
internação em leitos de UTI. Novos casos, são novas ações, e não
cumprimento de SENTENÇA.
Pretende-se dar interpretação extensiva em situação que exige,
contrariamente, interpretação restritiva porque impõe obrigações a
terceiros.
Portanto, não há fundamento jurídico para o Ministério Público
requerer o cumprimento de SENTENÇA. Ou seja, o título executivo
judicial não se presta para atender novos casos de internação em
leitos de UTI.
Caso se entenda que novos casos de internação em leitos de UTI
seja cumprimento de SENTENÇA, com fundamento naquela ACP n.
0008115-89.2012.8.22.0005, criou-se, pela via oblíqua, uma Vara
Especializada em apreciar casos de internação em leitos de UTI,
perpassando, inclusive, a competência do Tribunal de Justiça de
criar novas Varas. A SENTENÇA que apreciou a ACP não poderia
estender os efeitos para abranger novos casos de internação em
leitos de UTI, até porque seria nessa parte ultra petita, nula de
pleno direito.
Veja que novos casos de internação em leitos de UTI não
necessariamente precisa ser em hospital de Ji-Paraná, mas em
qualquer nosocômio o qual o Estado tenha responsabilidade de
atuar e dentro da Unidade da Federação, até porque se todos os
leitos estiverem lotados, há que se acomodar o paciente em outro
local que tenha vaga e se, mesmo assim, estiverem ocupados, que
seja internado em hospital particular, às expensas do Poder Público.
Veja que aqui também não é em qualquer hospital particular, mas
aquele que oferecer um menor preço para o Poder Público.
Da forma como se propõe, além de o pedido de internação não
estar amparado pela SENTENÇA da ACP, ou seja, não ser caso
de execução provisória, importa em grave violação dos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em desfavor
dos entes públicos.
O Egrégio do Tribunal de Justiça de Rondônia, apreciando conflito
de competência havida entre esta 1ª e a 3ª Vara Cível desta
comarca, em situação semelhante, assim decidiu:
Conflito negativo de competência. Ação de obrigação de fazer.
Internação em leito de UTI. Ação Civil Pública anterior. Conexão.
Inexistência. Trânsito em julgado. Ausência de risco de decisões
conflitantes. Não há que se falar em reunião de processos, quando
um deles já foi julgado, inexistindo, portanto, risco de decisões
conflitantes, em razão da ausência de conexão da presente demanda
com a ação civil pública já com trânsito em julgado, não havendo se
falar, portanto, em solução simultânea que justificaria a reunião de
processos.Conflito de competência n. 0803456-43.2017.8.22.0000,
Rel. Roosevelt Queiroz Costa, data do julgamento 09.03.2018.
No julgamento dessa ação, no voto do Eminente Relator, assim
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asseverou: “Na situação em apreço, embora se vislumbre certa
afinidade entre as demandas, trata-se de relações jurídicas
distintas, não havendo elementos suficientes para configurar a
conexão entre a presente ação civil pública e a ação de obrigação
de fazer, nomeada como “cumprimento de SENTENÇA ”, pois os
feitos possuem partes e causas de pedir distintas”. E mais adiante,
citando Luiz Dellore, arremata dizendo que a interpretação dos
DISPOSITIVO s em apreço deve ser restritiva.
Em outra DECISÃO, o mesmo Tribunal decidiu da seguinte
maneira:
Conflito Negativo de Competência. Declinação da competência.
Execução individual de SENTENÇA proferida em ação coletiva.
Inexistência de prevenção do juízo onde foi processada a ação
coletiva. Preservação da celeridade e efetividade da prestação
jurisdicional. Competente o juízo suscitante. Segundo a orientação
do Superior Tribunal de Justiça, a execução individual de
SENTENÇA condenatória proferida no julgamento de ação coletiva
não segue a regra geral do Código de Processo Civil, mas sim a
especialidade do Código de Defesa do Consumidor, pois inexiste
interesse apto a justificar a prevenção do juízo que examinou o
MÉRITO da ação coletiva para o processamento e julgamento das
execuções individuais desse título judicial. Reconhecer a prevenção
do juízo sentenciante da ação coletiva para a execução individual do
título, ensejaria a sobrecarga da vara e comprometeria a celeridade
e a efetividade da prestação jurisdicional. Declarada a competência
do juízo suscitante. CONFLITO DE COMPETÊNCIA, Processo
nº 0801395-49.2016.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Walter
Waltenberg Silva Junior, Data de julgamento: 16/06/2016.
A título de argumentação, este juízo entende que a DECISÃO
médica que reconhece a necessidade de internação do paciente
em leito de UTI é ato administrativo. Logo, não cabe a este juízo
analisar se o paciente deve ou não ser internado no leito de UTI, ou
seja, não se pode apreciar o MÉRITO do ato médico. Logo, cabe
ao
PODER JUDICIÁRIO analisar apenas os aspectos formais da
não internação do paciente no referido leito pelo hospital. Outra
questão peculiar que também seria caso de ato administrativo, é a
DECISÃO médica (ou de junta médica) que determina a entrada e a
saída do paciente em leito de UTI, quando todos os leitos estiverem
ocupados. Quem sai para outro ocupar o leito Não creio que esta
DECISÃO deva ser da competência do
PODER JUDICIÁRIO . A este cabe analisar os aspectos formais
ou se a negativa do Poder Público foi legítima, e se a regra das
prioridades está sendo observada. Se todos os leitos de UTI do
município estiverem ocupados, cabe ao Estado de Rondônia, e não
mais o município de Ji-Paraná, acomodar o paciente em local em
que haja vaga disponível, em hospital dentro do Estado, situação
esta que põe fim à obrigação do município local em ter que suportar
ônus que sejam de outros munícipes, o que ressalta o desacerto
de se tratar de “cumprimento de SENTENÇA ” porque não se
justificaria mais o município de Ji Paraná figurar no polo passivo
da demanda.
Outro ponto a destacar por este juízo é se realmente este caso
é de obrigação de fazer ou de dar. A citada ACP foi no sentido
de obrigar o Estado de Rondônia e o município de Ji Paraná a
construírem leitos de UTI (obrigação de fazer/construir leitos ou
fazer/celebrar convênio). No caso dos autos, penso que a situação é
de dar atendimento médico em leito de UTI ao paciente. A distinção
apresentada parece ser óbvia e absurda, mas se entremostra
necessária.
Ante o exposto, sendo inadequada a via eleita, julgo extinto o
processo, sem resolução do MÉRITO, nos termos do artigo 485,
incisos I e IV, do CPC, e dou por prejudicada a liminar concedida
(ID n. 18468430).
Oportunamente arquivem-se.
Sem custas.
P.R.I.C.
Ji-Paraná, 18 de Maio de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível 03
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7004712-80.2018.8.22.0005
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Nome: Leandro dos Santos Silva
Endereço: desconhecido
Nome: Pamela dos Santos Silva
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) DEPRECANTE: WADSON MIRANDA PINHEIRO
- BA33987
Advogado do(a) DEPRECANTE: WADSON MIRANDA PINHEIRO
- BA33987
Nome: PAULO VIEIRA DA SILVA
Endereço: JOAO PEREIRA MUCU, NOVA BRASILIA, LAPAO BA,
Lapão - BA - CEP: 44905-000
DESPACHO
Cumpra-se, promovendo o necessário, após, devolva-se à origem
com as nossas homenagens e baixas de estilo.
Havendo informação de modificação de endereço, diante do
caráter itinerante da carta precatória, remetam-se os autos ao juízo
respectivo, informando ao juízo deprecante.
Serve a presente DECISÃO de MANDADO e demais atos que
fizerem necessários.
Ji-Paraná, 16 de maio de 2018.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível 03
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7004725-79.2018.8.22.0005
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Nome: JOSE DIAS MOTA
Endereço: 1 DE MAIO, 752, CASA, PIONEIRA, Toledo - PR - CEP:
85909-010
Advogado do(a) DEPRECANTE: RENATO AMAURI KNIELING PR22484
Nome: MARIA DIODATO MOTA
Endereço: Rua Egídio Mantovanni, 401, - de 310/311 ao fim, Novo
Ji-Paraná, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-578
DESPACHO
Cumpra-se, promovendo o necessário, após, devolva-se à origem
com as nossas homenagens e baixas de estilo.
Havendo informação de modificação de endereço, diante do
caráter itinerante da carta precatória, remetam-se os autos ao juízo
respectivo, informando ao juízo deprecante.
Serve a presente DECISÃO de MANDADO e demais atos que
fizerem necessários.
Ji-Paraná, 16 de maio de 2018.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7004861-76.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 18/05/2018 13:28:08
Requerente: NOEME RIBEIRO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR:
Requerido: PROCURADORIA DO ESTADO DE RONDONIA e
outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Trata-se de ação de obrigação de “fazer” com pedido de tutela
provisória de urgência para internação da paciente Noeme Ribeiro
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da Silva em leito de UTI a ser custeado pelo Sistema Único de
Saúde - SUS, bem como a realização do procedimento cirúrgico
denominado ANGIOPLASTIA com colocação de 03 stents.
Conforme declaração de atendimento prestada pelo família de
Noeme Ribeiro da Silva informou que no dia 14/05/2018 passou
por uma consulta no Hospital Bom Jesus na cidade de Ouro Preto
D´Oeste/RO, sendo que a médica encaminhou-a diretamente para
o Dr. Eder Voltolini do Hospital Cândido Rondon - HCR.
Aduziu que diante da gravidade do caso, a parte foi transferida para
a cidade de Ji-Paraná, onde realizou o procedimento Cateterismo
Cardíaco, em caráter de urgência, sendo logo após diagnosticado
a gravidade do quadro clínico da paciente, DOENÇA ISQUÊMICAS
DO CORAÇÃO (CID 10 I20.0), ocasião em que foi solicitado o seu
internamento em leito de UTI/particular, onde se encontra, desde
então, sem previsão de alta.
Requer a internação em leito de UTI na referida unidade hospitalar
a ser custeado pelo Estado desde a data da internação, com efeitos
retroativos.
Não há nos autos informações de que o município e o Estado
estejam negando expressamente atendimento à paciente em
leito de UTI. Ademais, a paciente já foi encaminhada diretamente
ao HCR para ser atendida sem passar pela triagem do hospital
municipal. Também não há informação de que todos os leitos de
UTI do hospital municipal de Ji-Paraná (ou conveniados) estejam
ocupados, de modo que não compete a este juízo decidir quem
sai e quem entra na UTI se todos os leitos estiverem ocupados,
como também não é o juízo que decide qual o medicamento
a ser fornecido, o tratamento ou o exame a ser empregado na
paciente. Quem decide são os médicos. Seus atos são de natureza
administrativa. Não compete ao juízo analisar o MÉRITO desse
ato, mas apenas as questões formais do internamento em UTI, ou
do pedido por medicamento, exame ou tratamentos médicos.
É certo que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado.
Logo, cabe ao Poder Público Estadual e municipal, ora apontados
no polo passivo da demanda, fornecerem o necessário à paciente
para que sua saúde se restabeleça.
A documentação médica apresentada nos autos evidencia que o
estado de saúde da paciente Noeme Ribeiro da Silva é delicado e
grave, necessitando de tratamento.
Por se tratar de atendimento à saúde pela rede pública, penso que
a escolha pelo paciente e seus familiares do hospital particular para
tratamento não seria admissível.
Diante do que consta e para os fins desta fase processual
e procurando extrair o máximo das informações da inicial e
documentos, em que pese ainda não apresentarem argumentos
contrários, ilegalidade e de nocividade na atividade desenvolvida
pelos requeridos, a provocar danos que serão irreparáveis no
caso de a medida ser concedida somente ao final, DEFIRO O
PEDIDO DE TUTELA, determinando que o Estado de Rondônia e
o Município de Ji-Paraná, forneçam leito de UTI, onde houver vaga,
nos limites do Estado, e arquem com as despesas médicas como
exames, tratamentos, medicamentos, e transporte, relacionados à
internação em leito de UTI de hospital particular (desde que todos
os leitos públicos e conveniados estejam ocupados), hipótese em
que o Município de Ji Paraná somente arcará com as despesas
médicas se ocorrer neste município, e, de qualquer modo, com
efeitos a partir do dia 18.05.2018.
Citem-se o Estado de Rondônia e o Município de Ji-Paraná, na
pessoa de quem tenha poderes para receber, a fim de apresentarem
contestação à presente demanda no prazo legal.
Notifiquem-se o Procurador do Município, o Procurador do Estado,
o Secretário de Saúde Municipal e o Diretor do Hospital Cândido
Rondon para cumprimento/ciência.
CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.
SIRVA-SE DE ORDEM.
Ji-Paraná, 18 de Maio de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7004150-71.2018.8.22.0005
Classe: FAMÍLIA- SEPARAÇÃO LITIGIOSA (141)
Data da Distribuição: 30/04/2018 21:12:58
Requerente: S. D. O.
Advogado do(a) AUTOR: ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA
IORAS - RO0004152
Requerido: E. L. D. S.
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
[...]
É o Relato. DECIDO.
Para concessão do pedido de tutela antecipada, necessário
a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
A documentação juntada aos autos comprovam de maneira
satisfatória a união estável havida entre a autora e o requerido, até
porque ambos têm filho em comum.
No caso em tela, a probabilidade do direito está consubstanciada
na relação pai e filho, e o perigo de dano, do fato de ser menor
o filho e depender do genitor para o sustento, salientando que a
requerente não possui renda e é estudante.
Todos os bens do casal, ao que tudo indica, estão na posse do
requerido, de modo que é cabível a fixação de pensão em favor da
autora, por não ter renda própria e nem bens que lhe proporcione
autonomia.
Isso posto, defiro o pedido de tutela antecipada, fixando alimentos
em favor da requerente e do filho menor, no valor total de 08 (oito)
salários-mínimos, a ser pago mediante depósito na Conta Banco
Itaú Unibanco, Agência 6976, conta corrente n. 262, em nome da
requerente, até o último dia de cada mês.
1. Ademais, sem prejuízo da determinação anterior, cite-se e intimese a parte requerida para comparecer à AUDIÊNCIA DE TENTATIVA
DE CONCILIAÇÃO, a qual designo, nos termos do artigo 334, do
NCPC, para o dia 07 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 08 HORAS E 40
MINUTOS, a ser realizada no CEJUSC - CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS, SALA 01, NO PRÉDIO DO JUIZADO
ESPECIAL, localizado na Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Bairro
Jardim Aurélio Bernardi, em Ji-Paraná/RO. Intime-se também a
parte autora.
2. Intime-se o Ministério Público para que compareça ao ato,
pois em caso de acordo, o processo retornará conclusos para
homologação.
3. Não havendo acordo, a parte requerida, querendo, poderá
apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde que o faça
por intermédio de advogado ou Defensor Público, contados da
data da realização da audiência ou da data do protocolo da petição
contendo pedido de cancelamento da audiência (arts. 335, incisos
I e II, e 334,§ 5º, do NCPC).
4. Ainda, não havendo acordo, realize-se estudo psicossocial nos
ambientes familiares, no prazo de 30 (trinta) dias.
5. Apresentada a contestação pelo requerido, com alegação de
qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do CPC, fica desde
já intimada a parte autora para que apresente sua impugnação, no
prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe a produção de provas.
6. A parte requerida poderá manifestar desinteresse na composição
consensual, desde que o faça, expressamente por petição, com
antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da audiência (art.
334, § 4º, do NCPC).
ADVERTÊNCIAS: 1) “O não comparecimento injustificado do autor
ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório
à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois
por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da
causa, revertida em favor da União ou do Estado.” (art. 334, § 8º,
do NCPC). 2) Não sendo apresentada resposta, se presumirão
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como verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor,
salvo: “I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a
ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição
inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere
indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas
pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com
prova constante dos autos”. (arts. 344 e 345 do NCPC).
Intime-se a parte autora pessoalmente, vez que é patrocinada por
Defensor Público.
O Oficial de Justiça fica autorizado, em sendo necessário, diligenciar
nos termos do art. 212, § 2º, do CPC.
SERVE A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO / CARTA / CARTA
PRECATÓRIA DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO / DEMAIS ATOS QUE
SE FIZEREM NECESSÁRIOS.
Ji-Paraná, 18 de Maio de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279 Número do Processo: 700290003.2018.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
Requerente(s):
Nome: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado: RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB: RO0004872
Requerido(s):
RÉU: MELO & TEIXEIRA LTDA - EPP, JOHN ALLAN ANTONIO
DE MELO, LUCIANA TEIXEIRA
DESPACHO
A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao
procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova
escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação
monitória é pertinente (CPC - Código de Processo Civil, artigo
700).
Cite-se a parte requerida, para que, no prazo de quinze dias, pague
a quantia de R$ 106.424,18, acrescida de honorários advocatícios
de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (art. 701 do CPC),
podendo, em igual prazo oferecer embargos, sendo que, se estes
não forem opostos, não havendo pagamento, o MANDADO inicial
ficará automaticamente convertido em MANDADO de execução,
o que deverá ser certificado pela escrivania, prosseguindo-se de
imediato e sem qualquer nova DECISÃO, pelo rito processual do
cumprimento de SENTENÇA (art. 523 e seguintes do CPC).
Saliente-se à parte requerida que, em efetuando o pagamento
no prazo, ficará isenta das custas processuais (art. 701, § 1º, do
CPC).
Decorrido o prazo para pagamento e embargos in albis, intime-se
o credor para impulsionar o feito, no prazo de 15 dias, indicando
bens à penhora e juntando demonstrativo de débito atualizado,
nele incluindo a multa e honorários que arbitro em 10% sobre o
valor do débito (art. 523, § 1º, do CPC).
Em sendo necessário, fica o Oficial de Justiça autorizado a
diligenciar nos termos do art. 212, §2º, do CPC.
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA PARA
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA SOB O RITO
MONITÓRIO.
Ji-Paraná, 12 de abril de 2018.
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7001269-24.2018.8.22.0005
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
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REQUERENTE: JAIRO CEZAR MAZON
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCOS MEDINO POLESKI
- RO9176, ADONYS FOSCHIANI HELBEL - RO8737, BARBARA
HADASSA DA SILVA TUPAN - RO8550
REQUERIDO: Nome: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INSVESTIMENTO S.A
Endereço: Banco Santander, Rua Amador Bueno 474, Santo
Amaro, São Paulo - SP - CEP: 04752-901
DECISÃO
Defiro o pagamento das custas processuais ao final.
Para a concessão da tutela provisória de urgência, que no caso dos
autos tem natureza jurídica de antecipação da tutela pretendida,
deve estar demonstrada a probabilidade do direito, bem como
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No que diz respeito à probabilidade do direito alegado, a parte
autora afirmou que não possui o débito com a ré, sendo que o ônus
da demora do processo não pode ser a ela imputado, principalmente
diante da impossibilidade de produção de prova negativa sobre a
questão. Compete à ré, durante a instrução, demonstrar a existência
do contrato e, daí, a legalidade da cobrança.
Com relação ao perigo de dano evidencia-se pela manutenção da
inscrição, pois impede o requerente de praticar atos do comércio
ou transações bancárias.
Consigna-se, ainda, que, em contrapartida, o deferimento não
acarretará em prejuízo à parte requerida, já que, caso seja
constatado que a parte autora deve tal valor e que a cobrança foi
devida, poderá retomar a cobrança da dívida.
Ante o exposto, com fundamento nos arts. 294 e s.s c/c art. 300 do
Código de Processo Civil (CPC), DEFIRO o pedido de antecipação
dos efeitos da tutela jurisdicional formulado por JAIRO CEZAR
MAZON em face de AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INSVESTIMENTO S.A, para o fim de determinar à requerida
que promova a sustação da negativação correspondente ao
contrato discutido nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de caracterização do crime de desobediência pelo agente
administrativo responsável pelo ato e multa diária de R$ 500,00
até o limite de R$ 5.000,00, sem prejuízo de ser revista caso não
atenda a FINALIDADE do instituto.
Nos termos do art. 334 do CPC, cite-se e intime-se a requerida para
comparecer à audiência de tentativa de conciliação, a qual designo
para o dia 21 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 8 HORAS E 40 MINUTOS,
A SER REALIZADA NO CEJUSC - CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS, SALA 01, NO PRÉDIO DO JUIZADO
ESPECIAL, localizado na Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Bairro
Jardim Aurélio Bernardi, em Ji-Paraná/RO, advertindo-a de que o
prazo para contestação, que é de 15 (quinze) dias, contar-se-á a
partir da data da audiência, consignando-se, ainda, as advertências
do art. 344 e § 8º do art. 334.
Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que
compareça à solenidade.
Advirtam-se as partes de que elas deverão comparecer à audiência
acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo
34, § 9º, do CPC).
Caso a parte requerida manifeste desinteresse na autocomposição,
deverá formular pedido, na forma e prazo do art. 334, § 5º do CPC.
Nesse caso, o prazo para apresentação de defesa começará a fluir
do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, nos termos
do artigo 335, II, do CPC.
Advirta(m)-se o réu que não sendo contestada a pretensão, no
prazo legal, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC, salvo se
ocorrerem as hipóteses do art. 345 do CPC.
Caso a tentativa de conciliação reste frutífera, tornem conclusos
para homologação da SENTENÇA. Se a conciliação restar
infrutífera e a parte requerida tiver formulado reconvenção, alegado
qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do CPC ou
juntado documentos, desde logo determino que a parte autora seja
intimada para manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do art.
351 do CPC.
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Após, conclusos.
SIRVA DE CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA A PARTE
REQUERIDA.
Ji-Paraná, 4 de maio de 2018.
HARUO MIZUSAKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 7001444-18.2018.8.22.0005
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO
Requerente(s):
Nome: JOSE BONIFACIO DA CRUZ
Requerido(s):
EMBARGADOS: ILDEBRANDO APOLINARIO,
Advogado: JEAN FERNANDO DE SOUZA FERREIRA OAB:
RO0003116
MUNICÍPIO DE JI-PARANA
INTIMAÇÃO
Compulsando os autos, verifica-se que a intimação do embargado
ILDEBRANDO APOLINARIO foi realizada via sistema PJE, todavia,
a DECISÃO ID 16487899 determinou a intimação via Diário da
Justiça, portanto, a referida DECISÃO será encaminhada ao DJ.
FICA O EMBARGO, por meio de seu advogado, INTIMADO da
DECISÃO a seguir transcrita: “Trata-se de Embargos de Terceiro
opostos por José Bonifácio da Cruz em desfavor de Idelbrando
Apolinário e Fazenda Pública do Município de Ji-Paraná, visando a
liberação do imóvel penhorado, alegando ser o legítimo possuidor
do bem. O fundamento legal da demanda está no artigo 674 do
Código de Processo Civil, que assim determina: Art. 674. Quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de
constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha
direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu
desfazimento ou a sua inibição por meio de embargos de terceiro. O
embargante comprova, mediante prova documental, que adquiriu a
posse do bem objeto de constrição judicial nos autos de execução
n. 0021288-88.2009.8.22.0005. Assim, é possível verificar que a
parte autora apresenta a condição de terceiro e está na posse do
bem objeto de constrição, elementos essenciais necessários para,
em cognição sumária, ser concedida a liminar de manutenção da
posse, senão vejamos o disposto no art. 678 do CPC: Art. 678. A
DECISÃO que reconhecer suficientemente provado o domínio ou
a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre
os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção
ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver
requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de
manutenção ou a de reintegração provisória de posse à prestação
de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da
parte economicamente hipossuficiente. Ante o exposto, DEFIRO
o pedido liminar de manutenção de posse sobre o bem imóvel
em favor do embargante. Deixo de condicionar a prestação de
caução nos autos, com espeque no § ú, do art. 678 do CPC,
visto o embargante ser beneficiário da justiça gratuita. Suspendo
o prosseguimento do processo nº 00021288-88.2009.8.22.0005,
até DECISÃO de MÉRITO nesta ação, na forma do artigo 678 do
Código de Processo Civil, juntando-se cópia da presente DECISÃO
aos autos mencionados. Cite-se e intime-se a parte embargada,
por seu procurador, através do Diário da Justiça, para, no prazo
de 15 dias, querendo, apresentar contestação, conforme preconiza
o artigo 679 do Código de Processo Civil, com as advertências
do art. 332 do CPC. Com a apresentação de resposta, vista ao
embargante. Após, às partes para especificarem as provas que
pretendem produzir, justificando a necessidade e pertinência. JiParaná, 28 de fevereiro de 2018. Miria do Nascimento de Souza
Juíza de Direito”.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279 Número do Processo: 700840084.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente(s):
Nome: CARLOS CAMPREGHER
Advogado: DARLENE DE ALMEIDA FERREIRA OAB:
RO0001338
Requerido(s):
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Advogado: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES OAB:
RO0005369
Intimação
Ficam as partes intimadas a, no prazo de 15 dias, manifestar-se
acerca do laudo pericial juntado, bem como respectivas alegações
finais.
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279 Número do Processo: 700959167.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente(s):
Nome: GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Antônio Galha, 486, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP:
76900-312
Advogado: BRUNA MOURA DE FREITAS OAB: RO0006057,
Advogado: ABEL NUNES TEIXEIRA OAB: RO0007230
Requerido(s):
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Advogado: PAULO BARROSO SERPA OAB: RO0004923,
Advogado: IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR OAB: RO0005087,
Advogado: JOSE HENRIQUE BARROSO SERPA OAB: RO9117,
Advogado: WILSON VEDANA JUNIOR OAB: RO0006665
INTIMAÇÃO
Ficam as partes intimadas a, no prazo de 15 dias, manifestar-se
acerca do laudo pericial juntado, bem como respectivas alegações
finais.
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279 Número do Processo: 700087432.2018.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente(s):
Nome: ELIZETE DA SILVA BARBOSA
Advogado: HUDSON DA COSTA PEREIRA OAB: RO0006084
Endereço: desconhecido
Requerido(s):
EXECUTADO: IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA
LTDA
Advogado: ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB:
SP0128462
Intimação
Fica a parte AUTORA, por meio de seus(uas) Advogados(as)
intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito,
acrescendo aos cálculos a multa de 10% (dez por cento), inclusive,
com os honorários de advogado, que foram fixados em 10% (dez
por cento) sobre o valor executado, bem como para requerer o que
entender pertinente para a satisfação de seu crédito.
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7002168-22.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: JOCELITO SILVIO DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Ana Gomes dos Santos, 1060, - de 600/601 ao fim,
Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-478
Nome: JACQUELINE SATILHO CARVALHO
Endereço: Rua Ana Gomes dos Santos, 1060, - de 600/601 ao fim,
Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-478
Advogado do(a) AUTOR: JOSE CARLOS NOLASCO RO000393B
Advogado do(a) AUTOR: JOSE CARLOS NOLASCO RO000393B
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Rua Aluízio Ferreira, 327, - até 289/290, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-024
DESPACHO
Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil (CPC),
designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 28
DE AGOSTO DE 2018, ÀS 8 HORAS E 40 MINUTOS, a ser
realizada no CEJUSC - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE
CONFLITOS, SALA 2, no prédio do Juizado Especial, localizado
na Rua Elias Cardoso Balau, 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi,
em Ji-Paraná/RO.
Cite-se a parte requerida para conhecimento acerca dos termos da
presente ação, com antecedência mínima de 20 dias da audiência
designada, intimando-a para que compareça ao ato, bem como
para que, querendo, apresente resposta no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da audiência de conciliação, sob pena de serem
presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora (artigo 344, do CPC).
Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que
compareça à solenidade.
Advirtam-se as partes de que elas deverão comparecer à audiência
acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo
34, § 9º, do CPC).
Caso a parte requerida manifeste desinteresse na autocomposição,
deverá formular pedido, na forma e prazo do art. 334, § 5º, do CPC.
Neste caso, o prazo para apresentação de defesa começará a fluir
do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, nos termos
do artigo 335, II, do CPC.
Caso a audiência não seja realizada por ausência de citação em
tempo hábil ou de eventual intimação da parte autora, retornem
conclusos.
Se a conciliação restar frutífera, tornem os autos conclusos para
homologação, caso contrário, e tendo a parte requerida formulado
reconvenção, alegado qualquer das matérias enumeradas no
artigo 337 do CPC, ou juntado documentos, desde logo determino
que a parte autora seja intimada para manifestação, no prazo de 15
(quinze) dias, na forma do art. 351 do CPC.
SERVE DE CARTA/MANDADO /CARTA PRECATÓRIA DE
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA.
Ji-Paraná, 16 de maio de 2018.
Haruo Mizusaki
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 7006910-27.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente(s):
Nome: ALENCAVIO RODRIGUES FERREIRA
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Endereço: Rua Saulo Alcântara, 2302, Centro, Nova Londrina (JiParaná) - RO - CEP: 76915-500
Advogado: BRUNA MOURA DE FREITAS OAB: RO0006057,
Advogado: ABEL NUNES TEIXEIRA OAB: RO0007230
Requerido(s):
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Advogado: IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR OAB:
RO0005087
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por meio de seus(uas) Advogados(as) intimada
para, confirmar o comparecimento à PERÍCIA MÉDICA.
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 1ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Número do Processo: 7011310-84.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente(s):
Nome: JOSEFA APARECIDA DA COSTA SANTOS
Endereço: Rua das Pedras, 1833, Jardim Presidencial, Ji-Paraná RO - CEP: 76901-108
Advogado: BRUNA MOURA DE FREITAS OAB: RO0006057,
Advogado: ABEL NUNES TEIXEIRA OAB: RO0007230.
Requerido(s):
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Advogado: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES OAB:
RO0005369
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora, por meio de seus(uas) Advogados(as) para,
querendo, impugnar a Contestação.
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018.

2ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7009398-86.2016.8.22.0005
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MOURAO PNEUS EIRELI - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: NAIANY CRISTINA LIMA RO0007048, GEOVANE CAMPOS MARTINS - RO0007019
EXECUTADO: SANTOS & SANTOS LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Diante do manifestado no pedido de ID. 17400308 pág. 01 suspendo
o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
Intimem-se.
Ji-Paraná/RO, 11 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7007538-16.2017.8.22.0005
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FABRICIO DOS REIS BRANDAO
- PA0011471
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EXECUTADO: CAVILIA E RIBEIRO LTDA - ME, ANDERSON
CAVILIA, GREICE TELMA BATISTA RIBEIRO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Intime-se a exequente para apresentar comprovante de recolhimento
de custas para consulta de endereços, nos termos do art. 17 da Lei
3.896/2016 (Regimento de Custas) ou requeira o que de direito em
05 (cinco) dias, sendo que para cada consulta deve ser procedido
um recolhimento, sob pena de extinção.
Ji-Paraná/RO, 14 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7007618-77.2017.8.22.0005
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: GAUDENCIO FERNANDES MAGALHAES
Advogado do(a) AUTOR: EDER KENNER DOS SANTOS RO0004549
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665
DESPACHO
Os honorários arbitrados são adequados aos serviços prestados
pelo profissional, um dos poucos especializados na área de
ortopedia existentes na comarca e com vasta experiência em
realizar exames periciais, pelo que os mantenho.
Logo, indefiro o requerimento sob ID nº 17977116.
Aguarde-se designação de data para realização de perícia.
Encaminhe-se para perícia.
Intimem-se.
Ji-Paraná/RO, 15 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
NCM
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7001993-28.2018.8.22.0005
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SAMUEL FARIAS DA COSTA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ZENILTON FELBEK DE ALMEIDA
- RO8823
EXECUTADO: ADEMAR ALVES DE SOUZA, EDNA TEREZINHA
PIO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Trata-se de AÇÃO REGRESSIVA, portanto ação de conhecimento,
não cumprimento de SENTENÇA, que deverá, portanto, seguir o
rito ordinário.
Revogo, pois, o DESPACHO sob ID 16822007.
Intimem-se os autores a recolherem as custas processuais, nos
termos da Lei de Custas do TJ/RO no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo
290, do CPC.
Caso não recolhidas, proceda-se ao necessário junto ao cartório
distribuidor para cancelamento.
Do contrário, MODIFIQUE A ESCRIVANIA A CLASSE
PROCESSUAL JUNTO AO SISTEMA e, em seguida, tornem
conclusos.
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível, 17 de maio de 2018.
Ana Valéria de Queiroz Santiago Zipparro
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 0004399-49.2015.8.22.0005
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE GERALDO DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: IDENIRIA FELBERK DE ALMEIDA
- RO0001213, PAULO HENRIQUE FELBERK DE ALMEIDA RO0006206
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PROCURADORIA FEDERAL EM RONDONIA
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o
retorno dos autos, bem como do acórdão proferido.
Nada sendo requerido, arquivem-se os autos.
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, 10 de maio de 2018.
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7010389-28.2017.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: FLAVIO MARCONDES DE CAMPOS - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: JANE REGIANE RAMOS
NASCIMENTO - RO0000813
EXECUTADO: MAX MILLER MARQUES MACIEL
DESPACHO INICIAL
Cite(m)-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue(m)
o pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e
231 §3º do CPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor(em)
embargos à execução, independentemente de penhora, depósito
ou caução, observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do
CPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do MANDADO
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do CPC).
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido
da segunda via do MANDADO, o Oficial de Justiça procederá
de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art.
252 do CPC.
O(s) executado (s) pode (rão) requerer a substituição da penhora
no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que
atendidos os requisitos do art. 847 e ss do CPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a
se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no
prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a(s) parte (s) executada (s) pode
(m) reconhecer o crédito do exequente, e requerer, desde que
comprovado o depósito de 30% do valor da execução acrescidos
de custas e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis)
parcelas mensais, acrescidas as subsequentes de correção
monetária e juros de 1% de ao mês (art. 916 CPC). Nesta hipótese,
o credor deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito
e logo em seguida os autos virão conclusos para DECISÃO.
Havendo a citação e não sendo localizados bens pelo oficial de
justiça, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem.
Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens,
deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos de
prosseguimento.
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Silenciando-se quanto ao impulsionamento do feito e indicação de
bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485, III e §1º do CPC.
Não promovendo a citação do(s) executado (s), o feito será extinto,
sem resolução do MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do CPC.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO MANDADO.
Pratique-se o necessário.
Intime-se.
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível, 11 de maio de 2018.
Ana Valéria de Queiroz Santiago Zipparro
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7002891-41.2018.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
EXECUTADO: MARINEZ LAVORATTI
DESPACHO INICIAL
Cite(m)-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue(m)
o pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e
231 §3º do CPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor(em)
embargos à execução, independentemente de penhora, depósito
ou caução, observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do
CPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do MANDADO
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do CPC).
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido
da segunda via do MANDADO, o Oficial de Justiça procederá
de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art.
252 do CPC.
O(s) executado (s) pode (rão) requerer a substituição da penhora
no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que
atendidos os requisitos do art. 847 e ss do CPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a
se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no
prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a(s) parte (s) executada (s) pode
(m) reconhecer o crédito do exequente, e requerer, desde que
comprovado o depósito de 30% do valor da execução acrescidos
de custas e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis)
parcelas mensais, acrescidas as subsequentes de correção
monetária e juros de 1% de ao mês (art. 916 CPC). Nesta hipótese,
o credor deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito
e logo em seguida os autos virão conclusos para DECISÃO.
Havendo a citação e não sendo localizados bens pelo oficial de
justiça, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem.
Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens,
deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos de
prosseguimento.
Silenciando-se quanto ao impulsionamento do feito e indicação de
bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485, III e §1º do CPC.
Não promovendo a citação do(s) executado (s), o feito será extinto,
sem resolução do MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do CPC.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO MANDADO.
Pratique-se o necessário.
Intime-se.
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível, 17 de maio de 2018.
Ana Valéria de Queiroz Santiago Zipparro
Juíza de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7000631-88.2018.8.22.0005
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CELIO JERONIMO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: MARLENE SGORLON - RO0008212
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES RO0005369
DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO
PROCESSO
Cuida-se de ação para recebimento de valores pela parte autora a
título de seguro DPVAT em virtude de acidente de trânsito que lhe
causou invalidez permanente.
A requerida arguiu, preliminarmente: a) negativa administrativa
por ausência de complementação documental; b) ausência de
comprovante de residência e; c) ilegibilidade de documentos
essenciais. No MÉRITO, alegou: a) falta de comprovação do
nexo causal entre os danos e os fatos; b) invalidade do laudo
particular como única prova para decidir o MÉRITO; c) invalidade
do laudo assinado por fisioterapeuta; d) necessidade de perícia
complementar a ser realizada pelo IML; e) a indenização deve se
dar de acordo com a Lei nº 6.194/74 alterada pela Lei nº 11.482/07
e com a Súmula 474, do STJ; f) caso haja condenação, a correção
monetária incida a partir do ajuizamento da ação e requereu que os
juros de mora incidam a partir da citação (ID nº 17266279).
A parte autora impugnou a contestação apresentada pela
seguradora requerida (ID nº 17672878).
Vieram-me os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
Não havendo necessidade de providências preliminares, e não
sendo o caso de julgamento conforme o estado do processo, segue
seu saneamento e organização.
As questões processuais levantadas pela requerida não merecem
acolhida.
A uma, porque verificam-se desnecessários os documentos
solicitados pela requerida, vez que os documentos juntados pela
requerente se mostram suficientes para apontar o acidente de
trânsito e a lesão sofrida pelo requerente.
A duas, pois segundo se observa da peça inicial, a parte autora
apresentou o comprovante de residência, conforme se infere no Id
nº 15847144 – Pág. 1.
Quanto à ilegibilidade de documentos essenciais, verifico que
os documentos juntados pelo requerente são inteligíveis e que
na carteira de identidade do autor é possível visualizar os dados
essenciais sem o menor esforço.
Aliado a isso, RECHAÇA-SE as preliminares de inépcia da inicial
pela ausência de pedido específico quanto ao valor de eventual
indenização, comprovante de residência em nome de terceiro
e falta de interesse de agir ante a satisfação da indenização em
esfera administrativa.
Sem mais questões processuais a serem resolvidas, passo à
delimitação probatória.
A necessidade de produção de prova, aqui, volta-se exclusivamente
a existência, ou não, de invalidez da parte autora e, caso positiva,
qual a espécie e grau, a fim de que se chegue a importância
devida pela requerida que, atendo-se ao já pago, importará na
improcedência dos pedidos ou, do contrário, revelará o valor a ser
complementado à autora.
O ônus da prova seguirá a regra do artigo 373, do CPC.
A questão de direito cinge-se, portanto, à presença do dever de
indenizar, por parte da requerida, no caso em tela.
Para tanto, determino a realização da prova pericial e nomeio o
Dr. WALTER MACIEL como perito judicial fixando, para entrega
do laudo, o prazo de 20 (vinte) dias. Ciente da nomeação, o perito
deverá apresentar, em 5 (cinco) dias, eventual escusa, desde
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que fundada em impedimento ou suspeição, ou em caso de
aceitação, proposta de honorários; currículo, com comprovação de
especialização e; contatos profissionais, em especial o endereço
eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.
Intimem-se as partes para, dentro de 15 (quinze) dias, arguir
o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; indicar
assistente técnico e; apresentar quesitos, se já não o fizeram.
Processo em ordem.
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, 4 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
NCM
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7002409-93.2018.8.22.0005
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: AGRIPINO BORGHI
Advogado do(a) AUTOR: BASSEM DE MOURA MESTOU RO0003680
RÉU: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA
CAERD
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
DESPACHO
Ao autor para impugnação à contestação na forma e prazo legais.
Ji-Paraná/RO, 3 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7004386-23.2018.8.22.0005
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOAO DE JESUS CAMPOS
Advogado do(a) AUTOR: FABIANA MODESTO DE ARAUJO RO0003122
RÉU: MUNICÍPIO DE JI-PARANA, RONDOMINAS IND E COM
LTDA
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Trata-se de ação declaratória de reconhecimento de posse
cumulada com obrigação de fazer e tutela antecipada ajuizada por
João de Jesus Campos em desfavor de Município de Ji-Paraná e
Rondominas Indústria e Comércio Ltda.
Pretende a parte autora, o reconhecimento da posse legítima
do lote urbano 015, da quadra 048, setor 02.01, bem como seja
determinado que se proceda ao cadastro imobiliário do imóvel em
seu nome e ainda a nulidade do cadastro imobiliário do referido
lote.
Pois bem, pela presente ação é possível pleitear a declaração
da posse legítima do imóvel, porém não é a via adequada para a
pretensão de DECISÃO constitutiva, já que, requer a regularização
do cadastro imobiliário.
Desta feita, para a regularização de cadastro imobiliário, necessário
o reconhecimento da posse originária, que poderá ser atingida pela
ação de usucapião.
Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias,
esclarecer sua pretensão principal, se declaratória ou constitutiva,
sendo que, esta última não poderá ser satisfeita pela presente
ação, sob pela de indeferimento e extinção do feito.
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, 10 de maio de 2018.
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7003909-34.2017.8.22.0005
Classe:FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: J.S.S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: L.T.
Advogado do(a) REQUERIDO: CARLA PRISCILA CUNHA DA
SILVA - RO7634
DECISÃO
Pretende a parte autora a prestação de alimentos provisórios em
favor de suas filhas, no importe de 50% a serem arcados pelo
requerido (Id nº 18077627).
Sabe-se que os alimentos, aos pais cabe o dever de sustentar os
filhos enquanto estes deles dependerem.
Trata-se de dever inafastável e que implica na atuação da vontade
estatal em caso de não cumprimento.
As infantes são filhas do requerido, conforme faz prova as certidões
de nascimento juntada aos autos. Evidente que em razão da pouca
idade depende da mãe e do pai para sobreviver.
Não há evidências de que a mãe tenha condições de fazer frente às
despesas que a criação das filhas demandam. Mesmo que tivesse
essa condição, haveria para o pai o dever de contribuir dentro de
suas possibilidades e de acordo com as necessidades da criança.
Com efeito, em tema de alimentos, deve se procurar atender ao
binômio necessidade/possibilidade.
Defiro parcialmente o pedido de Id nº 18077627 e fixo os alimentos
provisórios em 40% (quarenta por cento) do valor do saláriomínimo, que deverão ser pagos em favor das infantes, por meio
de sua genitora.
Verifica-se no Id nº 14854782, que a parte autora passou a residir
na comarca de Presidente Médici/RO. Desta feita, considerando
que o art. 53, I, “a”, do CPC dispõe, que é competente o foro para
ação de divórcio, o domicílio do guardião de filho incapaz e ainda
com base no art. 10, intimem-se as partes para manifestarem-se
sobre a declinação da competência.
Dê-se vista ao MP.
Com a manifestação das partes, voltem conclusos.
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, 18 de maio de 2018.
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7004574-16.2018.8.22.0005
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: M.D.O. M.
Advogado do(a) AUTOR: JOAO AVELINO DE OLIVEIRA JUNIOR
- RO0000740
RÉU: R. D.S.P.
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO INICIAL
Concedo Gratuidade da Justiça.
Designo audiência de conciliação para o dia de 19 de junho de 2018,
às 08h, a ser realizada no prédio da CEJUSC, Sala 5, localizado na
rua Elias Cardoso Balau, n. 1220, bairro Jardim Aurélio Bernardi,
nesta cidade, na rua do Quartel da Polícia Militar e do DETRAN.
Cite-se a parte requerida para conhecimento acerca dos termos da
presente ação, com antecedência mínima de 20 dias da audiência
designada, intimando-a para que compareça ao ato, bem como
para que, querendo, apresente resposta no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da audiência de conciliação, sob pena de serem
presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora (artigo 344, CPC).
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Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que
compareça à solenidade.
Advirtam-se as partes de que elas deverão comparecer à audiência
acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo
34, § 9º, do CPC), e de que sua ausência injustificada será
considerada ato atentatório à dignidade da justiça e sancionada
com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida
ou do valor da causa (artigo 334, § 8º, do CPC).
Caso a parte requerida manifeste desinteresse na autocomposição,
deverá formular pedido, na forma e prazo do art. 334, § 5º do
CPC, observando-se que em caso de litisconsórcio o desinteresse
deverá ser manifestado por todos (§ 6.º). Neste caso, o prazo para
apresentação de defesa começará a fluir do protocolo do pedido de
cancelamento da audiência, nos termos do artigo 335, II, do CPC.
Diante do disposto no ofício nº 30/2016/CEJUSC datado de
14/10/2016, do Juiz de Direito e Coordenador do CEJUSC,
Maximiliano Darcy David Deitos, caso a audiência não seja
realizada por ausência de citação em tempo hábil ou de eventual
intimação da parte autora, desde logo AUTORIZO o conciliador (a)
a REDESIGNAR nova conciliação, providenciando o necessário
para que as partes sejam intimadas para comparecerem ao ato.
Caso a audiência não seja realizada por citação negativa,
AUTORIZO o conciliador (a) a intimar a parte autora a fornecer
em 05 (cinco) dias o endereço atualizado do requerido para
prosseguimento do feito, e sob pena de extinção.
Se a conciliação restar frutífera, tornem os autos conclusos para
homologação, caso contrário, e tendo a parte requerida formulado
reconvenção, alegado qualquer das matérias enumeradas no artigo
337 do CPC ou juntado documentos, desde logo determino que a
parte autora seja intimada para manifestação, no prazo de 15 dias,
na forma do art. 351 do CPC.
Não ocorrendo a hipótese anterior, intimem-se as partes
representadas a se manifestarem, no prazo de 10 dias, quanto ao
interesse em produzir outras provas, justificando a necessidade e
utilidade, sob pena de julgamento antecipado – art. 355 do CPC.
Cumpridas as determinações acima, retornem os autos conclusos.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/
CITAÇÃO/CIENTIFICAÇÃO E CARTA PRECATÓRIA.
Dados para cumprimento:
R.D.S.P., brasileiro, solteiro, funcionário público municipal, residente
e domiciliado na Rua Rio Tapajos nº 873, Bairro Dom Bosco, CEP
76.907-754, na cidade de Ji-Paraná – Rondônia.
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível, 14 de maio de 2018.
Ana Valéria de Queiroz Santiago Zipparro
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7006445-18.2017.8.22.0005
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA
- RO0002027
EXECUTADO: SPRICIGO E RIBEIRO AGROPECUARIA LTDA ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Indefiro o pedido de citação por edital, visto que se trata de medida
excepcional. Intime-se a exequente para apresentar comprovante
de recolhimento de custas para pesquisa eletrônica de endereços,
nos termos do art. 17 da Lei 3.896/2016 (Regimento de Custas)
ou requeira o que de direito em 05 (cinco) dias, sendo que para
cada consulta deve ser procedido um recolhimento, sob pena de
extinção.
Ji-Paraná/RO, 14 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
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Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7000597-84.2016.8.22.0005
Classe:FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: HELIAMAR EDUARDO TEIXEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: LEEIDIANE DA SILVA FARIAS
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Nos termos do artigo 76, § 1.º, II, do CPC, DECRETO A REVELIA
da requerida Leeidiane da Silva Farias. Atente a escrivania para as
regras do artigo 346, do CPC.
Sendo assim, e mesmo diante da regra do artigo 345, II, do CPC,
considerando o caso concreto, aponte o requerente as razões
para manutenção do interesse na prova testemunhal requerida,
destacando sua necessidade e pertinência, no prazo de 05 (cinco)
dias.
Após, ao Ministério Público.
Ji-Paraná/RO, 14 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 0125845-05.2004.8.22.0005
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: PEDRO ANDRE DE SOUZA, MARIA SALES DE
SOUZA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MAGDA ROSANGELA FRANZIN
STECCA - RO0000303, ODAIR FLAUZINO DE MORAES RO000115A
Advogados do(a) EXEQUENTE: MAGDA ROSANGELA FRANZIN
STECCA - RO0000303, ODAIR FLAUZINO DE MORAES RO000115A
EXECUTADO: JOAO DO VALE NETO, AYRES GOMES DO
AMARAL FILHO
Advogado do(a) EXECUTADO: ANDREY CAVALCANTE DE
CARVALHO - RO000303B
Advogado do(a) EXECUTADO: ANDREY CAVALCANTE DE
CARVALHO - RO000303B
DESPACHO
Defiro o requerimento sob ID 17272858.
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, 14 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 0009858-03.2013.8.22.0005
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: RONDONIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA RO0000802
EXECUTADO: TEODOMIRO ANTUNES DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO: RHUAN ALVES DE AZEVEDO RO0005125
DESPACHO
Intime-se o exequente para que, caso queira, manifeste-se no prazo
legal, acerca da impugnação à penhora ofertada pelo executado.
Após, venham conclusos para análise.
Ji-Paraná/RO, 14 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

575

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7007245-46.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOSE GENARO DE ANDRADE
Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULO CEZAR RODRIGUES DE
ARAUJO - RO0003182
EXECUTADO: CONSTRUTORA OURO VERDE LTDA
DESPACHO INICIAL
Indefiro o requerimento de bloqueio de bens antes da intimação do
devedor atenta contra o princípio do contraditório. O DISPOSITIVO
mencionado pelo exequente é aplicado, no decorrer do processo,
após a citação/intimação do executado.
Assim, intime-se o devedor, observando as disposições do artigo
513, § 2º, do CPC, para, em 15 (quinze) dias, pagar a importância
executada, mais as custas processuais, sob pena de o débito ser
acrescido de multa processual e honorários advocatícios, cada um
na razão de 10% sobre o valor devido (artigo 523, § 1º, do CPC).
Advirta-o de que havendo pagamento parcial no prazo previsto
acima, a multa e os honorários incidirão sobre o remanescente do
débito e de que transcorrido o prazo para pagamento voluntário
inicia-se o prazo para impugnação, que deverá ser realizada em
observância ao disposto no artigo 525 do CPC.
Em não havendo pagamento, certifique-se e intime-se o credor
para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito, acrescendo
aos cálculos a multa de 10% (dez por cento), inclusive com os
honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor excutido, bem como para requerer o que entender pertinente
para a satisfação de seu crédito.
Com os cálculos, venham os autos conclusos.
Sem prejuízo, desde logo, caso requerido pela parte, autorizo
a expedição da certidão do teor da DECISÃO, que deverá ser
fornecida conforme artigo 517, § 2º, do CPC, após o decurso do
prazo para pagamento voluntário, de modo a permitir que a parte
efetue o protesto.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO,
CARTA AR OU CARTA PRECATÓRIA
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível, 3 de maio de 2018.
Ana Valéria de Queiroz Santiago Zipparro
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 0007844-46.2013.8.22.0005
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOAO BATISTA SANTIAGO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LEONIRTO RODRIGUES DOS
SANTOS - RO0000851
EXECUTADO: WILSON ROCHA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Defiro o pedido de Id nº 17966487.
Decorridos, intime-se a parte exequente para, indicar bens de
propriedade da parte executada passíveis de penhora.
Em que pese a disposição descrita no art. 921 do CPC, ressalta-se
que em não havendo interesse no prosseguimento do feito, diante
da ausência de bens, a parte autora poderá a qualquer momento
ingressar com nova ação à vista de localização de bens penhoráveis
em nome da parte executada.
Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte autora
pessoalmente, nos moldes do art. 485, §1º do CPC, no prazo de 05
(cinco) dias, sob pena de extinção por abandono.
Sem manifestação, voltem conclusos para SENTENÇA.
Ji-Paraná/RO, 11 de maio de 2018.
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 0051807-17.2007.8.22.0005
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A,
PEDRO ORIGA NETO, CLAUDETE SOLANGE FERREIRA,
PEDRO ORIGA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: PEDRO ORIGA NETO RO000002A, CLAUDETE SOLANGE FERREIRA - RO0000972,
DOUGLACIR ANTONIO EVARISTO SANT ANA - RO0000287
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: FRIGORIFICO DA AMAZONIA LTDA - ME
Advogados do(a) EXECUTADO: MARIANGELA DE LACERDA RO0002734, REJANE SARUHASHI - RO0001824
DESPACHO
Cumpra-se a determinação de ID. 12361661 pág. 01, incluindo
como exequentes Pedro Origa & Sant’ana Advogados Associados
como exequentes.
Há penhora de créditos suficientes para satisfação da presente
execução, penhora efetivada nos autos de n. 007908078.2001.8.22.0005. Os patronos da executada, foram devidamente
intimados da penhora e não embargaram, consoante movimentação
processual, evento de n. 12018150 do dia 09/03/2018 05:23:47 Decorrido prazo de REJANE SARUHASHI em 08/03/2018 23:59:59
e evento de n. 12018149 do dia 09/03/2018 05:23:41 - Decorrido
prazo de MARIANGELA DE LACERDA em 08/03/2018 23:59:59.
Aguardem-se suspensos até que a penhora efetivada nos autos
de n. 0079080-78.2001.8.22.0005 seja disponibilizada, consoante
requerido.
Ji-Paraná/RO, 10 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7011378-34.2017.8.22.0005
Classe:MONITÓRIA (40)
AUTOR: NILTON DONIZETE BRANDINO DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: REBECA MORENO DA SILVA RO0003997
RÉU: LOURIVAL DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Diante da prova escrita, defiro de plano a expedição de MANDADO,
com prazo de 15 (quinze) dias para pagamento, nos termos da
inicial, anotando-se que, caso o réu satisfaça a obrigação no prazo
supracitado, ficará isento de custas, subsistindo, entretanto, dever
de pagar 5% do valor da dívida a título de honorários advocatícios
(art. 701, do CPC).
Fica o réu ciente, ainda, que no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
poderá oferecer embargos, que suspenderá a eficácia do
MANDADO inicial, e que, caso não haja o cumprimento da obrigação
ou o oferecimento de embargos, independentemente de qualquer
formalidade, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo
judicial”, convertendo-se o MANDADO inicial em MANDADO
executivo (art. 701,§ 2.º, CPC), oportunidade em que deverá a parte
autora apresentar demonstrativo do débito atualizado, acrescido
das custas processuais e dos honorários advocatícios.
Sendo apresentados embargos no prazo legal, intime-se a parte
autora para responder em 15 (quinze) dias úteis, (art. 702, §5º do
CPC), sendo vedada reconvenção sucessiva, nos termos do §6º do
mesmo artigo. Após, os autos virão conclusos para SENTENÇA,
nos termos do art. 702, § 8º e seguintes do CPC.
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Restando infrutífera a tentativa de citação, deverá a parte autora,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, indicar novo endereço para que a
relação jurídico-processual seja estabelecida, sob pena de extinção
e arquivamento do feito por ausência de interesse processual.
Pratique-se o necessário.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
DE CITAÇÃO.
DADOS PARA CUMPRIMENTO:
LOURIVAL DA SILVA, brasileiro, portador da carteira de
identidade RG sob o nº 554.470, inscrito no CPF sob o nº
615.511.122-72, residente na Rua Sanhaço, n. 1673, Setor 2, CEP
76.864-000, na cidade de Cujubim, Estado de Rondônia.
Ji-Paraná/RO, 11 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
NCM
Tribunal de Justiça de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7004848-77.2018.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL
Advogados do(a) EXEQUENTE: MONIQUE LANDI - RO6686,
HIRAN SALDANHA DE MACEDO CASTIEL - RO0004235
EXECUTADO: FRANCISCO VIANA SOBRINHO
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ji-Paraná - 2ª
Vara Cível, fica V. Sa. intimada a informar o endereço da executada
para intimação.
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7006513-65.2017.8.22.0005
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: DAIANE REGINA DE SOUZA NORA OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JANCLEIA DE JESUS BARROS
KVASNE - RO0004205
EXECUTADO: OI MOVEL S.A
Advogados do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635, ALESSANDRA MONDINI CARVALHO RO0004240
DESPACHO
Manifeste-se a executada quanto ao requerimento sob ID
18045296.
Ji-Paraná/RO, 14 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7004531-79.2018.8.22.0005
Classe:FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: M. V. S. P.
Advogado do(a) REQUERENTE: ULYSSES SBSCZK AZIS
PEREIRA - RO0006055
INVENTARIADO: M. R. P.
Advogado do(a) INVENTARIADO:
DESPACHO
Nomeio como inventariante o requerente MARCUS VINÍCIUS
SOUZA PAIXÃO, herdeiro menor impúbere, neste ato representado
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por sua genitora GISELIA DE OLIVERA SOUZA (artigo 617, IV, do
CPC), que deverá prestar, em 05 (cinco) dias, o compromisso de
bem e fielmente desempenhar a função (617, parágrafo único, do
CPC) e, dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o
compromisso, apresentar as primeiras declarações – pessoalmente
ou por procurador com poderes especiais – das quais se lavrará
termo circunstanciado, nos termos do artigo 620, do CPC.
Feitas as primeiras declarações, extraiam-se delas cópias, que
acompanharão os MANDADO s de citação, e citem-se, pelo correio,
para os termos do inventário, os herdeiros (artigo 626, §§1.º, 2.º e
3.º, do CPC) e, por edital, interessados incertos ou desconhecidos
(§ 1.º, in fine, do artigo 626, c/c inciso III, do artigo 259, ambos do
CPC).
Ainda, intime-se a Fazenda Pública, remetendo-se cópias das
primeiras declarações (§ 4.º, do artigo 626, do CPC).
Concluídas as citações, abra-se vista às partes, em cartório e pelo
prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre
as primeiras declarações, observando-se o disposto no artigo 627,
do CPC.
Após a vista das partes, intime-se a Fazenda Pública para que
informe ao Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com os
dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens
de raiz descritos nas primeiras declarações (artigo 629, do CPC).
Defiro gratuidade de justiça.
De tudo, intime-se o MP.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/
CARTA AR-MP/CARTA PRECATÓRIA.
Ji-Paraná/RO, 16 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7003908-49.2017.8.22.0005
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: SIMONI CRISTINA DE OLIVEIRA GOES
Advogados do(a) AUTOR: JANE REGIANE RAMOS NASCIMENTO
- RO0000813, LUCIANA NOGAROL PAGOTTO - RO0004198
RÉU: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Advogado do(a) RÉU: FABIO RIVELLI - RO0006640
SENTENÇA
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA ajuizada pelo SIMONI
CRISTINA DE OLIVEIRA GOES em face de TAM LINHAS AEREAS
S/A.
A parte executada informou o cumprimento integral da obrigação,
requerendo a extinção do feito (Id nº 17295228).
Após, a exequente concordou com o valor depositado, requerendo
a expedição de alvará e a extinção (Id nº 17454579).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTOS
O pagamento da obrigação foi efetuado mediante depósito, sendo
a extinção medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, satisfeita a obrigação, julgo extinto por SENTENÇA
o feito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.
SERVE A PRESENTE COMO ALVARÁ JUDICIAL, SOB N.º
68/2018-GAB2VC, PARA QUE A ADVOGADA DA PARTE
AUTORA, DRA. JANE REGIANE RAMOS NASCIMENTO, CPF Nº
109.195.968-43, REALIZE O LEVANTAMENTO DA QUANTIA DE
R$ 4.724,87 (QUATRO MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO
REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) E SEUS RENDIMENTOS
JUNTO À CONTA JUDICIAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ATRELADA A CONTA DE ID Nº 049182400611803150, inexistindo
saldo, a conta judicial deverá ser bloqueada/encerrada após a
transferência do valor, impedindo-se a geração de ônus ou bônus
até que decorra o prazo para a extinção da mesma.
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Intime-se a parte autora, pessoalmente, pela via mais célere, sobre
a expedição de alvará judicial.
Custas finais pela parte requerida, nos termos do art. 12, III, da Lei
3.896/2016.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se.
Ji-Paraná/RO, 4 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
NCM
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7010844-90.2017.8.22.0005
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: WESLEY FERREIRA PAIXAO
Advogado do(a) AUTOR: MILTON FUGIWARA - RO0001194
RÉU: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado do(a) RÉU: EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA SP0138190
DESPACHO
Intimem-se as partes, para esclarecerem as provas que pretendem
produzir, justificando a necessidade, utilidade e sua adequação e,
em caso de produção de prova testemunhal, já deverá apresentar o
seu rol de testemunhas (todas devidamente qualificadas, conforme
dispõe o art. 450 do CPC), no prazo de 15 (dez) dias, sob pena de
preclusão, nos termos do art. 357, §4º, do CPC.
Após, com ou sem manifestação no lapso supracitado, voltem os
autos conclusos para deliberações.
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, 9 de maio de 2018.
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7007683-72.2017.8.22.0005
Classe:BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCO ANTONIO CRESPO
BARBOSA - SP0115665
REQUERIDO: VALMIR MOREIRA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Apresente a exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovante
de recolhimento de custas para cada diligência requerida, nos
termos do art. 17 da Lei 3.896/2016 (Regimento de Custas do
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia).
Ji-Paraná/RO, 10 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7007931-38.2017.8.22.0005
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JUAREZ CORREA NUNES
Advogados do(a) AUTOR: EDNAYR LEMOS SILVA DE OLIVEIRA
- RO0007003, ABEL NUNES TEIXEIRA - RO0007230
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES AC0003592
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SENTENÇA
JUAREZ CORREA NUNES, devidamente qualificado e
representado nos autos, promove a presente ação de cobrança em
face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A,
igualmente qualificada e representada.
Sustenta o requerente, em síntese, que sofreu acidente de
trânsito no dia 08 de fevereiro de 2016, o que acarretou trauma na
coluna lombar, dor a movimentação da coluna lombar, trauma em
antebraço, aduz que as lesões resultaram na perda da capacidade
funcional para o trabalho de forma permanente em 50% (cinquenta
por cento) do membro superior e perda funcional de 50% (cinquenta
por cento), da capacidade cinética da coluna vertebral.
Afirma que procurou receber o valor atinente ao DPVAT. No entanto,
o pagamento da indenização devida no valor de R$ 11.137,50 (onze
mil e cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) foi negado.
Pugna pela procedência do pedido, com a consequente condenação
da requerida no pagamento da indenização devida.
Juntou documentos (IDs n°. 12733806 e 12733807).
Citada, a requerida apresentou contestação no Id n°. 14284853,
oportunidade em que arguiu, preliminarmente: ausência do
comprovante de residência da parte autora. No MÉRITO, apontou:
a) a invalidade do laudo particular como única prova para decidir
o MÉRITO da causa; b) a invalidade de laudo assinado por
fisioterapeuta; c) a necessidade de perícia complementar a ser
realizada pelo Instituto Médico Legal; d) que eventual indenização
deve se dar de acordo com a Lei n.º 11.945/09 e súmula 474, do
STJ e; e) que em caso de condenação, a data do início da incidência
de juros de mora e de correção monetária deverá equivaler a da
propositura da ação. Acostou documentos.
Impugnação à contestação (Id nº. 14583400).
Saneou-se o feito (Id nº 14710168).
Laudo pericial acostado no (ID n°. 17253441).
Intimadas as partes do laudo pericial, o requerente (Id n°. 17379317)
e a requerida (Id nº. 17587843) manifestaram-se.
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTOS
Em se tratando de cobrança do seguro DPVAT, referente a fatos
ocorridos após o advento da Medida Provisória nº 451 de 16.12.2008,
convertida na Lei nº 11.945, de 04.06.2009, estabelecendo
percentuais da indenização conforme a extensão das lesões dos
membros com lesão permanente, dando nova redação ao art. 3º da
Lei n. 6.194/74, tenho que não mais subsistem controvérsias quanto
a legalidade do pagamento escalonado do seguro em pauta.
No caso dos autos, de acordo com o laudo e dos demais documentos
que instruem a inicial, restou claro que, em decorrência do acidente
de trânsito, a parte autora sofreu lesão permanente, de forma
parcial, envolvendo antebraço, punho direito, dedo da mão direita
e coluna lombar.
Concluiu o experto que houve uma invalidez permanente, parcial,
incompleta de 50%, consubstanciada no antebraço, punho direito,
dedos da mão direita e invalidez permanente, parcial, incompleta
de 25%, da coluna lombar – Id nº 17253441 – Pág. 01, quesitos
“4”.
O teor do que se extrai da tabela anexa ao artigo 3º da lei 6.194/74,
incluída pela lei 11.945 de 4 de junho de 2009, os casos de perda
completa da mobilidade de um dos membros superiores enseja
a indenização no percentual de 70% e a perda da mobilidade do
segmento lombar da coluna vertebral enseja a indenização no
percentual de 25%, ambas do valor máximo de R$13.500,00.
Assim sendo, verifica-se que a perda funcional completa de um dos
ombros é: (R$ 13.500,00) X 70% (tabela de invalidez) X 50% (laudo
pericial) = R$ 4,725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e vinte e
cinco reais) e que a perda funcional de um segmento lombar da
coluna vertebral é: (R$ 13.500,00) X 25% (tabela de invalidez) X
25% (laudo pericial) = R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais
e setenta e cinco centavos).
Assim, considerando os membros afetados no acidente, a parte
autora faria jus a ter recebido a importância total de R$ 5.568,75 a
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ser adimplido pela Seguradora Ré. Tendo em conta que a ré efetuou
o pagamento administrativo de R$ 2.362,50 (Id nº 14284858 – Pág.
01), resta um saldo remanescente de R$ 3.206,25, a ser adimplido
pela Seguradora Ré.
Quanto a correção monetária, juros legais e honorários advocatícios,
são consectários legais que não podem ser afastados.
A jurisprudência do TJRO é no sentido de que a correção monetária,
na indenização do seguro obrigatório por acidente de veículos
decorrente de DECISÃO judicial, incide do evento danoso, e os
juros de moratórios, da citação. Nesse sentido, temos o seguinte
entendimento jurisprudencial:
[...]Na ação indenizatória em que se busca o recebimento do valor
residual do prêmio de seguro obrigatório por acidente de veículos,
a correção monetária incide desde a data do evento danoso.
(Apelação 0000111-12.2012.822.0022, Rel. Juiz Adolfo Theodoro,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Cível, julgado
em 04/10/2017. Publicado no Diário Oficial em 13/10/2017.)
É o que dispõe a Súmula n. 580 do STJ.
Assim, a correção monetária incide a partir da data do evento
danoso, qual seja, dia 08 de fevereiro de 2016.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos iniciais e condeno a requerida ao pagamento da diferença
apurada, consistente no valor de R$ 3.206,25 (três mil e duzentos
e seis reais e vinte e cinco centavos), valor este que deverá ser
corrigido monetariamente a contar do dia 08 de fevereiro de 2016,
com aplicação de juros legais, a contar da citação. Condeno, ainda,
a requerida, por maior sucumbente, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
Por conseguinte, julgo extinto o feito com resolução de MÉRITO,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Transfira-se os valores dos honorários periciais para a conta-corrente
nº 288-2, Agência 3259, Caixa Econômica Federal, em nome de
WALTER MACIEL JUNIOR, inscrito CPF/MF nº 274.424.30864, devendo o perito comprovar o levantamento em cinco dias.
Recomende-se ao gerente de expediente da instituição depositária
que a conta deverá ser encerrada no ato do levantamento.
Havendo depósito da condenação, expeça-se alvará para
levantamento em nome da parte autora, Juares Correa Nunes,
inscrito no CPF sob o nº 203.020.101-49. Do contrário, o
cumprimento de SENTENÇA deverá ser promovido por processo
eletrônico, via sistema PJE.
P. R. I. C.
Oportunamente, arquivem-se.
SERVE O PRESENTE COMO OFÍCIO Nº 119/2018/2VC/JIPA
PARA O GERENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA
DE JI-PARANÁ/RO, A FIM DE QUE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE)
DIAS, PROCEDA A TRANSFERÊNCIA DO VALOR DE R$ 700,00,
CONSTANTE NA CONTA JUDICIAL 1824 040 01508541 -6 DE ID
Nº 049182400151801264, PARA A CONTA-CORRENTE Nº 288-2,
AGÊNCIA 3259, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM NOME DO
PERITO DR. WALTER MACIEL JUNIOR, INSCRITO NO CPF/MF
nº 274.424.308-64.
Ji-Paraná/RO, 14 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
E.A.S.F
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7010517-48.2017.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: VITAMAIS NUTRICAO ANIMAL LTDA
Advogado do(a) AUTOR: LURIVAL ANTONIO ERCOLIN RO00064-B
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RÉU: SEBASTIAO MERQUILES FERNANDES
DESPACHO INICIAL
Intime-se o devedor, observando as disposições do artigo 513, § 2º,
do CPC, para, em 15 (quinze) dias, pagar a importância executada,
mais as custas processuais, sob pena de o débito ser acrescido de
multa processual e honorários advocatícios, cada um na razão de
10% sobre o valor devido (artigo 523, § 1º, do CPC).
Advirta-o de que havendo pagamento parcial no prazo previsto
acima, a multa e os honorários incidirão sobre o remanescente do
débito e de que transcorrido o prazo para pagamento voluntário
inicia-se o prazo para impugnação, que deverá ser realizada em
observância ao disposto no artigo 525 do CPC.
Em não havendo pagamento, certifique-se e intime-se o credor
para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito, acrescendo
aos cálculos a multa de 10% (dez por cento), inclusive com os
honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor excutido, bem como para requerer o que entender pertinente
para a satisfação de seu crédito.
Com os cálculos, venham os autos conclusos.
Sem prejuízo, desde logo, caso requerido pela parte, autorizo
a expedição da certidão do teor da DECISÃO, que deverá ser
fornecida conforme artigo 517, § 2º, do CPC, após o decurso do
prazo para pagamento voluntário, de modo a permitir que a parte
efetue o protesto.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO,
CARTA AR OU CARTA PRECATÓRIA
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível, 10 de maio de 2018.
Ana Valéria de Queiroz Santiago Zipparro
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7008872-85.2017.8.22.0005
Classe:MONITÓRIA (40)
AUTOR: F G COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: ANDREIA ALVES DA SILVA BOLSON RO0004608
RÉU: ROGERIA MARQUES DE LIMA
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Intime-se a parte exequente para apresentar comprovante do
recolhimento de custas para bloqueio de bens, nos termos do art.
17 da Lei 3.896/2016 (Regimento de Custas), a fim de que sejam
realizadas as consultas de bens requeridas, tendo em vista que o
comprovante juntado pela parte requerente são de custas iniciais
que, inclusive, já foram juntados anteriormente em Id nº 13575768,
sob pena de extinção.
Observem os patronos que os pedidos de consulta junto aos
sistemas eletrônicos devem vir acompanhados do respectivo
comprovante de pagamento das custas, evitando-se morosidade
ao feito e contribuindo-se para a prestação jurisdicional eficaz e
adequada.
Ji-Paraná/RO, 11 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
NCM
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7008916-07.2017.8.22.0005
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANA CAROLINA ZURICA DOS SANTOS, WENDEL
VINICIUS ZURICA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR RO0003897
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Advogado do(a) AUTOR: EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR RO0003897
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665
DESPACHO INICIAL
ALTERE-SE A CLASSE DO FEITO PARA CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA, haja vista que a manutenção indevida do feito
como ação de conhecimento aumenta indevidamente a taxa de
congestionamento da vara e não reflete a realidade dos autos e
dos números gerais dos feitos que tramitam no Juízo.
Intime-se o devedor, observando as disposições do artigo 513, § 2º,
do CPC, para, em 15 (quinze) dias, pagar a importância executada,
mais as custas processuais, sob pena de o débito ser acrescido de
multa processual e honorários advocatícios, cada um na razão de
10% sobre o valor devido (artigo 523, § 1º, do CPC).
Advirta-o de que havendo pagamento parcial no prazo previsto
acima, a multa e os honorários incidirão sobre o remanescente do
débito e de que transcorrido o prazo para pagamento voluntário
inicia-se o prazo para impugnação, que deverá ser realizada em
observância ao disposto no artigo 525 do CPC.
Em não havendo pagamento, certifique-se e intime-se o credor
para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito, acrescendo
aos cálculos a multa de 10% (dez por cento), inclusive com os
honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor excutido, bem como para requerer o que entender pertinente
para a satisfação de seu crédito.
Com os cálculos, venham os autos conclusos.
Sem prejuízo, desde logo, caso requerido pela parte, autorizo
a expedição da certidão do teor da DECISÃO, que deverá ser
fornecida conforme artigo 517, § 2º, do CPC, após o decurso do
prazo para pagamento voluntário, de modo a permitir que a parte
efetue o protesto.
Intime-se.
Ji-Paraná/RO, 11 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
NCM
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7002163-34.2017.8.22.0005
Classe:MONITÓRIA (40)
AUTOR: DANIEL FREITAS DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: SERGIO LUIZ MILANI FILHO RO0007623, FLAVIO KLOOS - RO0004537
RÉU: SILVANA ALVES DA SILVA
Advogados do(a) RÉU: MARLENE SGORLON - RO0008212,
EDILENE ALVES DA SILVA - RO0007784
DESPACHO
Juntem as partes a minuta do acordo firmado, de forma completa
e legível.
Com a juntada, tornem conclusos.
Ji-Paraná/RO, 8 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7000563-41.2018.8.22.0005
Classe:EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: TANIA MARA RODRIGUES
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Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Defiro o requerimento retro (ID 18005707).
Suspenda-se por 15 (quinze) dias.
Decorridos, manifeste-se a exequente.
Ji-Paraná/RO, 9 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 0002355-28.2013.8.22.0005
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI MT003056O
EXECUTADO: ROQUILANDES MAGNI DA SILVA, R MAGNI DA
SILVA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Apresente a exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovante
de recolhimento de custas para cada diligência requerida, nos
termos do art. 17 da Lei 3.896/2016 (Regimento de Custas do
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia).
Ji-Paraná/RO, 9 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7001613-73.2016.8.22.0005
Classe:MONITÓRIA (40)
AUTOR: RECAPADORA DE PNEUS MOURAO LTDA
Advogados do(a) AUTOR: GEOVANE CAMPOS MARTINS RO0007019, NAIANY CRISTINA LIMA - RO0007048
RÉU: AGUIAR & BRAGA LTDA - EPP
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Quanto a manifestação sob ID 17903304, diga a exequente.
Ji-Paraná/RO, 9 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7010856-07.2017.8.22.0005
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS ORGANIZADOS
PARA AJUDA MUTUA.
Advogado do(a) AUTOR: DIRCEU HENKER - RO0004592
RÉU: SERGIO APARECIDO DOS SANTOS
Advogados do(a) RÉU: EURIANNE DE SOUZA PASSOS
BARRIONUEVO ALVES - RO0003894, DILNEY EDUARDO
BARRIONUEVO ALVES - RO000301B
DESPACHO
Intimem-se as partes, para esclarecerem as provas que pretendem
produzir, justificando a necessidade, utilidade e sua adequação e,
em caso de produção de prova testemunhal, já deverá apresentar o
seu rol de testemunhas (todas devidamente qualificadas, conforme
dispõe o art. 450 do CPC), no prazo de 15 (dez) dias, sob pena de
preclusão, nos termos do art. 357, §4º, do CPC.
Após, com ou sem manifestação no lapso supracitado, voltem os
autos conclusos para deliberações.
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, 11 de maio de 2018.
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7007999-22.2016.8.22.0005
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: E. A. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUCILEIDE OLIVEIRA DOS
SANTOS - RO0007281
EXECUTADO: JOSEFA MARIA DIAS
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA. A executada foi
devidamente intimada pessoalmente para impugnar a penhora de
valores realizada, contudo manteve-se inerte (ID. 17138132 pág.
01).
Intimado o exequente requereu expedição de alvará para quitação
do débito (ID. 17610321).
Assim, diante da quitação do débito, julgo extinta a execução, com
fulcro no art. 924, II do CPC.
Defiro a expedição de alvará de levantamento dos valores em
nome do patrono Evandro Alves dos Santos, que possui poderes
para o ato, conforme procuração de ID. 6391012 pág. 01, devendo
o exequente comprovar seu levantamento no prazo de 05 (cinco)
dias.
Custas pela executada, que deve ser intimada para recolhimento
no prazo de 05 (cinco) dias. Consigno que não havendo pagamento
das custas voluntariamente, deverá ser realizado seu protesto e
por conseguinte inscrito em dívida ativa, consoante art. 35, da Lei
3.896/2016.
Com o trânsito em julgado e cumprido o necessário, arquivem-se
os autos.
SERVE A PRESENTE DE DE ALVARÁ JUDICIAL, SOB N.º
079/2018-GAB2VC, PARA LEVANTAMENTO PELO patrono
EVANDRO ALVES DOS SANTOS, OAB/RO 6.095, DOS VALORES
CONSTANTE NA CONTA DE ID de N. 072018000005873580,
AGÊNCIA 1824, operação 040, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
devendo o gerente no ato encerrar a conta judicial.
Ji-Paraná/RO, 10 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 0009564-48.2013.8.22.0005
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
Advogados do(a) EXEQUENTE: ROMERO MARANHAO MENDES
- PE0021166, ESTELA MARIS ANSELMO - RO0001755, MELANIE
GALINDO MARTINHO AZZI - RO0003793
EXECUTADO: JOSIMAR RAMOS DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Intime-se a parte exequente para apresentar comprovante do
recolhimento de custas para bloqueio de bens, nos termos do art.
17 da Lei 3.896/2016 (Regimento de Custas), a fim de que sejam
realizadas as consultas de bens requeridas, sob pena de extinção.
Observem os patronos que os pedidos de bloqueio eletrônico
de bens devem vir acompanhados do respectivo comprovante
de pagamento das custas, evitando-se morosidade ao feito e
contribuindo-se para a prestação jurisdicional eficaz e adequada.
Ji-Paraná/RO, 11 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
NCM
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7010048-02.2017.8.22.0005
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
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EXEQUENTE: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA
- RO0002027
EXECUTADO: AGROPECUARIA GRINGO B. A. EIRELI - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
A exequente requereu inclusão da representante legal da
empresa no polo passivo, entretanto tal pedido deve ser realizado
em procedimento apartado dos autos, mediante incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, o qual deve atender
aos requisitos legais dispostos no art. 133 e ss. do CPC. Assim,
intime-se a exequente para indicar bens passíveis de penhora no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.
Outrossim, apresente a autora no prazo o CNPJ correto da
executada, haja vista que em consulta ao site da Receita Federal,
verificou-se incoerência no número apresentado.
Ji-Paraná/RO, 14 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 0063115-16.2008.8.22.0005
Classe:EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: E. D. R.
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: J. M. A. C.
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Defiro o requerimento retro (ID 16887331).
Intime-se, nos termos do item 1.
Ji-Paraná/RO, 11 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7007081-18.2016.8.22.0005
Classe:MONITÓRIA (40)
AUTOR: VIPAULO VIDROS LTDA - ME
Advogados do(a) AUTOR: HUDSON DA COSTA PEREIRA RO0006084, FLADEMIR RAIMUNDO DE CARVALHO AVELINO
- RO0002245
RÉU: CORINGA CONSTRUCOES LTDA - EPP
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Intime-se a parte exequente para apresentar comprovante do
recolhimento de custas para consulta de endereços a fim de
determinar a citação da parte requerida, nos termos do art. 17 da
Lei 3.896/2016 (Regimento de Custas), sob pena de extinção.
Observem os patronos que os pedidos de consulta de endereços
devem vir acompanhados do respectivo comprovante de pagamento
das custas, evitando-se morosidade ao feito e contribuindo-se para
a prestação jurisdicional eficaz e adequada.
Ji-Paraná/RO, 11 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
NCM
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7000651-50.2016.8.22.0005
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: GREGORIO TEOFANES ROSALES ASCARRUZ
Advogado do(a) AUTOR: VANILDA ESTEVAO DA SILVA
RODRIGUES CONTREIRAS - RO0000240
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RÉU: GLADSON ANDRE VIEIRA DOS SANTOS - ME, MOVEIS
CENCI LTDA, AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INSVESTIMENTO S.A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: ALINI PEGORARO - RS57144
Advogados do(a) RÉU: ELISIA HELENA DE MELO MARTINI RN0001853, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP0221386
Advogado do(a) RÉU: LUCIANO DA SILVA BURATTO SP0179235
DESPACHO
Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando
sua necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento.
Prazo: 10 (dez) dias.
Ji-Paraná/RO, 11 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
ncm
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7003003-44.2017.8.22.0005
Classe:INF JUV CIV - GUARDA (1420)
REQUERENTE: CELIA DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: JUNIO CLELIO DA SILVA, ROSILENE DE SOUZA
PIMENTEL
Advogado do(a) REQUERIDO: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO
ALVES - RO000301B
Advogado do(a) REQUERIDO: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO
ALVES - RO000301B
DESPACHO
Manifeste-se a requerida quanto ao pedido de desistência da autora
(ID 17641801).
Ji-Paraná/RO, 7 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 0017352-79.2014.8.22.0005
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LUZINETE DE MOURA, LUCINEIA DE MOURA
JESUS
Advogados do(a) EXEQUENTE: FABIO LEANDRO AQUINO MAIA
- RO0001878, ANTONIO FRACCARO - RO0001941
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: FUNDAÇÃO DE CREDITO EDUCATIVO
Advogado do(a) EXECUTADO: VINICIUS MARTINS DUTRA RS0069677
SENTENÇA
Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por
FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO - FUNDACRED em face
de LUZINETE DE MOURA e LUCINEIA DE MOURA JESUS.
Em requerimento sob ID 17232843 a primeira executada noticiou
a quitação do débito, juntou comprovante e pediu a extinção do
feito.
A exequente, em requerimento sob ID 17723734, pugnou pela
expedição de alvará para levantamento dos valores depositados e
não se manifestou acerca do pedido de extinção do exequente.
Vieram-me os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTOS
A parte executada depositou os valores aos quais condenada a
pagar e requereu a extinção do feito, com o que não se opôs a
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exequente. Com isso, e em razão da satisfação da obrigação, a
extinção do processo se impõe.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, satisfeita a obrigação, julgo extinto por SENTENÇA
o feito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.
SERVE A PRESENTE COMO ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO,
PARA O QUAL DEVEM SER CONSIDERADOS OS DADOS
ABAIXO:
Fundação de Crédito Educativo – FUNDACRED
Banco do Brasil S / A
Agência: 3418-5
Conta Corrente: 8522-7
CNPJ: 88926381000185
Após, encerre-se a conta judicial.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se.
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, 10 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 0009484-84.2013.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: PAULO JORGE FERNANDES GONCALVES
Advogados do(a) AUTOR: BASSEM DE MOURA MESTOU RO0003680, DILCENIR CAMILO DE MELO - RO0002343, WILSON
VON HEIMBURG - RO0008226
RÉU: INDUSTRIA E COMERCIO MATOS E AMARAL LTDA - ME
Advogados do(a) RÉU: EURIANNE DE SOUZA PASSOS
BARRIONUEVO ALVES - RO0003894, DILNEY EDUARDO
BARRIONUEVO ALVES - RO000301B
DESPACHO INICIAL
Altere-se a classe processual para cumprimento de SENTENÇA.
Intime-se o devedor, observando as disposições do artigo 513, § 2º,
do CPC, para, em 15 (quinze) dias, pagar a importância executada,
mais as custas processuais, sob pena de o débito ser acrescido de
multa processual e honorários advocatícios, cada um na razão de
10% sobre o valor devido (artigo 523, § 1º, do CPC).
Intime-se, ainda, a parte executada para, no prazo de 90 (noventa)
dias, proceder a obrigação de fazer, consistente em promover a
substituição da piscina, consoante disposto na SENTENÇA.
Advirta-o de que havendo pagamento parcial no prazo previsto
acima, a multa e os honorários incidirão sobre o remanescente do
débito e de que transcorrido o prazo para pagamento voluntário
inicia-se o prazo para impugnação, que deverá ser realizada em
observância ao disposto no artigo 525 do CPC.
Em não havendo pagamento, certifique-se e intime-se o credor
para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito, acrescendo
aos cálculos a multa de 10% (dez por cento), inclusive com os
honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor excutido, bem como para requerer o que entender pertinente
para a satisfação de seu crédito.
Com os cálculos, venham os autos conclusos.
Sem prejuízo, desde logo, caso requerido pela parte, autorizo
a expedição da certidão do teor da DECISÃO, que deverá ser
fornecida conforme artigo 517, § 2º, do CPC, após o decurso do
prazo para pagamento voluntário, de modo a permitir que a parte
efetue o protesto.
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível, 9 de maio de 2018.
Ana Valéria de Queiroz Santiago Zipparro
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7006757-28.2016.8.22.0005
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: GASTAO PEREIRA
Advogado do(a) AUTOR: CARLOS FERNANDO DIAS RO0006192
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA MS0005871
DESPACHO INICIAL
Intime-se o devedor, observando as disposições do artigo 513, § 2º,
do CPC, para, em 15 (quinze) dias, pagar a importância executada,
mais as custas processuais, sob pena de o débito ser acrescido de
multa processual e honorários advocatícios, cada um na razão de
10% sobre o valor devido (artigo 523, § 1º, do CPC).
Advirta-o de que havendo pagamento parcial no prazo previsto
acima, a multa e os honorários incidirão sobre o remanescente do
débito e de que transcorrido o prazo para pagamento voluntário
inicia-se o prazo para impugnação, que deverá ser realizada em
observância ao disposto no artigo 525 do CPC.
Em não havendo pagamento, certifique-se e intime-se o credor
para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito, acrescendo
aos cálculos a multa de 10% (dez por cento), inclusive com os
honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor excutido, bem como para requerer o que entender pertinente
para a satisfação de seu crédito.
Com os cálculos, venham os autos conclusos.
Sem prejuízo, desde logo, caso requerido pela parte, autorizo
a expedição da certidão do teor da DECISÃO, que deverá ser
fornecida conforme artigo 517, § 2º, do CPC, após o decurso do
prazo para pagamento voluntário, de modo a permitir que a parte
efetue o protesto.
Intime-se.
Ji-Paraná/RO, 14 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
NCM
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7008151-36.2017.8.22.0005
Classe:USUCAPIÃO (49)
AUTOR: MARLY NOGUEIRA DE OLIVEIRA PEREIRA
Advogado do(a) AUTOR: LEONIRTO RODRIGUES DOS SANTOS
- RO0000851
RÉU: JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Apresentado o documento sob ID 16217785, revogo o DESPACHO
sob ID17246659 e concedo aos autores gratuidade de justiça.
Deixo de designar audiência, considerando que os requeridos
residem em Curitiba/PR.
Cite-se a parte requerida para conhecimento acerca dos termos da
presente ação para que, querendo, apresente resposta no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de serem presumidas verdadeiras as
alegações de fato formuladas pela parte autora (artigo 344, CPC).
Advirta(m)-se o(s) réu(s) que não sendo contestada a pretensão,
no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC, salvo se
ocorrerem as hipóteses do art. 345 do CPC.
Tendo a(s) parte(s) requerida(s) formulado reconvenção, alegado
qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do CPC ou
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juntado documentos, desde logo determino que a parte autora seja
intimada para manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do art.
351 do CPC.
Não ocorrendo a hipótese anterior, intimem-se as partes a se
manifestarem, no prazo de 10 dias, quanto ao interesse em produzir
outras provas, justificando a necessidade e utilidade, sob pena de
julgamento antecipado – art. 355 do CPC.
Citem-se os confinantes nos endereços abaixo informados,
fornecidos pelo autor (conforme determina o §3.º, do artigo 246,
CPC), todos por correio, contando-se o prazo para resposta na
forma do artigo 335, III, do CPC.
Quanto aos terceiros eventualmente interessados, citem-se por
edital (artigo 259, I, do CPC), para que se manifestem no prazo de
15 (quinze) dias, por interpretação analógica ao prazo previsto no
artigo 216-A, §4.º, da nova redação da Lei 6.015/73 (estabelecida
pelo artigo 1.071, do CPC), já que o CPC não o estabelece.
Intimem-se as Fazendas Públicas, pelo correio com aviso de
recebimento, para que se manifestem sobre o pedido, no prazo
de 15 (quinze) dias, por interpretação analógica ao §3.º, do artigo
216-A, da Lei de Registros Públicos, consignando-se que a ausência
de resposta será interpretada como desinteresse no feito.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO DE CITAÇÃO, AR/MP,
CARTA PRECATÓRIA.
ENDEREÇOS DOS REQUERIDOS E CONFINANTE CONSTANTES
DA EXORDIAL.
Ji-Paraná/RO, 17 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7003524-52.2018.8.22.0005
Classe:INF JUV CIV - TUTELA (1396)
REQUERENTE: G. S. D. S.
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA PATRICIA PASQUALLI
- MT10633/O
REQUERIDO: G. A. S. D. S.
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
Cuida-se da espécie de ação de guarda com tutela de urgência
ajuizada por G.S.D.S., visando obter a guarda judicial das crianças
C. A.D.L. e S.A.S.D.S. em desfavor de G.A.S.D.S., em síntese,
alega que é avô materno das infantes, estando atualmente residindo
na comarca de Tangará da Serra/MT. Assevera que o requerido
possui condições afetivas, emocionais e financeiras de cuidas de
suas netas. Em sede de liminar, requereu a guarda da criança.
No Id nº 18324029 páginas 01/02, deferiu-se o pedido de tutela de
urgência, concedendo a guarda provisória e favor do requerente
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, condicionado ao estágio
de convivência pelo período de 01 (uma) semana.
O autor no Id nº 18409098 páginas 01/02, informou que sua neta
C.A.D.L e a requerida G.A.S.D.A.S. já residiram com o requerente
durante o período de 06 meses, sendo no primeiro semestre do
ano de 2015. Ademais, diante do local de residência do autor, e
que a permanência nesta cidade de Ji-Paraná, gerará custos, bem
como ausência do trabalho, requereu a redução do estágio de
convivência para o período mínimo possível, a fim de que possa
recepcionar suas netas.
Pois bem, considerando que o autor reside em Tangará da Serra/
MT e tendo em vista que em sua petição inicial, declarou que após
a regularização da guarda de suas netas, providenciará tratamento
médico adequado à sua filha G.A.S.D.S. (Id nº 17579101 página
04), REDUZO o estágio de convivência para 03 (três) dias, desde
que, o autor providencie e comprove nos autos a internação de
sua filha, G.A.S.D.S., em clínica de reabilitação em local próximo
aos seus cuidados, com a FINALIDADE de dispensar o necessário
para seu tratamento de saúde.
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Desta feita, deverá o autor proceder a busca de suas netas e ainda
de sua filha, G.A.S.D.S junto a esta cidade de Ji-Paraná/RO.
Intime-se a parte autora e dê-se vista ao Ministério Público.
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, 17 de maio de 2018.
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7007815-66.2016.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: GILDASIO ALVES DE RAMOS
Advogados do(a) EXEQUENTE: ADILSON PRUDENTE DE
OLIVEIRA - RO0005314, GENECI ALVES APOLINARIO RO0001007
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
DESPACHO INICIAL
Intime-se o devedor POR SEU PATRONO, observando as
disposições do artigo 513, § 2º, do CPC, para, em 15 (quinze) dias,
pagar a importância executada, mais as custas processuais, sob
pena de o débito ser acrescido de multa processual e honorários
advocatícios, cada um na razão de 10% sobre o valor devido (artigo
523, § 1º, do CPC).
Advirta-o de que havendo pagamento parcial no prazo previsto
acima, a multa e os honorários incidirão sobre o remanescente do
débito e de que transcorrido o prazo para pagamento voluntário
inicia-se o prazo para impugnação, que deverá ser realizada em
observância ao disposto no artigo 525 do CPC.
Em não havendo pagamento, certifique-se e intime-se o credor
para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito, acrescendo
aos cálculos a multa de 10% (dez por cento), inclusive com os
honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor excutido, bem como para requerer o que entender pertinente
para a satisfação de seu crédito.
Com os cálculos, venham os autos conclusos.
Sem prejuízo, desde logo, caso requerido pela parte, autorizo
a expedição da certidão do teor da DECISÃO, que deverá ser
fornecida conforme artigo 517, § 2º, do CPC, após o decurso do
prazo para pagamento voluntário, de modo a permitir que a parte
efetue o protesto.
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível, 11 de maio de 2018.
Ana Valéria de Queiroz Santiago Zipparro
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7007515-07.2016.8.22.0005
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: HIRAM CESAR SILVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: HIRAM CESAR SILVEIRA RO0000547
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Consoante notícia de Id nº 17933645, intime-se a parte exequente
para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer se a obrigação encontrase satisfeita, nos termos do art. 924, II, do CPC.
Com a manifestação, voltem conclusos para extinção.
Ji-Paraná/RO, 9 de maio de 2018.
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7002915-40.2016.8.22.0005
Classe:PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
AUTOR: VALDIR DOS REIS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: DARLENE DE ALMEIDA FERREIRA RO0001338
RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA MS5871
DESPACHO
Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do laudo
pericial.
Ji-Paraná/RO, 2 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
NCM
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 0007150-14.2012.8.22.0005
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RONALDO DE ARRUDA CAMPOS
Advogado do(a) AUTOR: FAGNER REZENDE - RO0005607
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Defiro o pedido de Id nº 17052097.
Aguarde-se o prazo de 60 (sessenta) dias.
Com a elaboração dos cálculos, voltem conclusos.
Ji-Paraná/RO, 9 de maio de 2018.
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7001184-38.2018.8.22.0005
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ALECANDRE BATISTA DUTRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ELIANE APARECIDA DE
BARROS - RO0002064, EVA CONDACK DIAS PEREIRA DA
SILVA - RO0002273
EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias,
comprovar a citação da parte executada, consoante Id nº
17525647.
Com a informação, intime-se a parte executada.
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, 10 de maio de 2018.
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7001647-14.2017.8.22.0005
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: UDIRLANE JESUS DOS SANTOS
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Advogados do(a) EXEQUENTE: MAXIMILLIAN PEREIRA DE
SOUZA - RO0006372, NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA RO0001537
EXECUTADO: MUNICIPIO DE JI-PARANA, MERCEDES IVANKA
LAZARTE PEZO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Defiro (ID 17951878).
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, 9 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7006727-90.2016.8.22.0005
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - RO0004875
EXECUTADO: DANIEL FREITAS DOS SANTOS EIRELI - ME ME, DANIEL FREITAS DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Defiro o requerimento retro (ID 18151809).
Suspenda-se por 15 (quinze) dias.
Decorridos, manifeste-se a exequente independentemente de nova
intimação.
Ji-Paraná/RO, 9 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 0011444-75.2013.8.22.0005
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS
EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA SICOOB CENTRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO
DE CASTRO STUTZ - RO0001112
EXECUTADO: MARCITO APARECIDO PINTO, JOSE PINTO,
JOSE MARCELO PINTO, ROXANA DI FERDINANDO PINTO,
TAPAJOS COMERCIO E REPRESENTACOES LIMITADA, NELY
RIGO PINTO, MARCIA FREITAS RIBEIRO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO: CARLOS LUIZ PACAGNAN RO000107B
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Defiro o pedido de Id nº 17817824.
Desta feita, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
composição entre as partes.
Decorridos, intime-se a parte autora.
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, 9 de maio de 2018.
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7002504-60.2017.8.22.0005
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: VR FERRAGENS LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: CLEBER CARMONA DE FREITAS
- RO0003314
EXECUTADO: APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
DEFIRO o pedido de Id nº 17586964, ocasião em que suspendo o
feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme requerido.
Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias dar
andamento ao feito.
Se decorrido o prazo sem manifestação, com fulcro no art. 921,
inciso III e § 1º, do CPC, suspendo, desde já, o processo por 1 ano,
período em que ficará suspenso o decurso do prazo prescricional.
Fica a exequente desde já intimada de que decorrido o prazo, caso
se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo da prescrição
intercorrente (art. 921, § 4º, do NCPC).
Não há óbice para que o feito seja arquivado, pois prejuízo algum
trará à parte exequente, que a qualquer momento poderá requerer
o desarquivamento e prosseguimento da execução à vista de
localização de bens penhoráveis em nome da parte executada (art.
921, §3º, CPC).
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, 10 de maio de 2018.
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7000012-61.2018.8.22.0005
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA
- RO0002027
EXECUTADO: NAYARA PIMENTA DE ALMEIDA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias,
emendar sua inicial, a fim de trazer aos autos a SENTENÇA de
MÉRITO, conforme noticiou em sua inicial e ainda adequar seus
pedidos finais para os termos do art. 523 do CPC, sob pena de
indeferimento.
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, 10 de maio de 2018.
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7003392-29.2017.8.22.0005
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CLOVES PEREIRA NUNES
Advogado do(a) AUTOR: KARINE MEZZAROBA - RO0006054
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Advogados do(a) RÉU: WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665,
ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO - RO000303B, PAULO
BARROSO SERPA - RO0004923, IRAN DA PAIXAO TAVARES
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JUNIOR - RO0005087, MIRELE REBOUCAS DE QUEIROZ JUCA
- RO0003193
SENTENÇA
Verifico equívoco em SENTENÇA sob Id nº 17420431 quanto a
intempestividade dos embargos de declaração opostos pela parte
requerida por erro material.
Pois bem.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Seguradora
Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, alegando em síntese,
que a SENTENÇA contém erro material, no sentido de que a
data estabelecida para correção monetária não corresponde a do
pagamento realizado, visto que a correção deveria ser estabelecida
desde o dia 27/04/2017, e não do dia 27/04/2016, como está
estabelecido na SENTENÇA.
Ao final, requereu sejam acolhidos os presentes embargos de
declaração, de modo que a correção seja contada da data do
pagamento parcial realizado em 27/04/2017.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório necessário. Decido.
No MÉRITO, sabe-se que os Embargos de Declaração encontramse previstos no art. 1.022 do NCPC, vejamos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
DECISÃO judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a DECISÃO que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Aduz o embargante, que houve erro material, não considerando a
data correta para o estabelecimento da correção monetária.
Em sendo assim, à míngua dos elementos do artigo 1.022, II, do
CPC, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim
de ACOLHÊ-LO para sanar o erro material apontado, estabelecendo
que:
ONDE SÊ LÊ na SENTENÇA de Id nº 15748058: “(...)Assim, a
correção monetária somente incide a partir do ajuizamento da ação
quando não houver pedido administrativo. Sendo assim, a correção
monetária tem incidência a partir da data do dia 27/04/2017.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos iniciais e condeno a requerida ao pagamento da diferença
apurada, consistente no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e
cinquenta reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente
a contar do dia 27.04.2016, com aplicação de juros legais, a contar
da citação.”
LEIA-SE “(...)“(...)Assim, a correção monetária somente incide
a partir do ajuizamento da ação quando não houver pedido
administrativo. Sendo assim, a correção monetária tem incidência
a partir da data do dia 27/04/2017.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos iniciais e condeno a requerida ao pagamento da diferença
apurada, consistente no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e
cinquenta reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente
a contar do dia 27.04.2017, com aplicação de juros legais, a contar
da citação.”
No mais, persiste a SENTENÇA tal como lançada.
Pratique-se o necessário. Cumpra-se.
Ante o exposto, conheço e ACOLHO os embargos de declaração,
a fim de sanar o erro material apontado, no sentido de a correção
monetária seja contada a partir do dia 27.04.2017. Intimem-se.
Ji-Paraná/RO, 11 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
NCM

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7002004-91.2017.8.22.0005
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ANA CAROLINA LOBATO ESCOBAR
Advogado do(a) EXEQUENTE: MIRELLY VIEIRA MACEDO DE
ALMEIDA - RO0005174
EXECUTADO: THIAGO WEVERSON DA SILVA ESCOBAR
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Intime-se a parte exequente para apresentar demonstrativo
atualizado de débito, a fim de que sejam realizadas as consultas de
bens requeridas, sob pena de extinção.
Observem os patronos que os pedidos de bloqueio eletrônico de
bens devem vir acompanhados de demonstrativo atualizado do
débito, evitando-se morosidade ao feito e contribuindo-se para a
prestação jurisdicional eficaz e adequada.
Ji-Paraná/RO, 11 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
NCM
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7006732-15.2016.8.22.0005
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CAIARI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOBECY GERALDO DOS SANTOS
- RO000541A
EXECUTADO: MARISETE DE OLIVEIRA SOARES PETISCO
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Defiro o pedido de Id nº 17961506.
Suspenda-se o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
Após, intime-se a parte autora para manifestação.
Pratique-se o necessário.
Ji-Paraná/RO, 11 de maio de 2018.
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7002112-57.2016.8.22.0005
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: MOURAO PNEUS LTDA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: NAIANY CRISTINA LIMA RO0007048, GEOVANE CAMPOS MARTINS - RO0007019
EXECUTADO: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Em consulta junto ao sistema Renajud, foi encontrado veículo de
propriedade do executado, conforme espelho anexo.
Ante o exposto, intime-se a parte exequente para manifestar-se se
possui interesse na penhora deste veículo.
Caso o exequente manifeste interesse, que o mesmo providencie
a pesquisa referida no artigo 871, inciso IV, do CPC, a fim de
que a penhora pretendida seja realizada por termo nos autos,
prescindindo de avaliação.
Após, expeça-se termo de penhora do veículo, conforme artigo
845. §1º.
Ao final intime-se o executado, que no prazo de 10 (dez) dias poderá
requerer substituição da penhora, desde que comprove que lhe
será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente, nos termos
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do art. 847 do CPC, bem como que, a incorreção da penhora ou da
avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de
15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.
Cumpra-se.
Ji-Paraná/RO, 11 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito
NCM
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7003050-81.2018.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBERVAL VIEIRA JUNIOR SP244234
EXECUTADO: ORNELAS & FARIAS COMERCIO DE
LUBRIFICANTES LTDA, ODAIR INACIO FARIAS
DESPACHO INICIAL
Cite(m)-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue(m)
o pagamento da dívida, contados a partir da citação (art. 829 e
231 §3º do CPC), ou, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, opor(em)
embargos à execução, independentemente de penhora, depósito
ou caução, observando-se o disposto no artigo 827, §1º §º2º do
CPC.
Fixo honorários em 10%, salvo embargos. Conste-se do MANDADO
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º
do CPC).
Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, munido
da segunda via do MANDADO, o Oficial de Justiça procederá
de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o executado.
Autorizo o Oficial de Justiça a utilizar-se das prerrogativas do art.
252 do CPC.
O(s) executado (s) pode (rão) requerer a substituição da penhora
no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, desde que
atendidos os requisitos do art. 847 e ss do CPC.
Feito o pedido de substituição o exequente deverá ser intimado a
se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.
Caso aceita a substituição, inclusive pela não manifestação no
prazo de 3 dias, tome-se ela por termo (art. 853 e 849 do CPC).
No mesmo prazo dos embargos, a(s) parte (s) executada (s) pode
(m) reconhecer o crédito do exequente, e requerer, desde que
comprovado o depósito de 30% do valor da execução acrescidos
de custas e honorários, o pagamento do restante em até 6 (seis)
parcelas mensais, acrescidas as subsequentes de correção
monetária e juros de 1% de ao mês (art. 916 CPC). Nesta hipótese,
o credor deverá ser intimado para se manifestar quanto ao depósito
e logo em seguida os autos virão conclusos para DECISÃO.
Havendo a citação e não sendo localizados bens pelo oficial de
justiça, a parte credora poderá requerer a pesquisa via sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nesta ordem.
Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens,
deverá a parte autora ser instada para se manifestar em termos de
prosseguimento.
Silenciando-se quanto ao impulsionamento do feito e indicação de
bens passíveis a satisfação da obrigação, o feito será extinto, sem
resolução do MÉRITO, nos termos do art. 485, III e §1º do CPC.
Não promovendo a citação do(s) executado (s), o feito será extinto,
sem resolução do MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do CPC.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO MANDADO.
Pratique-se o necessário.
Intime-se.
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível, 11 de maio de 2018.
Ana Valéria de Queiroz Santiago Zipparro
Juíza de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 2ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7009583-90.2017.8.22.0005
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANTONIO LOURES PINHEIRO
Advogado do(a) AUTOR: SUELY LEITE VIANA VAN DAL RO8185
RÉU: CLARO S.A.
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
DESPACHO
Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir,
justificando sua necessidade e pertinência, sob pena de
indeferimento.
Prazo: 10 (dez) dias.
Ji-Paraná/RO, 11 de maio de 2018
ANA VALÉRIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juíza de Direito

3ª VARA CÍVEL
3º Cartório Cível - Comarca de Ji-Paraná/RO.
Sugestões e/ou reclamações, façam-nas pessoalmente ao Juiz ou
contate-nos, via internet, pelos seguintes endereços eletrônicos:
Juiz: sassamoto@tjro.jus.br
Diretor de Cartório - Escrivão: jip3civel@tjro.jus.br
Proc.: 0007376-48.2014.8.22.0005
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco Bradesco Financiamentos S.a Osasco
Advogado:Rosângela da Rosa Corrêa (OAB/RS 30820)
Executado:Pablo Gonçalves Fernandes Valente
Retorno do TJ:
Manifeste o Advogado da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça.
Proc.: 0010773-18.2014.8.22.0005
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Francisco de Assis de Figueiredo
Advogado:Regina Lúcia Ribeiro (RO 4082)
Requerido:Pedro Antonio Marques de Freitas
Retorno do TJ:
Manifeste o Advogado da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça.
Proc.: 0009120-49.2012.8.22.0005
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Eder Kenner dos Santos
Advogado:Neumayer Pereira de Souza (OAB/RO 1537)
Requerido:Banco J. Safra S/A
Advogado:Felipe Andres Acevedo Ibanez (OAB - SP 206.339)
Retorno do TJ:
Manifestem os Advogados das partes, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça.
Proc.: 0004646-30.2015.8.22.0005
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Melquizedec Batista
Advogado:Luciana Nogarol Pagotto (OAB/RO 4198)
Requerido:New Tractor Ji Paraná Ltda
Advogado:Christian Fernandes Rabelo (OAB/RO 333B), João
Carlos Veris (OAB/RO 906)
Retorno do TJ:
Manifestem os Advogados das partes, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça.
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Proc.: 0005398-02.2015.8.22.0005
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Leda Aparecida Duarte
Advogado:Milton Fugiwara (OAB/RO 1194)
Requerido:Banco Cifra S/A
Advogado:Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23.255)
Retorno do TJ:
Manifestem os Advogados das partes, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça.
Eliel Batista Sales
Diretor de Cartório
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7002649-19.2017.8.22.0005
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
POLO ATIVO: Nome: MARLENE APARECIDA KICH
Endereço: Rua João Antonio Endlich, 1275, Bosque dos Ipês, JiParaná - RO - CEP: 76901-388
Advogado: SYRNE LIMA FELBERK DE ALMEIDA OAB: RO0003186
Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS
DE RONDONIA CAERD
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Advogado do(a) EXECUTADO: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
SENTENÇA
Vistos,
A ré, regularmente intimada, deixou de efetuar o pagamento do
débito no prazo assinalado, limitando-se a afirmar que seus débitos
devam ser remetidos a precatório.
É certo que a penhora de valores da empresa ré em conta não
se confunde com o patrimônio imobilizado indispensável à sua
atividade, não tendo ainda a ré demonstrado que seu capital social
é majoritariamente público.
Ademais, verifico a FINALIDADE lucrativa da ré, posto que em seu
Estatuto Social que pode ser colhido em seu site, tem previsão de
divisão de lucros entre seus acionistas (art. 40).
E mais, é público e notório que a empresa executada não possui
exclusividade na prestação de serviço de água e esgoto no Estado
de Rondônia, existindo outras empresas que prestam o mesmo
serviço, em municípios diversos, situação que leva a CONCLUSÃO
de que a ré atua em regime de concorrência, fato que impõe o
afastamento do benefício do precatório, sob pena de lesão ao
princípio constitucional da livre concorrência, de sorte que a ela
se aplica o disposto no inciso II, §1º, art. 173 da CF, sendo certo
que a situação da executada discrepa totalmente do caso concreto
apresentado no paradigma informado RE852302.
Por não ter apresentado impugnação aos valores em execução,
estes são incontroversos. Deferi nesta oportunidade a busca de
valores com valor suficiente, o que impõe a extinção do feito.
Ante o exposto, nos termos do art. 924, I do Código de Processo
Civil, julgo extinta a obrigação pelo pagamento.
Custas devem ser recolhidas pela parte autora, tendo em vista que
o valor foi bloqueado junto com o principal, conforme cálculos.
Sirva a presente DECISÃO como Alvará Judicial para levantamento
do valor depositado perante a Caixa Econômica Federal, conta
ID:072018000005769996, ag. 3259, tendo como beneficiário:
MARLENE APARECIDA KICH, CPF n. 825.201.512-34, por seu
advogado SYRNE LIMA FELBERK DE ALMEIDA OAB/RO 3186.
Na ocasião, o caixa deverá reter o valor das custas processuais,
via boleto bancário, que deve ser apresentado pela parte.
Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se.
P.R.I.
Terça-feira, 24 de Abril de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 0013876-33.2014.8.22.0005
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
POLO ATIVO:Nome: BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Endereço: Av. Fernando Mattos, 270, Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 22621-090
Advogado: MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO
VIANNA OAB: RJ0064585 Endereço: AV FERNANDO DE
MATTOS, 270, SLA 101, BARRA DA TIJUCA, Rio de Janeiro - RJ
- CEP: 22621-090
POLO PASSIVO: Nome: ENGEACO INDUSTRIA METALICAS E
CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP
Endereço: Rua dos Universitarios- 681/0081A/0015, 201, Jd.
Aurelio Bernardi,, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-894
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Antes de deferir a venda judicial do bem, necessário que a
Exequente diligencie perante aos Cartórios de Registro de Imóveis
desta Comarca, e junte aos autos certidão da matrícula, a fim de
verificar em nome de quem encontra-se registrado.
Prazo de 10(dez) dias, pena de indeferimento da venda judicial e
liberação da penhora.
Oficie-se ao setor de cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal,
solicitando informações sobre existência de débitos tributários
sobre o imóvel urbano denominadolote n. 15, Quadra 81-A, situado
na Rua OrestesMatana, 640,Distrito Industrial.
Int.
SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO AO SETOR DE
CADASTRO IMOBILIÁRIO.
Sexta-feira, 18 de Maio de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7004873-90.2018.8.22.0005
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
POLO ATIVO:Nome: GENESSI NEVES PEREIRA
Endereço: Linha 86, Gleba 19, Lote 37,, Zona Rural, Nova Colina
(Ji-Paraná) - RO - CEP: 76915-000
Advogado: CARLA ALEXANDRE RIBEIRO OAB: RO0006345
Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E
DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA
- SICOOB CENTRO
Endereço: Rua Maringá, 520, - de 450 a 804 - lado par, Nova
Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-402
DESPACHO
Vistos,
Em análise detida do contrato firmado entre a parte autora e
parte ré, observo que esta assumiu a obrigação de pagamento na
qualidade de devedor principal do título (avalista), cuja regularidade
da avença guarda autonomia ao negócio causal que deu origem ao
título.
Desta feita, para se ver exonerado da obrigação, salutar que tenha
obtido a anuência do credor, a teor do quanto dispõe o art. 299
do Código Civil, cabendo juntar ao aos documento apto a sua
comprovação.
Ainda, adeque o valor da causa ao valor da dívida que pretende
ver exonerado.
Ato contínuo proceda o recolhimento de custas processuais, por
não restar evidenciado a hipossuficiência financeira do autor.
Tudo no prazo de 15 (quinze) dias, pena de extinção.
Parte intimada via D.J.E.
Sexta-feira, 18 de Maio de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7007883-79.2017.8.22.0005
POLO ATIVO: Nome: ROSMILDO PEREIRA
Endereço: Avenida Marechal Rondon, - de 870 a 1158 - lado par,
Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-082
Advogado: LARISSA GRIPP CARDOSO OAB: RO7450 Endereço:
Rua dos Seringueiros, 112, Jardim dos Migrantes, Ji-Paraná - RO
- CEP: 76900-793
POLO PASSIVO: Nome: OI MOVEL S.A
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 3290, - de 3290 a 3462 - lado par,
Costa e Silva, Porto Velho - RO - CEP: 76803-460
Advogados do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635, ALESSANDRA MONDINI CARVALHO RO0004240
DESPACHO
Defiro o pedido.
Procedi a pesquisa “on line” de valores em nome do(s) Executado(s),
pelo sistema BACEN JUD, com resultado(s) negativo(s), conforme
detalhamento(s) anexo(s).
Manifeste-se a Exequente em termos de seguimento, pena de
extinção/arquivamento.
Não havendo manifestação, em se tratando de cumprimento de
SENTENÇA, arquivem-se, nos termos do art. 921, § 2º do CPC.
Int.
Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito

AUTOS N. 7000362-83.2017.8.22.0005
POLO ATIVO: Nome: F G COMERCIO DE CALCADOS LTDA ME
Endereço: Rua Maringá, 841, - de 809 a 1269 - lado ímpar, Nova
Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-455
Advogado: ANDREIA ALVES DA SILVA BOLSON OAB: RO0004608
Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: BENJAMIM SANTANA MOURA
Endereço: Rua Paraná, 402, - até 873/874, Casa Preta, Ji-Paraná
- RO - CEP: 76907-604
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
O Patrono da parte Requerente/Exequente, fora intimado o(a) a se
manifestar em termos de seguimento, tendo deixado transcorrer “in
albs” o prazo.
Assim, não tendo a parte autora atendido a determinação judicial,
configurado está sua inércia, razão porque o feito deve ser extinto
sem resolução do MÉRITO.
Diante do exposto e por tudo mais que dos autos constam, julgo
extinto o processo nos termos do art. 485, III, do Código de Processo
Civil, sem resolução de MÉRITO, face inércia da parte autora.
Sem custas finais, por não ter sido satisfeita a prestação
jurisdicional.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o feito, observadas as
formalidades legais.
P.R.I.
Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7004881-38.2016.8.22.0005
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
POLO ATIVO:Nome: COMETA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Endereço: Avenida Transcontinental, 3.838, São Bernardo, JiParaná - RO - CEP: 76907-362
Advogado: PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB:
MT008014O Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: NUNES & DIAS LTDA
Endereço: Avenida Aracaju, 2231, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO CEP: 76908-527
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos,
Defiro o pedido.
Proceda a tentativa de penhora de bens do devedor até o limite do
débito em execução.
Débito - R$ 1.170,00 (mil, cento e setenta reais), atualizado até
05/004/2018.
A parte autora para comprovar o recolhimento da taxa devida
pela renovação da diligência em 5 (cinco) dias (art. 2º, §2º da Lei
3.896/2016).
Comprovado o recolhimento, cumpra-se. Sem comprovação,
arquivem-se os autos.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO DE PENHORA E
AVALIAÇÃO
Sexta-feira, 18 de Maio de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7004679-90.2018.8.22.0005
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
POLO ATIVO:Nome: ROSILENE FERREIRA PIRES RAMOS
Endereço: Rua Manoel Franco, 3431, - de 3318/3319 ao fim, Nova
Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-572
Advogado: LUIS FERNANDO TAVANTI OAB: RO0002333
Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
DESPACHO
Vistos,
Em análise detida dos autos, constado que a parte autora vem
recebendo auxílio doença, com prorrogação de recebimento até
03/02/2019.
Há procedimento de readaptação profissional em curso, já
agendado (id 18364900), sendo certo que não restou esgotada a
via administrativa, de sorte que vislumbro a carência de ação por
falta de interesse processual, notadamente porque a aposentadoria
por invalidez só pode ser concedida após restar apurado que o
segurado incapaz não é suscetível de reabilitação.
Assim, nos termos do art 485, VI do CPC, indefiro a petição inicial e
julgo extinto o processo pela carência de ação por falta de interesse
processual, notadamente por ausência de esgotamento da via
administrativa com definição da impossibilidade de readaptação do
segurado em atividade profissional compatível com seu grau de
deficiência/doença.
Sem custas.
P.R.I. certificado o trânsito em julgado, arquivem-se.
Sexta-feira, 18 de Maio de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS n. 7008268-27.2017.8.22.0005
POLO ATIVO: Nome: FABIANA MATRONE DA SILVA
Endereço: Rua Carlos Luz, 305, Riachuelo, Ji-Paraná - RO - CEP:
76913-748
Advogados do(a) RÉU: JAIR FERRAZ DOS SANTOS - RO0002106,
PRISCILA FERRAZ SANTOS - RO6990
DESPACHO SANEADOR
Vistos,
A Requerida na contestação, suscitou em preliminar, prescrição da
pretensão da Requerente. Aduz que o prazo aplicável à espécie
é de 3 anos a contar do evento danoso, ocorrido em 13/10/2014,
sendo que o DESPACHO que determinou a citação foi proferido
em 17/10/2017, ou seja, posterior ao prazo prescricional.
Impugnou o deferimento da gratuidade judiciária em favor da
Requerente, alegando que a mesma não se preenche os requisitos
para fazer jus ao benefício. Alega que o fato de ter buscado
atendimento na rede particular de saúde, e não na pública, tendo
o tratamento custado R$13.478,81, revela que a Requerente não
é hipossuficiente.Postulou o acolhimento da questão prejudicial de
MÉRITO, reconhecendo a prescrição e consequentemente extinto
o feito, com resolução do MÉRITO. Postulou a revogação do
benefício de gratuidade judiciária concedido à Requerente.
A Requerida impugnou a preliminar alegando que a pretensão não
está prescrita, vez que o DESPACHO que ordena a citação retroage
a data da propositura da ação, que ocorreu em 07/09/2017, de
modo que não atingido pela prescrição.
Alegou que o benefício da gratuidade judiciária deve ser mantido,
tendo em conta que apesar de ter procurado atendimento em
hospital particular, o fez em razão do receio da precariedade do
serviço público. Aduz que não possuía recursos financeiros, tendo
angariado recursos mediante rifa solidária. Postulou a rejeição da
questão prejudicial de MÉRITO e a manutenção do benefício da
gratuidade judiciária.
Decido.
Da Prescrição
Sem razão a Requerida. O prazo aplicável à espécie é o disposto
no art. 206, §3º, V, do Código Civil, que é de três anos, a contar do
evento danoso.
O artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe que a
interrupção da prescrição, operada pelo DESPACHO que ordena
a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à
data de propositura da ação.
O DESPACHO que determinou a citação foi proferido em
17/10/2017, fazendo retroagir a data da propositura da ação que
ocorreu em 07/09/2017. O acidente que vitimou a Requerente
ocorreu em 13/10/2014, de modo que o termo final do prazo
prescricional ocorreria somente em 13/10/2017, portanto,
tempestiva a propositura da ação.
Da Impugnação a gratuidade
A Requerida alega que o fato da Requerente ter buscado
atendimento na rede particular, revela que não é hipossuficiente.
A Requente por sua vez, sustenta que não possuía condições de
suportar os custos na rede privada, tendo angariado recursos com
realização de rifa solidária.
Sem razão a Requerida.
O fato da Requerente ter buscado atendimento da rede privada de
saúde, por sí só, não leva à presunção de suficiência financeira,
tendo em conta que no caso em tela, a Requerente demonstrou
ter realizado ação entre amigos para levantar recursos financeiros
para custear seu tratamento (ID 12978968).
Assim, não tendo a parte Requerida trazido aos autos elementos
que demonstrem que a situação econômica da Requerente é
diversa daquela informada na inicial, a impugnação ao benefício de
gratuidade judiciária deve ser rejeitada.
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Ante o exposto, rejeito a questão prejudicial de MÉRITO suscitada
pela Requerida, bem como, rejeito a impugnação a gratuidade
judiciária.
Dou por presentes as condições da ação e os pressupostos
processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo.
Defiro as provas orais requeridas.
Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o
dia 02 DE JULHO DE 2018, ÀS 10 HORAS, a ser realizada perante
o Juízo da 3ª Vara Cível, na sede do Fórum Des. Hugo Auller,
localizado na Av. Ji-Paraná, 615, Bairro Urupá, nesta cidade.
Os patronos deverão intimar ou informar suas testemunhas sobre
o dia e hora acima designados, por carta, via AR, devendo juntar
aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da
data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do
comprovante de recebimento. (art. 455, § 1º do CPC), sendo certo
que o não cumprimento desta providência ensejará a dispensa da
oitiva das testemunhas arroladas. (art. 455, § 3º, CPC).
Poderá ainda o Patrono se comprometer a trazer suas testemunhas
independente de intimação, todavia, caso esta não compareça,
presumir-se-á dispensa de sua inquirição (art. 455, § 2º, CPC).
Em se tratando as testemunhas de servidor público ou militar,
oficie-se ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que
servir, requisitando a apresentação em audiência.
Caso as testemunhas tenham sido arroladas pela Defensoria
Pública ou Ministério Público ou seja qualquer uma a intimação
deve ser efetuado pelo juízo. (art. 455, § 4º, IV, do CPC).
As testemunhas que serão intimadas (tanto pelo juízo como pelo
advogado), deverão ser cientificadas de que o não comparecimento,
sem motivo justificado, ensejará sua condução e responderá pelas
despesas do adiamento (art. 455, §5º, CPC).
Havendo testemunhas residentes em outras comarcas, deprequese a oitiva, informando a data acima designada, devendo o patrono
que arrolou a referida testemunha providenciar o recolhimento do
preparo (se não beneficiário da gratuidade), bem como, retirar a CP
para a devida distribuição perante o juízo deprecado (exceto em se
tratando de testemunhas arroladas pela Defensoria ou Ministério
Público).
Int.
SIRVA A PRESENTE DECISÃO ASSINADA DIGITALMENTE
COMO MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO/CIENTIFICAÇÃO E/
OU CARTA PRECATÓRIA
Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7006704-13.2017.8.22.0005
POLO ATIVO: Nome: MARIA LIDIA FERNANDES FELIZARI
Endereço: Rua Vinte e Dois de Novembro, 1166, - de 841/842 ao
fim, Casa Preta, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-632
Advogado: EDER KENNER DOS SANTOS OAB: RO0004549
Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: L. L. INDUSTRIA COMERCIO
EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS
EIRELI - EPP
Endereço: Avenida Édson Lima do Nascimento, 2504, A, São
Pedro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-557
Nome: GEOMETRIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI ME
Endereço: Avenida Édson Lima do Nascimento, 2504, B, São
Pedro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-557
ADVOGADO:
Advogado(s) do reclamado: PAULO AFONSO FONSECA DA
FONSECA JUNIOR Advogado do(a) EXECUTADO: PAULO
AFONSO FONSECA DA FONSECA JUNIOR - RO5477
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Advogado do(a) EXECUTADO: PAULO AFONSO FONSECA DA
FONSECA JUNIOR - RO5477
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
Vistos,
As partes firmaram acordo visando por fim ao litígio, dando por
resolvidas todas questões debatidas nos presente autos.
Ante o exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais
efeitos o acordo firmado pelas partes, via de consequência, julgo
extinto o processo, com resolução do MÉRITO, nos termos do art.
487, III, “b” do Código de Processo Civil.
Conforme termos do acordo, libero a restrição da circulação,
mantendo a restrição de transferência, até satisfação da obrigação,
devendo a exequente informar nos autos seu total cumprimento
para posterior liberação.
Sem custas finais, face o acordo firmado antes da SENTENÇA de
MÉRITO.
Dou por dispensado o prazo recursal, feito transitado em julgado
nesta data.
Ao arquivo.
P.R.I.
Segunda-feira, 14 de Maio de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
AUTOS N. 7004840-03.2018.8.22.0005
CLASSE: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
POLO ATIVO: Nome: MARCELANE VIEIRA LIMA DA SILVA
Endereço: Rua Santa Clara, 2818, - de 2801/2802 a 3054/3055,
Cafezinho, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-158
Nome: EDSON VIEIRA LIMA
Endereço: Rua Antônio Ferreira de Freitas, - de 936/937 a
1211/1212, Jardim Presidencial, Ji-Paraná - RO - CEP: 76901-056
Nome: ODUVALDO VIEIRA LIMA
Endereço: Rua Café Filho, 161, - até 187/188, São Pedro, Ji-Paraná
- RO - CEP: 76913-559
Nome: ANELI VIEIRA MACHADO
Endereço: Loteamento Vila Santa Isabel, 13, Centro, Barra de São
Francisco - ES - CEP: 29800-000
Nome: GEONE VIEIRA LOPES
Endereço: Rua Café Filho, 161, - até 187/188, São Pedro, Ji-Paraná
- RO - CEP: 76913-559
Nome: MARIA DA GLORIA VIEIRA SANTOS
Endereço: Rua Café Filho, - até 187/188, São Pedro, Ji-Paraná RO - CEP: 76913-559
Nome: CELILANDE VIEIRA DE MOURA
Endereço: RUA PAULO MARTINS, 13, CENTRO, Barra de São
Francisco - ES - CEP: 29800-000
Nome: EDNALDO VIEIRA LIMA
Endereço: Rua Grace Casseb, 81, Jardim Kuabara, Taboão da
Serra - SP - CEP: 06753-180
Nome: EDNALVA VIEIRA DA SILVA
Endereço: RUA PIAUÍ, 48, SÃO RAIMUNDO, Barra do Bugres - MT
- CEP: 78390-000
Nome: CELIA MARIA LIMA MENEGUETE
Endereço: Rua Santa Clara, 2818, - de 2801/2802 a 3054/3055,
Cafezinho, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-158
Nome: FRANCIELLI LIMA DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Maringá, 1356, - de 809 a 1269 - lado ímpar, Nova
Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-455
Nome: GREICIELE LIMA DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Maringá, 1356, - de 809 a 1269 - lado ímpar, Nova
Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-455
Nome: IRAILSON CHAGAS LIMA
Endereço: Avenida Fleming, 1173, APARTAMENTO 203 BLOCO
06, Ouro Preto, Belo Horizonte - MG - CEP: 31310-490
Nome: IRAILDES CHAGAS LIMA
Endereço: Avenida Fleming, 1173, BLOCO 06 APARTAMENTO
203, Ouro Preto, Belo Horizonte - MG - CEP: 31310-490
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Advogado: MARIA APARECIDA DA SILVA BARROSO OAB:
RO8749 Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: MARCONILIO SILVA LIMA
Endereço: Rua Santa Clara, 2818, - de 2801/2802 a 3054/3055,
Cafezinho, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-158
Nome: ALMIRA AMERICANA LIMA
Endereço: Rua Santa Clara, 2818, - de 2801/2802 a 3054/3055,
Cafezinho, Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-158
DESPACHO
Vistos,
Na petição inicial, o causídico postula que os herdeiros não
representados sejam citados a se manifestarem, contudo, fez
constar tais herdeiros no polo ativo da lide.
O artigo do CPC, estabelece que ninguém será obrigado a litigar
em Juízo.
O instrumento de mandato outorgado ao advogado é a prova de que
a parte deseja o ajuizamento da ação, de modo que, os herdeiros
não representados, não podem constar do polo ativo da lide.
Ademais, se os herdeiros constam do polo ativo, incabível a citação
dos mesmos, posto que a citação é ato que se dá conhecimento à
parte adversa, sobre a ação.
Desta feita, a parte Requerente deverá emendar a inicial,
promovendo a vinda aos autos dos instrumentos de mandatos
outorgados ao advogado, em nome de todos os herdeiros que
figuram no polo ativo, ou alternativamente, promover a exclusão
dos herdeiros não representados do polo ativo da lide, fazendo-os
constar no polo passivo, com pedido de citação dos mesmos.
Deverá também juntar aos autos certidões negativas de débitos
fiscais em nome dos autores da herança e do bem a ser
inventariado. De igual forma, em relação a herdeira MARIA DAS
GRAÇAS VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA, falecida posteriormente ao
óbito dos autores da herança.
Caso todos os herdeiros figurem no polo ativo, deverá vir aos autos
o plano de partilha amigável do imóvel.
Recolher as custas iniciais, no importe de 2% sobre o valor da
causa, em parcela única.
Prazo de 15(quinze) dias, pena de indeferimento da inicial, nos
termos do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.
Int.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7004407-96.2018.8.22.0005
POLO ATIVO: Nome: MARCOS GONCALVES PINTO
Endereço: Rua Joaquim Francisco de Oliveira, 2726, - de 2555/2556
a 2989/2990, JK, Ji-Paraná - RO - CEP: 76909-762
Nome: JULIA MARIANNE DE SOUSA PINTO
Endereço: Rua Júlio Guerra, 729, Rua Mutum, 3766, Loteamento
Base 10, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-060
Advogado: FABIO LEANDRO AQUINO MAIA OAB: RO0001878
Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO:
ADVOGADO:
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
Vistos,
As partes firmaram acordo visando por fim ao litígio, dando por
resolvidas todas questões debatidas nos presente autos.
Ante o exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais
efeitos o acordo firmado pelas partes, via de consequência, julgo
extinto o processo, com resolução do MÉRITO, nos termos do art.
487, III, “b” do Código de Processo Civil.
Defiro benefício de gratuidade judiciária. Isento de custas.
Dou por dispensado o prazo recursal, feito transitado em julgado
nesta data.
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Oficie-se ao órgão empregador do alimentando, conforme termos
do acordo.
Após, ao arquivo.
P.R.I
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
AUTOS N. 7004907-65.2018.8.22.0005
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
POLO ATIVO: Nome: THEREZINHA FERREIRA QUEIROZ
Endereço: Rua Maringá, 1708, - de 1340 a 1760 - lado par, Nova
Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-500
Advogado: DARLENE DE ALMEIDA FERREIRA OAB: RO0001338
Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro
DPVAT S/A
Endereço: Edifício Citibank, 100, Rua da Assembléia 100, Centro,
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20011-904
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Os elementos constantes dos autos, notadamente, o fato da
Requerente ter buscado atendimento na rede privada de saúde,
contraria a alegação de hipossuficiência econômica da parte
Requerente.
Assim, emende-se a inicial, promovendo o recolhimento das custas,
no importe de 2% sobre o valor da causa, em parcela única, no
prazo de 15(quinze) dias, pena de indeferimento, nos termos do
art. 321, parágrafo único do CPC.
Int.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7004339-49.2018.8.22.0005
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
POLO ATIVO:Nome: UILCILENO ALVES DE SOUZA
Endereço: Área Rural, LINHA 94 - GLEBA 40 - LOTE 57, Área
Rural de Ji-Paraná, Ji-Paraná - RO - CEP: 76914-899
Advogado: FLAVIO KLOOS OAB: RO0004537 Endereço:
desconhecido Advogado: SERGIO LUIZ MILANI FILHO OAB:
RO0007623 Endereço: Rua Seis de Maio, 1009, - de 983 a 1173 lado ímpar, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-069
POLO PASSIVO: Nome: PAULO ROBERTO SANTIAGO SILVA
Endereço: Rua Uruguai, 164, APT 01, Jardim Tropical, Cuiabá - MT
- CEP: 78065-160
Nome: WESLEY DE OLIVEIRA RIBEIRO
Endereço: Quadra 104 Sul Avenida NS 2, CONJ 03 - LOTE 01,
Plano Diretor Sul, Palmas - TO - CEP: 77020-030
Nome: WILSON JOSÉ PEDROSO
Endereço: Rua Catorze, PENITENCIARIA CENTRAL, Jardim
Industriário II, Cuiabá - MT - CEP: 78098-716
DESPACHO
Vistos.
Considerando que o Requerente encontra-se desempregado, e
ainda, ao prejuízo advindo do estelionato sofrido, defiro o pedido
de gratuidade judiciária.
Analisando detidamente a inicial, constato que o Requerente
incluiu três pessoas no polo passivo da lide, sem, contudo,
justificar qual a atitude praticada por cada um, capaz de ensejar
sua responsabilidade no evento danoso sofrido pelo Requerente.
Emende-se portanto a inicial, esclarecendo e justificando a
dinâmica do alegado “golpe” sofrido pelo Requerente, bem como, a
participação de cada um dos Requeridos no evento.
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Prazo de 15(quinze) dias, pena de indeferimento da inicial, nos
termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Int.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito

9. SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA.
Intime-se.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7004868-68.2018.8.22.0005
POLO ATIVO: Nome: SERGIO PISSINATI
Endereço: Rua Capitão Sílvio, 1357, Dom Bosco, Ji-Paraná - RO CEP: 76907-732
Advogado: GUNTER FERNANDO KUSSLER OAB: RO0006534
Endereço: desconhecido Advogado: ADEMAR SELVINO KUSSLER
OAB: RO0001324 Endereço: Avenida Transcontinental, 808, sala
02, Casa Preta, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-564
POLO PASSIVO: Nome: HIDRONORTE CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4433, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
DESPACHO
A parte autora para comprovar o recolhimento de custas processuais
iniciais (2%) em 48 (quarenta e oito) horas, pena de extinção.
Comprovado o recolhimento de custas, prossiga-se:
1. CITE-SE para pagamento da dívida informada na inicial,
acrescido de honorários de 5% (cinco) por cento, no prazo de 15
(quinze) dias (Art. 701 do CPC), ou querendo oferecer embargos
(Art. 702, § 5º do CPC), pena de constituição em título executivo
judicial (Art. 701, § 2º do CPC) e conversão do MANDADO inicial
em MANDADO executivo.
2. Mencione-se que, o(a) requerido(a) cumprindo o MANDADO,
ficará isento do pagamento das custas.
3. Em caso de não pagamento ou não oferecimento de embargos
monitórios, por disposição legal, fica constituído em título executivo
judicial e convertido o MANDADO inicial em MANDADO executivo
(Art. 701, § 2º do CPC).
4. Não efetivado o pagamento, nem interposto embargos monitórios,
a parte executada deverá efetuar o pagamento do débito, no prazo
de 30 dias da intimação inicial, pena de incidência da multa de 10%
prevista no art 523, § 1º do CPC, ficando desde já, arbitrado os
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor do débito.
5. Decorrido o prazo mencionado no item anterior, sem pagamento
e sem interposição dos embargos monitórios, a parte Exequente
deverá cumprir o estatuído na parte final do art. 523 c/c art. 524,
ambos do CPC, apresentando o demonstrativo do débito atualizado,
incluídos todos os consectários legais (custas finais, multas e
honorários advocatícios fixados no item anterior), bem como,
indicando bens do devedor para garantia da dívida, NO PRAZO DE
5 (CINCO) DIAS após o escoamento do prazo do devedor, ficando
ciente desde já que deverá acompanhar o término do prazo do
devedor, posto que não será mais intimado para tanto.
6. Apresentado o demonstrativo do débito, expeça-se MANDADO
de penhora, avaliação e intimação do executado, para eventual
impugnação da execução, prazo de 15 (quinze) dias.
7. Caso a parte exequente pretenda diligências junto ao INFOJUD,
RENAJUD, BACEN JUD, TRE ou outras diligências do Juízo e
não seja beneficiária da gratuidade, deverá instruir o pedido com
comprovante de recolhimento das taxas judiciárias, por cada ato
postulado, conforme disposto no art. 17, da Lei 3.896/2016.
8. Sem atendimento do item 5 e/ou em caso de pedido de
diligências (item 7), sem o comprovante da taxa devida, fica desde
já determinado o arquivamento dos autos, por falta de impulso
processual adequado.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Ji-Paraná - 3ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, JI-PARANÁ - RO - CEP: 76900261 - Fone:(69) 34213279
AUTOS N. 7004546-48.2018.8.22.0005
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
POLO ATIVO:Nome: EDIVAN DIAS MARIA
Endereço: Rua Rio Branco, 320, apto 312, Jardim dos Migrantes,
Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-678
Advogado: CARLOS FERNANDO DIAS OAB: RO0006192
Endereço: desconhecido
POLO PASSIVO: Nome: RESIDENCIAL JI-PARANA LTDA
Endereço: Rua Martins Costa, 189, Jotão, Ji-Paraná - RO - CEP:
76908-301
DESPACHO
Vistos,
A parte autora para emendar a inicial atribuindo pedidos certos,
cabendo indicar nos pedidos o valor que pretende a título de danos
morais, materiais (lucros cessantes) e restituição.
Com o apontamento dos valores, proceda o recolhimento de custas
processuais, posto que os elementos de provas constantes dos
autos, evidenciam a capacidade financeira do autor que permite
suportar as custas processuais.
Prazo de 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018.
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito
AUTOS N. 7003775-70.2018.8.22.0005
POLO ATIVO: Nome: FERNANDA ALVES MOREIRA
Endereço: Rua Colatina, 76, São Francisco, Ji-Paraná - RO - CEP:
76908-156
Advogado: ALINE SILVA DE SOUZA OAB: RO0006058
POLO PASSIVO: Nome: JOSÉ WILSON VIEIRA DE LIMA
Endereço: Rua Vila Velha, 549, São Francisco, Ji-Paraná - RO CEP: 76908-160
DECISÃO
Vistos.
Recebo a emenda.
Cite-se o(a) Réu(é), com todas as advertências legais, consignandose que o prazo para contestar, será de 15(quinze) dias, contados
a partir da audiência, bem como, não sendo contestada a ação,
se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na
inicial, nos termos dos art. 344, do CPC.
Em observância aos princípios da cooperação e celeridade
processual, consagrados nos arts. 4º e 6º do CPC, EXORTASE a parte requerida que apresente a contestação até a data da
audiência.
Intimem-se as partes para comparecerem à audiência de conciliação,
a ser realizada na SALA DE AUDIÊNCIAS DA 3ª VARA CÍVEL,
Fórum Des. Hugo Auller, situado na Avenida Ji-Paraná, 615, bairro
Urupá, nesta cidade, no dia 25 de julho de 2018, às 11 horas,
devendo as partes comparecerem, em atendimento a Resolução
008/2013 deste Tribunal.
Em sendo frutífera a conciliação, atento ao princípio da celeridade,
economicidade e efetividade, o acordo será homologado na
audiência.
Não sendo frutífera a conciliação, a parte autora deverá, no prazo
de cinco dias úteis após a audiência, comprovar o pagamento
das custas no importe de 1%, conforme artigo 12, I do Regimento
Interno de Custas, pena de extinção do feito, sem resolução do
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MÉRITO, sem prejuízo de fixação de honorários ao advogado da
parte contrária, caso tenha apresentado contestação nos autos.
Caso a parte requerida manifeste seu desinteresse na audiência
de conciliação, retire-se o processo de pauta, restando cancelada a
audiência acima designada. Neste caso, o prazo para contestação
iniciar-se-á na data do protocolo do pedido de cancelamento da
audiência realizado pelo réu, nos termos do art. 335, inciso II, do
CPC.
Em sendo o caso de apresentação de contestação após a audiência,
voltem conclusos para julgamento antecipado ou deliberações. Se
for arguida alguma preliminar ou juntados documentos, manifestese a parte autora, em 15 (quinze) dias corridos, após, voltem
conclusos.
Advirta-se, ainda, que caberá ao procurador da parte requerida se
habilitar no processo por meio do sistema PJE, sob pena de os
prazos correrem independentemente de intimação.
A parte autora será intimada na pessoa do seu advogado, via
sistema pje, conforme artigo 19 da resolução 185/2013.
SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO /CARTA/
CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
EDSON YUKISHIGUE SASSAMOTO
Juiz de Direito

4ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7001985-85.2017.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
Data da Distribuição: 14/03/2017 15:46:04
Requerente: AUTO POSTO SANTA FE LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: ELAISA MINELLE DOS ANJOS SILVA RO0007811
Requerido: ADAIR ARAUJO DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO SERVINDO DE OFÍCIO
Defiro o pedido de ID 17336556.
Serve este DESPACHO como ofício para inclusão do nome do
executado no cadastro de inadimplentes, através do sistema
SERASAJUD, conforme autorizado pelo artigo 782, § 3º, do CPC.
Credor: AUTO POSTO SANTA FE LTDA - EPP - CNPJ nº 11.996688/0001-28
Devedor: ADAIR ARAUJO DA SILVA, CPF nº 592.076.712-04
Valor da Dívida: R$814,00
Vencimento: 13/12/2017.
Após, arquivem-se.
Ji-Paraná, 21 de Maio de 2018
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7005839-24.2016.8.22.0005
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: T. L. D.
Advogados do(a) EXEQUENTE: SUELLEN SANTANA DE JESUS RO0005911, CLEIDE GOMES DE LIMA BERNARDI - RO0005559
EXECUTADO: E. B. M.
Advogados do(a) EXECUTADO: AMANDA JESSICA DA SILVA
MATOS - RO8072, RUAN VIEIRA DE CASTRO - RO0008039,
ROBSON FERREIRA PEGO - RO0006306
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Nome: ELIEZER BANAGOURO MODESTO
Endereço: Júlio Castilho, 137, Empresa Hasegawa Serviços
Médicos, Centro, Lucas do Rio Verde - MT - CEP: 78455-000
SENTENÇA SERVINDO DE ALVARÁ JUDICIAL
(id Num. 18021269) Homologo o acordo realizado entre as partes e,
via de consequência, julgo extinto o processo, com a resolução do
MÉRITO nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código
de Processo Civil.
Neste ato promovo a baixa da restrição que recaiu sobre o veículo,
bem como transfiro a quanta bloqueada para uma das contas
jundiciais vinculadas a este Juízo, conforme espelhos anexo.
Serve esta DECISÃO de alvará judicial para levantamento do
valor de R$ 5.520,36, e seus acréscimos legais, depositado
junto à Caixa Econômica Federal, agência 3259, operação 040,,
ID 072018000006449057, em favor da patrona do requerente
Suellen Santana de Jesus - OAB/RO 5911, devendo a conta ser
imediatamente encerrada após o saque.
Arquivem-se.
P.R.I
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7009759-69.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
AUTOR: MARLETE DA SILVA TOREZANI
Advogado do(a) AUTOR: HIRAM CESAR SILVEIRA - RO0000547
RÉU: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA
CAERD
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de JiParaná/RO, fica a parte autora intimada, por via de seu procurador,
a se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre a Contestação juntada
aos autos e, querendo, apresentar Réplica.
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018
TATIANA MARIA GOMES ANDRADE
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7000061-05.2018.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 09/01/2018 09:19:22
Requerente: COPRALON COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS
LONDRINA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELSON BELEZA DE SOUZA RO0005435
Requerido: SELVA’S RESTAURANTE EIRELI - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Diante da inércia da exequente, arquivem-se os autos, salientando
que o prazo da prescrição intercorrente será contado a partir de um
ano da data do arquivamento.
Int.
Ji-Paraná, 20 de Maio de 2018
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 0000681-44.2015.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 14/02/2018 16:02:34
Requerente: ROYAL COMBUSTIVEIS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: IZABEL CRISTINA PEREIRA
GONCALVES - RO0004498
Requerido: Edmundo Antonio Bondezan e outros (2)
Advogados do(a) EXECUTADO: RENATA ALICE PESSOA
RIBEIRO DE CASTRO STUTZ - RO0001112, EDILSON STUTZ
- RO000309B
Advogados do(a) EXECUTADO: RENATA ALICE PESSOA
RIBEIRO DE CASTRO STUTZ - RO0001112, EDILSON STUTZ
- RO000309B
Advogados do(a) EXECUTADO: RENATA ALICE PESSOA
RIBEIRO DE CASTRO STUTZ - RO0001112, EDILSON STUTZ
- RO000309B
Diante da inércia da exequente em indicar bens da parte executada
passíveis de penhora, arquivem-se os autos, salientando que o
prazo da prescrição intercorrente será contado a partir de um ano
da data do arquivamento.
Int.
Ji-Paraná, Segunda-feira, 14 de Maio de 2018
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7009675-05.2016.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 12/10/2016 22:56:48
Requerente: JEFFERSON FERNANDES DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: D ANY DA PENHA SANTOS
COSSUOL - RO5463
Requerido: VALDOMIRO CAETANO TIBURCO e outros
Advogados do(a) EXECUTADO: LUIZ FRANCISCO DA SILVA RO0002059, FABIO FRAZAO VILANOVA - RO2684
Advogados do(a) EXECUTADO: LIGIA MARIA CHIKUSA SP208247, DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE0016477, JOAO
PAULO SOMBRA PEIXOTO - CE15887, JOSE LUIS MELO
GARCIA - CE16748
O pedido de dano material ainda está pendente de recurso no
Tribunal de Justiça.
Assim, arquivem-se os autos até trânsito em julgado da DECISÃO,
tendo em vista que o requerente informou que por hora, não há
necessidade no tratamento fisioterápico, cabendo ao exequente
dar andamento ao processo.
Int.
Ji-Paraná, 20 de Maio de 2018
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7006601-40.2016.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: DAKOTA NORDESTE S/A, DAKOTA CALCADOS
S/A
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIELA ZINI BOZARDI RS101077
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIELA ZINI BOZARDI RS101077
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EXECUTADO: LOJAS SP LTDA - ME
Advogados do(a) EXECUTADO: PEDRO ORIGA - RO0001953,
DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR - RO7655
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
Homologo o acordo celebrado entre as partes, conforme o descrito
no Termo de ID 16847180, para que produzam seus legais e jurídicos
efeitos e julgo extinto o processo, com resolução do MÉRITO, com
base no artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
Arquivem-se.
P.R.I.
Ji-Paraná, 20 de maio de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7004622-72.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 14/05/2018 15:03:08
Requerente: CONSTRULOC COMERCIO E LOCACAO DE
MAQUINAS LTDA - ME
Advogados do(a) AUTOR: ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA
SILVA - RO0007495, MIRELLY VIEIRA MACEDO DE ALMEIDA RO0005174, DAIANE GOMES BEZERRA - RO7918
Requerido: ANTONIEL DOS SANTOS RAMOS
Advogado do(a) RÉU:
Intime-se a requerente para comprovar o recolhimento das
custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento.
Ji-Paraná, 20 de Maio de 2018
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7005798-57.2016.8.22.0005
Classe: DÚVIDA (100)
Data da Distribuição: 24/06/2016 17:51:38
Requerente: MARIA APARECIDA NEVES BUSS
Advogado da REQUERENTE: NIZANGELA HETKOWSKI RO5315
Requerido: Tim Celular
Advogado da REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço, OAB/GO n°
36.814-A.
Altere-se a classe processual para cumprimento de SENTENÇA.
Promova-se a alteração do patrono da requerida, a fim de que
conste o nome de Dr. Luis Carlos Laurenço, OAB/GO sob o n°
36.814-A.
Intime-se a requerente para se manifestar sobre a petição e
documentos constante no ID nº 18365007.
Intime-se a requerida para promover o recolhimento das custas
processuais, no prazo de 15dias, sob pena de protesto.
Ji-Paraná, 20 de maio de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7002464-44.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
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AUTOR: JOEL MOREIRA
Advogados do(a) AUTOR: ESTEFANIA SOUZA MARINHO RO0007025, LUCAS GATELLI DE SOUZA - RO0007232
RÉU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Nome: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Endereço: Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues,
939, Ed. Castelo Branco Office Park Torre Jatobá 9 and, Tamboré,
Barueri - SP - CEP: 06460-040
DESPACHO SERVINDO DE CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Cite-se a parte requerida para tomar ciência da ação bem
como intimem-se as partes para comparecerem à audiência de
conciliação, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de
Conflitos – CEJUSC, na sala 03, localizado na Rua Elias Cardoso
Balau, 1220, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, nesta cidade, no dia
19 de julho de 2018, às 08 horas.
As partes deverão comparecer, pessoalmente ou por representante
(procurador) dotado de poderes específicos para negociar e
transigir, acompanhados dos respectivos advogados.
O não comparecimento injustificado das partes à audiência de
conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e
será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do
Estado.
Sendo frutífera a conciliação, voltem conclusos para a
homologação.
Não havendo conciliação, o autor deverá recolher a segunda
parcela das custas processuais, no prazo de cinco dias, contados
da audiência.
Cientifique-se a parte requerida de que caso não seja obtida a
conciliação, poderá contestar o pedido da parte autora no prazo
de quinze dias, contados da data da audiência, e não sendo
apresentada contestação a ela serão aplicados os efeitos da
confissão e revelia, devendo os autos voltarem conclusos para o
proferimento de SENTENÇA.
Sendo apresentada a contestação, intime-se a parte autora para
impugná-la.
Decorrido o prazo para impugnação, voltem conclusos.
Ji-Paraná, 20 de maio de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7011871-45.2016.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 15/12/2016 12:48:52
Requerente: B. D. B. S.
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO0004872
Requerido: S. -. C. D. D. D. P. L. -. E. e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Indique o exequente os imóveis cuja penhora pretende, tendo em
vista a existência de vários imóveis pertencentes ao executado.
Int.
Ji-Paraná, 20 de Maio de 2018
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7001939-33.2016.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ROSANGELA MARIA DA SILVA
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Advogado do(a) AUTOR: FABIANA MODESTO DE ARAUJO RO0003122
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Conquanto tenha a SENTENÇA proferida por este Juízo tenha
sido objeto de anulação pelo Tribunal de Justiça de Rondônia,
mantenho a concessão da tutela antecipada, eis que baseada no
laudo médico apresentado constatou que a requerente apresenta
“alterações degenerativas nas superfícies articulares do rádio e
dos ossos, sugerindo afastamento das atividades laborativas por
tempo indeterminado”.
Determino a realização de perícia médica, designando para
realização do ato, o Dr. Maxwell Massahud - CRM 2253, perito
deste Juízo, que poderá ser localizado na clínica na Gastroimagem
situada à Rua São João, 1341, Bairro Casa Preta, CEP 78960-000,
nesta cidade, telefone (69) 3421-5833, a fim de realizar o laudo
pericial.
Fixo os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), a
cargo do requerido, nos termos do artigo 8º, §2º, da Lei 8.620/93,
salientando que o pagamento de dará por expedição de RPV.
Intimem-se as partes, para que, no prazo de 15 dias, indiquem
assistentes técnicos e formulem quesitos.
Intime-se o Senhor Perito para que designe dia, hora e local para
a realização do exame, noticiando-se nos autos com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias a fim de viabilizar a intimação da parte
autora e dos assistentes técnicos.
Com a designação, intime-se a parte requerente, pessoalmente,
para comparecer ao ato.
O laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 dias.
Apresentando o Laudo, intime-se as partes para manifestação.
Ji-Paraná, 20 de maio de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7011587-03.2017.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
Protocolado em: 27/12/2017 14:57:45
AUTOR: BH COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA
- EPP
aDVOGADO: Hudson da Costa Pereira Advogado – OAB/RO
6084
Flademir R. de Carvalho Avelino Advogado OAB/RO 2245
RÉU: SANDRA RANUCCI FONSECA
(id Num. 18043657) Promova-se o pagamento da taxa prevista no
regimento de custas, no valor de R$ 15,29 para cada diligência
requerida.
Prazo: 05 dias.
Ji-Paraná, 20 de maio de 2018
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7011189-56.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANTONIO FERREIRA DE CASTRO
Advogados do(a) AUTOR: JULIAN CUADAL SOARES - RO0002597,
ADRIANA DONDE MENDES - RO0004785, MARIANA DONDE
MARTINS - RO0005406
RÉU: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE
CREDITO LTDA
Advogado do(a) RÉU: NEYIR SILVA BAQUIAO - MG0129504
Nome: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE
CREDITO LTDA
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Endereço: AV FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 529,
CENTRO, Monte Belo - MG - CEP: 37115-000
SENTENÇA
(fls. 64/65 - id Num. 17232158) Homologo o acordo realizado entre
as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com a
resolução do MÉRITO nos termos do artigo 487, inciso III, alínea
“b”, do Código de Processo Civil.
Arquivem-se.
P.R.I.
Ji-Paraná, 20 de maio de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7010089-03.2016.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ELENICE LIMA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: FLAUDEMIR EVANGELISTA NEVES
Advogado do(a) RÉU:
Nome: FLAUDEMIR EVANGELISTA NEVES
Endereço: AC Ji-Paraná, AGENOR MARTINS DE CARVALHO,
Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-901
Trata-se de embargos de declaração interpostos por Flaudemir
Evangelista Neves, onde o mesmo afirma que houve contradição na
SENTENÇA proferida por este Juízo, face a fixação dos alimentos
a partir da citação.
Rejeito os embargos, eis que nos termos do § 2º, do artigo 13,
da Lei nº 5.478 /1968, “em qualquer caso, os alimentos fixados
retroagem à data da citação.”
Mantenho a SENTENÇA inalterada.
Transitada em julgado, arquivem-se.
Int.
Ji-Paraná, 20 de maio de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7007779-87.2017.8.22.0005
Classe: HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(112)
REQUERENTE: JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA, ROSENILDA
BATISTA DA SILVA, GEDRIEL SILVA ALEXANDRE
Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogado do(a) REQUERENTE:
Rejeito os embargos de declaração, eis que na SENTENÇA
não constou a data de nascimento da menor, mas sim a data da
lavratura da certidão de nascimento da criança, qual seja, 27 de
dezembro de 2016.
Int.
Ji-Paraná, 20 de maio de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7001998-50.2018.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: EZEQUIEL SOUZA MAINART 76595340259
Advogados do(a) EXEQUENTE: MIRELLY VIEIRA MACEDO DE
ALMEIDA - RO0005174, ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA
- RO0007495, EVELYN NARYHAN MENDONCA SANCHES RO9027
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EXECUTADO: ELIANE SEGATTO DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: ELIANE SEGATTO DA SILVA
Endereço: Rua dos Caritianas, 207, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP:
76900-265
SENTENÇA
Foi determinado que o requerente emendasse a petição inicial.
No entanto, decorreu o prazo sem qualquer manifestação (id Num. 17814994).
Assim, não tendo o requerente promovido a emenda a inicial, julgo
extinto o processo, sem exame de MÉRITO nos termos do artigo
321, cumulado com artigo 485, VI do Código de Processo Civil.
Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos.
P.R.I.
Ji-Paraná, 20 de maio de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7005951-56.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 05/07/2017 13:02:01
Requerente: JUAREZ AGUIAR DE FRANCA e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: MELISSA FRANCA PRAEIRO MT13582/O
Advogado do(a) EXEQUENTE: MELISSA FRANCA PRAEIRO MT13582/O
Requerido: GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - RO0004875
Tendo em vista a controvérsia quanto a quantia devida,
encaminhem-se os autos a Contadoria, após, intimem-se as partes,
para querendo, se manifestarem, após, conclusos.
Ji-Paraná, Terça-feira, 15 de Maio de 2018
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7007214-26.2017.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS
EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA SICOOB CENTRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - SP0305896
EXECUTADO: ERICA SALES MARTINS 03387331240, ERICA
SALES MARTINS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Arquivem-se os autos, salientando que o prazo da prescrição
intercorrente será contado a partir de um ano da data do
arquivamento.
Int.
Ji-Paraná, 20 de maio de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7003554-24.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 03/05/2017 11:56:32
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Requerente: ELIAS DOMINGOS SILVERIO
Advogado do(a) AUTOR: EURIANNE DE SOUZA PASSOS
BARRIONUEVO ALVES - RO0003894
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Intime-se o requerido para comprovar a implantação do benefício,
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa
diária de R$500,00 (quinhentos reais), cuja incidência ocorrerá a
partir do primeiro dia em que decorrido o prazo concedido pela
SENTENÇA.
Decorrido o prazo, intime-se o autor para informar se houve
cumprimento da ordem e em caso negativo, deverá promover o
cumprimento de SENTENÇA.
Ji-Paraná, 20 de Maio de 2018
SILVIO VIANA
Juiz de Direito

Advogados do(a) REQUERENTE: SUELLEN SANTANA DE
JESUS - RO0005911, CLEIDE GOMES DE LIMA BERNARDI RO0005559
Advogados do(a) REQUERENTE: SUELLEN SANTANA DE
JESUS - RO0005911, CLEIDE GOMES DE LIMA BERNARDI RO0005559
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Advogado do(a) INTERESSADO:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, fica a parte AUTORA, por intermédio de seu
procurador, intimada do DESPACHO de Id n. 17282175, devendo
tomar a providência do § 6º, no prazo de 60 dias contado da data
do DESPACHO 09/04/2018.
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018.
TATIANA MARIA GOMES ANDRADE
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7009973-94.2016.8.22.0005
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - RO0004875
REQUERIDO: INSPECAL INDUSTRIA E COMERCIO DE
CALDEIRAS LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intime-se o requerente para requerer a conversão desta ação de
busca e apreensão em execução por crédito, tendo em vista que o
veículo não foi localizado, sob pena de extinção do processo.
Ji-Paraná, 20 de maio de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7001246-15.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
AUTOR: LOJAS TROPICAL E REFRIGERACAO LTDA
Advogados do(a) AUTOR: NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA RO0001537, MAXIMILLIAN PEREIRA DE SOUZA - RO0006372
RÉU: EMPRESA TELEFÔNICA DO BRASIL S/A
Advogados do(a) RÉU: HENRIQUE DE DAVID - RS0084740,
EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - SP0335279
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, ficam as partes, por via de seus respectivos
procuradores, intimadas de que a perícia será realizada no dia,
horário e local informados no documento de Id n. 18489449, com o
perito nomeado nos autos, devendo tomar as eventuais providências
elencadas no ato judicial de id n. 15051704, bem como se atentar
aos documentos solicitados pelo senhor perito.
Obs.: Não é necessário peticionar informando ciência da data da
perícia, uma vez que o Sistema a registrará automaticamente ao
se abrir esta intimação.
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018.
LUCIANO GOMES DA SILVA
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7004558-62.2018.8.22.0005
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA (120)
IMPETRANTE: CERAMICA TRES IRMAOS LTDA - ME
Advogados do Impetrante: ANDRE LUIZ ATAIDE MORONI RO0004667, CLEBER QUEIROZ SILVA - RO0003814, FERNANDA
PRIMO SILVA - RO0004141
IMPETRADO: COORDENADOR DAS RECEITAS ESTADUAIS DE
RONDÔNIA
Advogado do Impetrado:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, fica a parte Impetrante, por intermédio de seu
procurador, intimada do DESPACHO de Id n. 18323636, devendo
tomar a providência nele determinada, no prazo de 15 dias.
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018.
ROSIMERY ZANQUETA DOS SANTOS
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7008384-33.2017.8.22.0005
Classe: ALVARÁ JUDICIAL (1295)
REQUERENTE: B. F., E. C. B. F.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7008294-25.2017.8.22.0005
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: POSTO DE MOLAS NOMA LTDA - EPP
Advogados do(a) DEPRECANTE: JEVERSON LEANDRO COSTA
- RO0003134, MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO RO0005836, MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS
PEREIRA - RO0003046
DEPRECADO: PAGOTTO EXPORTACAO E INDUSTRIAL LTDA
- ME
Advogado do(a) DEPRECADO:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de JiParaná/RO, fica a parte autora intimada, por via de seu procurador,
para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à Certidão do Oficial
de Justiça de Id n. 18385467.
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018.
TATIANA MARIA GOMES ANDRADE
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 0006428-72.2015.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CELIO DOS SANTOS
Advogados do Exequente: ADONIS CAMILO FROENER MS5470-B, WELLINGTON ACHUCARRO BUENO - MS9170
EXECUTADO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE
TRANSPORTES E TURISMO LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE
SEGUROS
Advogado do Executado: EDSON FERREIRA DO NASCIMENTO
- RO000296B
Advogados do Executado: PEDRO ROBERTO ROMAO SP0209551, MATHEUS EVARISTO SANTANA - RO0003230
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, ficam as partes Exequente e Executados, por
intermédio de seus procuradores, intimadas do DESPACHO de Id n.
18266519. A Exequente deverá tomar a providência determinada,
no prazo de 10 dias.
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018.
ROSIMERY ZANQUETA DOS SANTOS
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7002464-44.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
AUTOR: JOEL MOREIRA
Advogados do(a) AUTOR: ESTEFANIA SOUZA MARINHO RO0007025, LUCAS GATELLI DE SOUZA - RO0007232
RÉU: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Ji-Paraná/RO, fica a parte autora, por intermédio de seu procurador,
intimada do DESPACHO de Id n. 18375011, devendo tomar a
providência nele determinada, no prazo de sem prazo.
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018.
TATIANA MARIA GOMES ANDRADE
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7007175-29.2017.8.22.0005
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
REQUERENTE: A. L. F. L.
Advogados do Requerente: IASMINI SCALDELAI DAMBROS RO7905, CELSO DOS SANTOS - RO0001092
REQUERIDO: A. S. L.
Advogado do Requerido: NIZANGELA HETKOWSKI - RO5315
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Ji-Paraná/RO, fica a parte Requerida intimada, por intermédio de
seu procurador, a se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto aos
documentos juntados nos autos.
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018
ROSIMERY ZANQUETA DOS SANTOS
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7011097-15.2016.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARIA DIAS DA COSTA CELESTINO DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JEFFERSON CARLOS SANTOS
SILVA - RO0005754
EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) EXECUTADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO0004872
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, fica a parte exequente intimada, por via de seu
procurador, a se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a Impugnação
à Penhora juntada aos autos.
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018
LUCIANO GOMES DA SILVA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7001932-70.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
AUTOR: GILSELMA GOMES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: SYRNE LIMA FELBERK DE ALMEIDA RO0003186
RÉU: CAERD - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE
RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de JiParaná/RO, fica a parte autora intimada, por via de seu procurador,
a se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre a Contestação juntada
aos autos e, querendo, apresentar Réplica.
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018
DAVI GONCALVES FERREIRA SOBRINHO
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7006043-34.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ALEXANDRE CORDEIRO MOURA BATISTA
Advogados do(a) AUTOR: VANESSA ALVES DE SOUZA RO0008214, CARINA DALLA MARTHA - RO0002612
RÉU: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogado do(a) RÉU: CAMILA DE ANDRADE LIMA - PE0001494
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, ficam as partes, por via de seus procuradores,
intimadas acerca da DECISÃO de Id n. 17382498.
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018.
DAVI GONCALVES FERREIRA SOBRINHO
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7009842-85.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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AUTOR: MARCOS ANTONIO VIEIRA CAETANO
Advogados do(a) AUTOR: BRUNA MOURA DE FREITAS RO0006057, ABEL NUNES TEIXEIRA - RO0007230
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO RO0005017
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ji-Paraná/RO, ficam as partes, por via de seus procuradores,
intimadas para, no prazo de 5 dias, manifestarem-se quanto à
juntada do Laudo Pericial nos autos.
Ji-Parana, 21 de maio de 2018.
DAVI GONCALVES FERREIRA SOBRINHO
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7002622-02.2018.8.22.0005
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)
Data da Distribuição: 12/04/2018 10:41:56
Requerente: FABIO COIMBRA RIBEIRO
Advogado do(a) EMBARGANTE: AURISON DA SILVA
FLORENTINO - RO000308B
Requerido: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
Advogado do(a) EMBARGADO:
Advogado do(a) EMBARGADO:
Advogado do(a) EMBARGADO:
DESPACHO
Intime-se o requerente para comprovar, no prazo de 15 (quinze)
dias, o recolhimento da parcela remanescente, relativa a 1% sobre
o valor da causa, sob pena de indeferimento.
Ji-Paraná, 21 de Maio de 2018
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7004664-24.2018.8.22.0005
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Data da Distribuição: 15/05/2018 09:40:14
Requerente: PARANA BANCO S/A
Advogado do(a) DEPRECANTE: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER
- PR07919
Requerido: SHEILA ANDRESSA HINSELMANN DE OLIVEIRA
Advogado do(a) DEPRECADO:
Intime-se a requerente para que comprove o recolhimento das
custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, vez que em
consulta ao sistema constatei inexistir guia de custas paga,
consoante documento anexo.
Ji-Paraná, 21 de Maio de 2018
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7001172-24.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MEQUEIAS ALVES MACHADO
Advogados do(a) AUTOR: FLADEMIR RAIMUNDO DE CARVALHO
AVELINO - RO0002245, HUDSON DA COSTA PEREIRA RO0006084
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RÉU: CLARO S.A.
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL GONCALVES ROCHA RS0041486
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de JiParaná/RO, fica a parte autora intimada, por via de seu procurador,
a se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre a Contestação juntada
aos autos e, querendo, apresentar Réplica.
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018
DAVI GONCALVES FERREIRA SOBRINHO
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7002903-60.2015.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA
Advogados do(a) EXEQUENTE: DARCIA LAURENTINO NOBRE RO0004443, CELIO DIONIZIO TAVARES - RO0006616
EXECUTADO: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogado do(a) EXECUTADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI
LATELLA - MG0109730
SENTENÇA SERVINDO DE ALVARÁ JUDICIAL
Julgo extinta a presente execução pela satisfação da obrigação,
nos termos do artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil.
Serve esta DECISÃO como alvará judicial, com prazo de 30 (trinta)
dias, para que a advogada do autor, Dra. Dárcia Laurentino Nobre
– OAB/RO 4443, promova o levantamento da quantia depositada
na Caixa Econômica Federal, agência 3259, operação 040, ID
072018000006132983, devendo comprovar a efetivação da
medida, no prazo de 05 (cinco) dias do saque, salientando que a
conta deverá ser encerrada após o saque.
Após, arquivem-se.
P.R.I.
Ji-Paraná, 21 de Maio de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo: 7008591-32.2017.8.22.0005
Classe: FAMÍLIA- TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO (61)
REQUERENTE: DENILSON INACIO GARCIA, MARIA APARECIDA
SANTANA BEZERRA
INTERESSADO: ADALTO INACIO GARCIA
CERTIDÃO
(CONTROLE DE PRAZO)
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Ji-Paraná/RO, encaminho a parte
dispositiva da SENTENÇA ID 17074196 para segunda publicação
no DJe.
(...) Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo
procedente o pedido de substituição da curatela de ADALTO INÁCIO
GARCIA, RELATIVAMENTE INCAPAZ para os atos da vida civil, na
forma do art. 4º, III, SUBSTITUINDO DENILSON INÁCIO GARCIA,
e NOMEIO na forma do artigo 755, I do CPC, como curadora
daquele, a Sra. MARIA APARECIDA SANTANA BEZERRA, a qual
deverá exercer a curatela limitada aos atos e direitos de natureza
patrimonial e negocial, conforme artigo 85 da Lei 13.146/2015,
devendo atuar como apoiadora no exercício dos demais atos da vida
civil. Extingo o processo, com resolução do MÉRITO, com espeque
no artigo 487, I, do CPC. Nomeio a requerente MARIA APARECIDA
SANTANA BEZERRA, brasileira, viúva, aposentada, portadora do
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RG 380.865-SSP/RO, inscrita no CPF 457.191.602-72, residente
e domiciliada na Rua Amapá, n. 613, Bairro São Francisco, JiParaná/RO, CURADORA de ADALTO INÁCIO GARCIA, brasileiro,
solteiro, aposentado, portador do RG n. 000924608 - SESDEC/RO,
inscrito no CPF sob n. 532.464.202-97, residente e domiciliado na
Rua Amapá, n. 613, Bairro São Francisco, Ji-Paraná/RO, deferindo
o compromisso na forma da lei, encarregando-a de bem e fielmente
sem dolo e nem malícia, com pura e sã consciência, servir o cargo
de curadora do curatelado, tudo sob as penas e forma da lei, assim
prometeu cumprir. Fica a curadora cientificada de que deverá
prestar contas da administração dos bens e valores eventualmente
existentes em nome do curatelado, se, e quando for instada a
tanto, devendo por isso manter registro de recebimentos e gastos
relativos ao eventual patrimônio, na forma do artigo 84, § 4º da
Lei 13.146/2015 ou ainda, nos termos do artigo 763, § 2º do CPC.
Determino a prestação de contas a cada 2 (dois) anos quanto
aos benefícios previdenciários.Em atenção ao disposto no artigo
755, § 3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III,
do Código Civil: (a) inscreva-se a presente DECISÃO no Registro
Civil de Pessoas Naturais desta Comarca; (b) publique-se no diário
da justiça eletrônico por três vezes, com intervalo de 10 (dez)
dias; (c) dispenso a publicação na imprensa local, em razão da
justiça de gratuita; (d) com a confirmação da movimentação desta
SENTENÇA, fica ela automaticamente publicada na rede mundial de
computadores, no portal e-SAJ do Tribunal de Justiça; (e) publiquese na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (onde
permanecerá pelo prazo de seis meses), ficando dispensado o
cumprimento desta determinação enquanto a plataforma não for
criada e estiver em efetivo funcionamento. (f) oficie-se ao Cartório
Eleitoral da Zona Eleitoral desta comarca, comunicando-se a
declaração incapacidade relativa, para as providências pertinentes.
Esta SENTENÇA servirá como MANDADO de inscrição, dirigido
ao cartório de Registro Civil. Sem custas e honorários. Transitada
em julgado, arquivem. P.R.I.C. Ji-Paraná, 21 de março de 2018.
SILVIO VIANA Juiz de Direito
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018.
JOSE RENATO VANUCHI
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7012202-27.2016.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 29/12/2016 11:18:07
Requerente: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA
- RO0002027
Requerido: EDINAR GOMES DE MOURA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Aguarde-se o cumprimento da carta precatória pelo prazo de 60
dias.
Decorrido o prazo, intime-se a exequente para comprovação de
seu andamento.
Sem manifestação, arquivem-se, salientando que o prazo da
prescrição intercorrente será contado a partir de um ano da data
do arquivamento.
Int.
Ji-Paraná, 21 de Maio de 2018
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7000503-39.2016.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Data da Distribuição: 20/01/2016 17:40:26
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Requerente: JANE ERCULANO DE BRAGANCA
Advogados do(a) AUTOR: ESTEFANIA SOUZA MARINHO RO0007025, LUCAS GATELLI DE SOUZA - RO0007232
Requerido: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Advogado do(a) RÉU: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA MG0109730
Tendo em vista a controvérsia entre as partes quanto ao valor
devido, encaminhem-se os autos a Contadoria, após, intimem-se
as partes e então, retornem conclusos.
Ji-Paraná, 21 de Maio de 2018
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7008852-31.2016.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 19/09/2016 18:33:45
Requerente: GREICIELE LIMA DE OLIVEIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: CARLOS LUIZ PACAGNAN
JUNIOR - RO0006718, CARLOS LUIZ PACAGNAN - RO000107B
Requerido: Tim Celular
Advogado do(a) EXECUTADO: LUIS CARLOS MONTEIRO
LAURENCO - BA0016780
Julgo extinta a presente execução pela satisfação da obrigação,
nos termos do artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil.
Ao cálculo das custas processuais, intimando-se o executado para
recolhimento no prazo de 15 dias, sob pena de protesto.
Após, arquivem-se.
P.R.I.
Ji-Paraná, 21 de Maio de 2018
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7004488-79.2017.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO VALE DO MACHADO - CREDISIS JI-CRED
Advogados do(a) EXEQUENTE: ARTUR BAIA RAMOS RO0006721, NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA - RO0001537,
MAXIMILLIAN PEREIRA DE SOUZA - RO0006372
EXECUTADO: PEDRO SOARES, DJANY PEREIRA ARAUJO
SOARES
Advogado do(a) EXECUTADO: ILMA MATIAS DE FREITAS
ARAUJO - RO0002084
Os executados deverão se manifestar, no prazo de cinco dias,
quanto a contradição existente nos autos, porquanto o endereço
residencial declarado no titulo executivo, onde eles foram citados,
difere do endereço em que os mesmos declararam que atualmente
residem, cujo imóvel também seria bem de família.
Após, vista a exequente para manifestação em 05 dias.
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7010789-42.2017.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: TOPCOM DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA E
CONSTRUCAO LTDA
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Advogado do(a) AUTOR: DAIANE GOMES BEZERRA - RO7918
RÉU: DIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME
Advogado do(a) RÉU:
O requerido foi citado, tendo decorrido o prazo sem manifestação.
Nada sendo pleiteado pelo requerente no prazo de 05 dias,
arquivem-se.
Int.
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 4ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7004733-56.2018.8.22.0005
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: EDIPO RABELO BARBOSA
Advogados do(a) DEPRECANTE: ANNE BOTELHO CORDEIRO
- RO0004370, MARIA ORISLENE MOTA DE SOUSA - RO3292,
EDILSON ALVES DE HUNGRIA JUNIOR - RO0005002, FLAVIANA
LETICIA RAMOS MOREIRA - AC0004688
DEPRECADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
E TRANSPORTES DO ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) DEPRECADO:
DESPACHO INICIAL SERVINDO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO
Intimem-se o Requerente EDIPO RABELO BARBOSA, brasileiro,
solteiro, vigilante, portador do RG: 1024738 – SESDEC/RO e
no CPF: 000.365.582-22, residente e domiciliado na Estrada do
Aeroporto, nº 8930, Zona Rural, município de Ji-Paraná – RO, a
fim de prestar depoimento pessoal, bem como as testemunhas
REINALDO DE OLIVEIRA, brasileiro, união estável, vigilante,
portador do RG: 833783 – SSP/RO e no CPF: 711.253.022-91,
residente e domiciliado na Rua Esperança, nº 215, bairro Habitar
Brasil, município de Ji-Paraná – RO; EDSON DA SILVA ALENCAR
JUNIOR, brasileiro, casado, agente de proteção de aviação civil,
portador do RG: 2508439 - SSP/RN e no CPF: 921.104.012-49,
residente e domiciliado na Rua Dom Augusto, nº 595, apt. 06,
município de Ji-Paraná – RO, CEP: 76.900-053, para comparecerem
no dia 07 de agosto de 2018, às 09:00 horas, no Fórum Des. Hugo
Auller, sala de Audiência da 4ª Vara Cível desta Comarca, sito
na Av. Ji-Paraná, n. 615, Bairro Urupá, nesta, a fim de ser ouvida
como testemunha nos autos acima nominados, ficando advertida
que seu não comparecimento, sem motivo justificado, implicará em
sua condução coercitiva, respondendo pela despesa respectiva.
Intimem-se os advogados das partes.
Comunique-se o Juízo deprecante, servindo cópia deste
DESPACHO como ofício.
Intimem-se.
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018.
SILVIO VIANA
Juiz de Direito

5ª VARA CÍVEL
Processo nº: 7008931-10.2016.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO
Autor: EDSON CESAR CALIXTO
Advogado: EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR - OAB/RO 3897
Réu: OI S.A
Advogados: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB/RO
635; Advogado: MARCELO LESSA PEREIRA OAB/RO 1501;
Advogado: ALESSANDRA MONDINI CARVALHO OAB/RO 4240
FINALIDADE: Intimação da parte autora , para, no prazo de 5 dias,
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requerer o que de direito ante o retorno dos autos do TJ, bem como
a parte NOTIFICAÇÃO da parte EXECUTADO para recolhimento
da importância de R$: 358,32 (atualizada até a data de 18/05/2018
), a título de custas do processo em epígrafe, no prazo de 15(quinze)
dias.
O não pagamento integral ensejará a expedição de Certidão de
Débito Judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na
Dívida Ativa, nos termos do Provimento Conjunto 002/2017-PRCG.
Processo nº: 7002868-66.2016.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Autor: EMIQUERLE ANEZ PINHEIRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: MILTON FUGIWARA RO0001194
Réu: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES
JUNIOR - RN000392A
FINALIDADE: Intimação da parte executada para ciência de que
não houve a juntada da petição de impugnação à execução.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Processo: 7003629-97.2016.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR
- RO0003897
EXECUTADO: ROBERTO FRANTZ
Advogado do Executado: Defensoria Pública
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se o Exequente requerendo o que entender de direito,
no prazo de cinco dias úteis, ante a apresentação da EXCEÇÃO
DE PRÉ EXECUTIVIDADE.
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7002495-64.2018.8.22.0005
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Data da Distribuição: 21/03/2018 15:17:36
Requerente: JUVEL ESTACIONAMENTOS LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA LUIZA DE ALMEIDA RO0003252
Requerido: ADEMIR SCHUNK DA SILVA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos.
Nada a considerar sobre o contido na petição de Id 18407617.
Ante o contido na certidão do Oficial de Justiça retro, cancelo a
audiência anteriormente designada.
Intime-se o requerente para indicar o atual endereço do réu, no
prazo de 05 (cinco) dias.
Em sendo informado, cite-se para, querendo, contestar no prazo
de 15 (quinze) dias.
Ji-Paraná, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7003806-27.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 10/05/2017 09:55:46
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Requerente: ITAPOA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILMARA DE ANDRADE ALVES
- RO7503
Requerido: FABIANO PEREIRA RABELO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
1. Defiro o pedido de inclusão do nome dos devedores no cadastro
de inadimplentes, com base no art. 782, § 3º, do Código de Processo
Civil. Oficie-se, nos moldes requeridos pelos credores.
2. Atente-se a Serventia, no entanto, que em caso de comunicação
expressa pela parte interessada, de pagamento, garantia da
execução ou se a execução for extinta por qualquer motivo, a
inscrição deverá imediatamente cancelada, devendo a Serventia
oficiar aos cadastros de inadimplentes para tanto, o que desde já
fica autorizado (art. 782, § 4º, do Código de Processo Civil).
3. Expeça-se certidão conforme pugnado.
4. Após, arquivem-se nos termos do DESPACHO anterior.
Ji-Paraná, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
5ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone: (69) 3421-3279 Processo n.: 7004870-38.2018.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Exequente: FÁBIO MORAIS DE FIGUEIREDO
Advogado: ROQUE CARDOSO BARROS JUNIOR, OAB-RO 6076
Executada: VIVIANE BORGES FREITAS
Endereço: Fortaleza, 662, Centro, Cerejeiras - RO - CEP: 76997000
Executada: LOCA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Endereço: Av. 15 de Novembro, n. 829, Centro, em Guajará-MirimRO - CEP: 76850-000
Vistos.
1. Cadastre o cartório o(s) advogado(s) das Executadas, caso
tenham.
2. Promovam-se as anotações necessárias no sistema, em razão
do início da fase de cumprimento de SENTENÇA, com alteração
dos polos, se houver necessidade.
3. Intimem-se as devedoras, observando as disposições do artigo
513, § 2º, do CPC, para, em 15 (quinze) dias, pagarem a importância
executada, mais as custas processuais, sob pena de o débito ser
acrescido de multa processual e honorários advocatícios, cada um
na razão de 10% sobre o valor devido (artigo 523, § 1º, do CPC).
4. Advirta-lhes de que havendo pagamento parcial no prazo previsto
acima, a multa e os honorários incidirão sobre o remanescente do
débito e de que transcorrido o prazo para pagamento voluntário
inicia-se o prazo para impugnação, que deverá ser realizada em
observância ao disposto no artigo 525 do CPC.
5. Em não havendo pagamento, certifique-se e intime-se o credor
para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito, acrescendo
aos cálculos a multa de 10% (dez por cento), inclusive com os
honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor executado, bem como para requerer o que entender pertinente
para a satisfação de seu crédito.
6. Caso solicite bloqueio de bens e valores, a petição deverá vir
acompanhada do comprovante de pagamento das custas previstas
no art. 17, do Regimento de Custas, sob pena de indeferimento,
ressalvando a hipótese de ser beneficiário da assistência judiciária
gratuita.
7. Caso haja pedido exclusivo de penhora via Bacenjud/Renajud/
Infojud e a petição venha desacompanhada do comprovante
de pagamento das custas relativas a realização da diligência,
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arquivem-se os autos podendo a parte exequente requerer o
desarquivamento independente do pagamento de taxas.
8. Sem prejuízo, desde logo, caso requerido pela parte, autorizo
a expedição da certidão do teor da DECISÃO, que deverá ser
fornecida conforme artigo 517, § 2º, do CPC, após o decurso do
prazo para pagamento voluntário, de modo a permitir que a parte
efetue o protesto.
Intimem-se.
SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO /CARTA/
CARTA PRECATÓRIA DE INTIMAÇÃO SE O EXECUTADO NÃO
TIVER ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS.
A PARTE AUTORA SERÁ INTIMADA NA PESSOA DO SEU
ADVOGADO, VIA SISTEMA PJE, CONFORME ARTIGO 19 DA
RESOLUÇÃO 185/2013.
Ji-Paraná, sexta-feira, 18 de maio de 2018.
Marcos Alberto Oldakowski
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
5ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo n.: 7004862-61.2018.8.22.0005
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Exequente: RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA
Advogado: ALYSSON TOSIN, OAB-MG 86925
Executada: DAYANA DA SILVA PEREIRA
Vistos.
1. Compulsando os autos, verifico que a exequente não informou
o endereço da executada Dayana da Silva Pereira nesta comarca
de Ji-Paraná-RO, e é cediço que a citação da executada é
indispensável para a validade do processo, nos termos do art. 239
do CPC.
Destarte, para não recusar de imediato o cumprimento desta carta
precatória (art. 267, inc. I, do CPC), determino a intimação da
exequente, na pessoa do seu i. Advogado, para que, no prazo de
5 (cinco) dias, informe o endereço para a citação da executada
Dayana, aqui em Ji-Paraná-RO.
2. Decorrido in albis o prazo acima aprazado, proceda-se a
respectiva baixa e faça a devolução desta ao Juízo Deprecante
(3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes-RO), com as cautelas de
estilo e as homenagens deste Juízo.
3. Entretanto, sendo cumprida a determinação acima e
tempestivamente informado o endereço da executada, desde já
fica determinado o cumprimento do ato deprecado, servindo a
própria carta precatória como MANDADO para todos os fins legais
(ID 18478632).
Cumpra-se.
Ji-Paraná, sexta-feira, 18 de maio de 2018.
Marcos Alberto Oldakowski
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7004729-53.2017.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 12/01/2018 10:26:10
Requerente: BONARDI INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE DALLA VECHIA PR27170
Requerido: RONDONIA RURAL AGROINDUSTRIAL LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO: SOLANGE APARECIDA DA SILVA
- RO0001153
Vistos.
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1. Ciente da interposição de agravo de instrumento.
2. Decidindo no chamado juízo de retratação (artigo 1.018 §1º,
do Código de Processo Civil), mantenho a DECISÃO agravada
por seus próprios fundamentos, uma vez que as razões da parte
recorrente não trazem nenhum argumento adicional que pudesse
convolar a DECISÃO recorrida.
3. Quanto ao prosseguimento do feito, observo que não há
informação sobre a concessão de efeito suspensivo em sede de
agravo de instrumento, devendo, portanto, a DECISÃO recorrida
ser integralmente cumprida.
Ji-Paraná, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
5ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo n.: 7004877-30.2018.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Exequente: CÍCERO CLERISTON DA SILVA (Procurador de
Cláudio Cardoso de Morais - ID 18484153)
Endereço: Rua Argemiro Luiz Fontoura, n. 836, bairro Nova Brasília,
em Ji-Paraná-RO - CEP: 76908-570
Advogado: EDUARDO TADEU JABUR, OAB-RO 5070
Executado: BANCO GMAC S.A.
Vistos.
1. Cadastre o cartório o(s) advogado(s) da parte ré, caso tenha.
2. Promovam-se as anotações necessárias no sistema, em razão do
início da fase de cumprimento provisório de SENTENÇA (art. 1.012,
§ 2º, do CPC), com alteração dos polos, se houver necessidade.
3. Defiro o requerimento do Exequente. Para tanto, intime-se
a executada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda a
devolução do veículo apreendido ao exequente (descrito no CRV
- ID 18484153), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil
reais), conforme SENTENÇA prolatada nos autos n. 700545527.2017.8.22.0005 (ID 18484182).
Cumpra-se.
SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO /CARTA/
CARTA PRECATÓRIA DE INTIMAÇÃO SE O EXECUTADO NÃO
TIVER ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS.
A PARTE AUTORA SERÁ INTIMADA NA PESSOA DO SEU
ADVOGADO, VIA SISTEMA PJE, CONFORME ARTIGO 19 DA
RESOLUÇÃO 185/2013.
Ji-Paraná, sexta-feira, 18 de maio de 2018.
Marcos Alberto Oldakowski
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7000468-45.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: ITAPOA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES
LTDA
Endereço: Rua Martins Costa, 308, Jotão, Ji-Paraná - RO - CEP:
76908-301
Advogado: GILMARA DE ANDRADE ALVES OAB: RO7503
Endereço: desconhecido
Nome: RICARDO HENRIQUE FREITAS DA COSTA
Endereço: Rua Capixaba, 132, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP:
76900-290
Vistos.
Este juízo já realizou diligências no sistema Bacenjud e Renajud,
visando a constrição de bens do devedor, restando indeferidos
novos pedidos de consulta aos sistemas.
Intime-se o exequente para se manifestar, requerendo o que
entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
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Nada sendo requerido, arquive-se.
Registre-se que completado um ano de arquivamento, sem
localização do executado, indicação dos bens e manifestação
do exequente, começará o decurso do prazo da prescrição
intercorrente, nos termos do artigo 921, § 4º do CPC.
Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7002312-93.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 16/03/2018 10:50:38
Requerente: EDSON JOSE RIBEIRO
Advogado do(a) AUTOR: KINDERMAN GONCALVES RO0001541
Requerido: MARIA HELENA NUNES
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação de imissão na posse em que Edson José
Ribeiro move em face de Maria Helena Nunes Ribeiro, para tanto
aduz que: 1. as partes firmaram acordo nos autos nº 006096737.2005.8.22.0005 que tramitou neste juízo, ficando acordado que
o imóvel Lote 44, Gleba G, com área de 12,0888 hec, pertenceria
ao ora autor; 2. a ré se apossou do imóvel e se recusa a sair. Em
razão dos fatos narrados, pugnou pela expedição de ordem de
imissão na posse. Juntou documentos.
Melhor analisando os autos, não obstante o DESPACHO de Id
17388414 verifica-se que a petição inicial merece ser indeferida,
uma vez que carece de interesse processual de agir, em razão
da ausência de utilidade do mecanismo engendrado pelo autor no
presente caso.
Note-se que o interesse processual de agir é constituído no
binômio: necessidade e adequação. Desta forma, verifica-se que
não há necessidade alguma desta ação autônoma para fazer
valer os termos do acordo/SENTENÇA proferida nos autos de
separação judicial. Ademais, os documentos juntados pelo autor
são confusos: na Id 16958743 há uma SENTENÇA partilhando os
bens em 50% para cada consorte; na Id 16958556 há um uma
minuta de acordo sem a paginação do processo físico e na Id
16958115 consta SENTENÇA homologatória do acordo de fls.
646/647. Assim, tem-se que se a propriedade do autor sobre o
imóvel adveio da homologação do acordo, caberá a ele executar
o título judicial por meio da medida processual cabível. Porém, se
o autor detém apenas 50% da propriedade do imóvel, conforme
constou na SENTENÇA cuja cópia está na Id 16958743, deverá
ingressar com ação para findar o condomínio entre as partes.
Assim, no que se refere a estes autos, considero inutilizável a
medida processual escolhida pelo peticionante, de modo que, o
indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.
Considerando todo o exposto acima, e destacando a falta de
interesse de agir, JULGO EXTINTO o presente processo, sem
resolução do MÉRITO, indeferindo a petição inicial, com fulcro no
art. 330, III, e art. 485, inciso I e VI, ambos do Código de Processo
Civil.
Custas pelo requerente. Sem honorários em razão de ausência de
defesa.
Promovam-se as baixas necessárias.
P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.
Ji-Paraná, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7000321-82.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 17/01/2018 17:15:12
Requerente: EFIGENIA VIANA DE SOUZA OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: MARLENE SGORLON - RO0008212
Requerido: RN COMERCIO VAREJISTA S.A
Advogados do(a) RÉU: MARIA IVONY LINS DA SILVA - PE39006,
HUGO NEVES DE MORAES ANDRADE - PE0023798, ANTONIO
DE MORAES DOURADO NETO - PE0023255
Vistos.
EFIGÊNIA VIANA DE SOUZA OLIVEIRA, devidamente
qualificado, por meio de seu advogado, ingressou com AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ANTECIPADA em face de RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A,
aduzindo em síntese que: 1. a autora no dia 17/07/2017 realizou
a compra de uma motocicleta 150 cilindrada na Loja City Lar,
nesta cidade, como parcelamento em 36x de R$ 145,50 (cento e
quarenta e cinco reais e cinquenta centavos); 2. no dia 15/04/2017
a autora se dirigiu até a loja para fazer o pagamento e foi informada
que a loja teria encerrado suas atividades, e não estava recebendo
os pagamentos, sendo necessário entrar em contato via telefone
0800; 2. no dia 16/05/2017 chegou em sua residência os boletos,
os quais tentou realizar o pagamento na casa lotérica, tendo sido
informado que os valores poderiam ser recusados, se acontecesse
entraria em contato para narrar sobre a devolução; 3. dias depois
a funcionária da lotérica narrou que os valores pagos pelos boletos
havia sido devolvido; 4.a autora tentou solucionar o problema via
0800, porém não obteve êxito, inclusive diligenciou para pagar na
loja em outro Estado, contudo, também, não obteve êxito; 5. ao
tentar realizar a compra de celular no dia 06/10/2017 não pode
fazê-lo, pois seu nome foi negativado no SPC/SERASA, e ainda,
diante da impossibilidade de efetuar o pagamento das últimas
três parcelas, não vender a motocicleta e realizar a transferência.
Pugnou pela concessão da tutela antecipada para que o nome
da autora seja excluído do SPC/SERASA, a procedência dos
pedidos para que seja autorizado o depósito do valor de R$ 436,44
(quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos),
declarando extinta obrigação, e ainda, ao pagamento de danos
morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (id 15640141/156
40191/15640246/15640311).
Consignado o pagamento (id16345935).
DESPACHO inicial (id16882839).
Na contestação a empresa ré aludiu que não há nenhum problema
com os boletos emitidos para pagamento. Da ausência de prova
do dano e do nexo de causalidade. Da inexistência do dever de
indenizar. Do descabimento do pedido de devolução em dobro.
Pugnou pela improcedência dos pedidos, caso haja condenação
que seja fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.(Id 17442860).
Instadas as partes quanto a especificação de provas, deixaram
transcorrer in albis(id17780261/18393919).
Relatado, decido.
A matéria discutida é somente de direito, sendo desnecessária a
produção de prova em audiência, impondo-se, assim, o julgamento
antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.
O art. 335 do Código Civil preceitua:
“A consignação tem lugar:
I – se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o
pagamento, ou dar quitação da devida forma;
II – se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar,
tempo e condição devidos;
III – se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado
ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou
difícil;
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IV – se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o
objeto do pagamento;
V – se pender litígio sobre o objeto do pagamento”.
O pagamento por consignação é expediente usado pelo devedor,
buscando não ficar em mora com o credor, que, no caso em tela não
diligenciou no sentido de receber o crédito, tampouco, a empresa
consignada mantêm-se ativa e com endereço fixo ao ponto de
permitir o pagamento no seu estabelecimento.
A consignante, na verdade, manteve-se inadimplente por muito
tempo, tendo contribuído para negativação e protesto. Contudo,
após tanto tempo, veio espontaneamente e realizou o pagamento
da dívida.
Na contestação não foram aduzidos nenhum argumento que
possam afastar os pedidos formulados na inicial, não havendo
qualquer oposição quanto ao valor pago. Outrossim, a empresa
consignada não possui mais nesta cidade nenhuma Loja física
para que a autora pudesse dirimir as questões relacionadas ao
pagamento, se limitando a fornecer o serviço 0800, diante da
ausência de oposição ao pedido de oposição e de comprovação
do pagamento, verifica-se não poder a consignante permanecer
com o seu nome inscrito no SPC/SERASA, por estar a dívida
quitada a dívida de forma corrigida, como se vê no documento de
id 16172749.
No tocante aos danos morais esse não merece prosperar, eis
que autora não logrou êxito em fazer prova constitutiva do seu
direito, consoante artigo 373, I do CPC, posto que o boleto que deu
origem a negativação foi pago em atraso, uma vez que venceu em
17/04/2017, e somente veio a ser pago em 17/05/2017, ou seja,
um mês após o vencimento, não havendo nos autos comprovação
de estorno. Ademais, o documento juntado aos autos do Procon,
se limita informar a narrativa dos fatos, e tão logo identificada a
dificuldade em realizar o pagamento, que se deu nos meses de abril
e maio de 2017, deveria a autora ter tomado as medidas judiciais
cabíveis e não retardado, tendo contribuído para a ocorrência dos
fatos.
Em relação aos danos morais, não são necessárias repreensões
mais enfáticas, uma vez que, como regra, o mero descumprimento
do contrato não caracteriza dano moral, pois, em se tratando
de ilícito contratual, é necessária violação relevante a direito da
personalidade. Ou seja, o inadimplemento contratual, despido da
prova cabal da existência de outras consequências mais gravosas,
não é causa suficiente para a deflagração da compensação por
danos extrapatrimoniais.
Com efeito, ainda que o requerente tenha passado por transtornos
e sentimento de frustração pela não realização do curso, esses
dissabores oriundos de inadimplemento contratual não importam
em significativos danos à personalidade e não ensejam, via
de regra, indenização por danos morais. Salvo em hipóteses
excepcionais – o que não é o caso – o mero descumprimento de
cláusula contratual é passível de ressarcimento apenas a título de
danos materiais.
O professor Rui Stocco colaciona excerto jurisprudencial que se
amolda ao caso vertente:
O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos
materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não
dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à
personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais
por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante
- e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a
que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade.
Com efeito, a dificuldade financeira, ou a quebra da expectativa de
receber valores contratados, não tomam a dimensão de constranger
a honra ou a intimidade, ressalvadas situações excepcionais
(STJ - 4a T. REsp 202.564 - Rel Sálvio de Figueiredo Teixeira j. 02.08.2001 - DJU 01.10.2001 e RSTJ 152/392) (in Tratado de
responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 1.682).
Portanto, o pedido em tela merece ser julgado improcedente neste
sentido.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I do CPC JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de consignação em
pagamento manejada por EFIGÊNIA VIANA DE SOUZA OLIVEIRA
em face de RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A, para acolher o
depósito efetuado e declarar a extinta a obrigação em relação ao
contrato nº 10456010 e declaro extinta a obrigação, bem como
determinar a baixa da negativação lançada no SPC/SERASA,
tendo em vista que comprovado o pagamento. Extingo o processo
com resolução de MÉRITO.
Tendo em vista que comprovada a baixa da negativação no
documento de id 18053158, indefiro o pedido da tutela antecipada,
eis já atendida a FINALIDADE da medida.
Sirva a presente DECISÃO de alvará nº 262/2018 em favor de
Ricardo Eletro, CNPJ 13.481.309/0001-92 e/ou seu advogado
Antônio de Moraes Dourado Neto, OAB/RO 23.255, para
levantamento do importe de R$ 436,44 (quatrocentos e trinta e
seis reais e quarenta e quatro centavos) e seus acréscimos legais,
disponível sob o id 049325900111802020.
Considerando a redação da Súmula 326 do STJ, e ainda que a
parte ré contribuiu para o surgimento da demanda, condeno a parte
ré ao pagamento de custas processuais, bem como condeno ao
pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro 10% sobre
o valor da condenação, na forma do artigo 85 § 2º, do CPC.
Transitado em julgado, arquivem-se os autos.
P.R.I.C
Ji-Paraná, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7009918-12.2017.8.22.0005
Classe: USUCAPIÃO (49)
Data da Distribuição: 01/11/2017 11:14:14
Requerente: JOAO ANTONIO DA SILVA e outros
Advogados do(a) AUTOR: GUNTER FERNANDO KUSSLER RO0006534, ADEMAR SELVINO KUSSLER - RO0001324
Advogados do(a) AUTOR: GUNTER FERNANDO KUSSLER RO0006534, ADEMAR SELVINO KUSSLER - RO0001324
Requerido: MARIA PEREIRA BUIM e outros (6)
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: OSNI MULLER JUNIOR - SC8336
SENTENÇA
Vistos.
Nada a considerar sobre a petição retro.
Por oportuno, convém verberar que a parte autora de maneira
desnecessária vem reclamar de um ato que sequer foi praticado,
fazendo suposições de que a DECISÃO judicial carece de
requisitos para ser cumprida. Ora, a parte deve comprovar suas
alegações, bem como ser mais diligente e fazer leitura mais
acurada da DECISÃO antes de formular requerimentos. Constou
expressamente nas disposições finais da SENTENÇA que ela
deverá se fazer acompanhar de todos os documentos necessários
para seu cumprimento.
Assim, aguarde-se o trânsito em julgado e somente para o caso
de recusa legítima do CRI em cumprir a ordem judicial é que farei
retificações em seus termos. Até lá, rogo ao bom senso da parte para
se abster de formular requerimentos tumultuários, atrapalhando o
andamento processual e contribuindo para demora na entrega da
prestação jurisdicional.
Ji-Paraná, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7007015-04.2017.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: FUNDO DE APOIO AO EMPREENDIMENTO POPULAR
DE ARIQUEMES - FAEPAR
Endereço: Travessa Aquariquara, 3568, Setor Institucional,
Ariquemes - RO - CEP: 76872-856
Advogado: DANILO JOSE PRIVATTO MOFATTO OAB: RO0006559
Endereço: desconhecido
Nome: VALERIA DIAS
Endereço: Rua Campo Mourão, n 1441, Rua Antonio Atanazio da
Silva (rua correta), Valparaíso, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-766
Nome: GENIVALDO DE OLIVEIRA MEIRA
Endereço: Rua Rio Tapajós, 1354, - até 1145/1146, Dom Bosco,
Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-754
Vistos.
Homologo por SENTENÇA para que surta os jurídicos e legais
efeitos o acordo celebrado entre as partes, conforme expresso na
petição de ID 14681855, e julgo extinto o feito com resolução do
MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC.
Isento de custas.
Neste ato procedi a liberação das restrições veiculares no
Renajud.
Transitado em julgado nesta oportunidade. Observadas as
formalidades legais, arquivem-se os autos.
P.R.I.
Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7001776-82.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: ROBERTO DA SILVA
Endereço: Rua das Pedras, 394, - de 226/227 a 517/518, Jardim
dos Migrantes, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-722
Advogado: MARLENE SGORLON OAB: RO0008212 Endereço:
desconhecido
Nome: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Endereço: Rua Senador Dantas, 75, - de 58 ao fim - lado par,
Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
Vistos.
ROBERTO DA SILVA,devidamente qualificado nos autos, por seu
advogado, ajuizou a presente ação em face de Seguradora Lider
do Consórcio do Seguro DPVAT S/A.
A parte autora foi intimada para providenciar o pagamento das
custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento
da distribuição.
Decorreu o prazo para a parte autora recolher as custas iniciais.
É o relatório. DECIDO.
O requerente não recolheu as custas processuais como lhe foi
determinado, deixando transcorrer in albis o prazo concedido, de
maneira que deve ser indeferida a inicial.
O artigo 82, § 1º do Novo Código de Processo Civil, estabelece que
compete ao autor adiantar as custas tendo em vista que estas se
referem a despesas forenses decorrentes de atos judiciários como
citação, intimação, entre outros.
Diante do exposto, com base no art. 485, I do Código de Processo
Civil, indefiro a inicial extinguindo o processo sem julgamento de
MÉRITO.
Sem custas e honorários advocatícios.
P. R. I. Aguarde-se o trânsito em julgado no arquivo.
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7001272-76.2018.8.22.0005
Classe: FAMÍLIA- ARROLAMENTO COMUM (30)
Protocolado em: 18/02/2018 21:15:36
REQUERENTE: ANA DO ROSARIO SILVA D ONOFRE, MANOEL
TRINDADE DA SILVA, JOSE MARQUES DA SILVA, ISABEL
MARQUES TEIXEIRA
REQUERIDO: AUGUSTA GOMES TRINDADE DA SILVA,
AGOSTINHO MARQUES DA SILVA, GABRIEL MARQUES DA
SILVA
DESPACHO
Vistos.
Cumpra-se a SENTENÇA, expedindo-se o necessário.
Após, arquive-se.
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7004781-15.2018.8.22.0005
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
Protocolado em: 16/05/2018 17:51:18
REQUERENTE: ARTHUR MIGUEL XAVIER FRANCISCO
INVENTARIADO: WAGNER CAMPOS FRANCISCO
DESPACHO
Vistos.
Por ora, defiro a gratuidade judiciária.
Nomeio a representante do autor como inventariante, independente
de termo.
O pleito comporta a tramitação pelo rito sumário eis que, a princípio,
todos os bens serão adjudicados pelo único herdeiro.
Portanto, providencie no prazo de 30 dias: esboço de partilha
(adjudicação); certidões negativas das fazendas públicas (3);
comprovante de pagamento ou isenção do imposto causa mortis.
Eventual informações a respeito de contas bancárias, deverá ser
objeto de diligências por parte da inventariante.
Aguarde-se.
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7002791-86.2018.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 27/03/2018 17:52:00
Requerente: JANAINA FAVARO MOREIRA
Advogado do(a) AUTOR: BRUNO ALVES DA SILVA CANDIDO RO0005825
Requerido: Governo do Estado de Rondonia e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir,
justificando a necessidade e pertinência, no prazo de cinco dias,
sem prejuízo de eventual julgamento antecipado.
Após, retornem os autos conclusos.
Ji-Paraná, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279. Processo: 7009857-54.2017.8.22.0005
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Data da Distribuição: 31/10/2017 14:14:14
Requerente: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogados do(a) AUTOR: MARCELO BRASIL SALIBA RO0005258, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - RO0004658
Requerido: REINALDO FERREIRA DE SOUZA
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Diante do pedido de habilitação, suspendo o processo nos termos
do artigo 689 do CPC.
Citem-se pessoalmente os requeridos para se pronunciarem, no
prazo de 5 (cinco) dias.
Após, venham os autos conclusos.
Ji-Paraná, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261
- Fone:(69) 34213279
Processo nº: 7008696-09.2017.8.22.0005
Classe: ARROLAMENTO DE BENS (179)
Nome: PAULO ROSA DE SOUZA
Endereço: Rua Jamil Vilas Boas, 97, RUA DUQUE DE CAXIAS,
Duque de Caxias, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-018
Nome: ESPÓLIO DE FRANCISCA DE BRITO
Endereço: desconhecido
Vistos.
JULGO, por SENTENÇA, para que produza os seus jurídicos e
legais efeitos, a partilha feita no Id 13310841, pág. 02/03, do direito
de posse do bem deixado pela inventariada, atribuindo aos nela
contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e
ressalvados os direitos de terceiros.
Sem custas.
Expeça-se formal ou certidão de pagamento, se for o caso, e, a
seguir, arquive-se.
P. R. I.
Ji-Paraná, 21 de maio de 2018.
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito
Processo nº: 7004877-30.2018.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Autor: CICERO CLERISTON DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDUARDO TADEU JABUR RO0005070
Réu: BANCO GMAC S.A.
Advogado: HIRAN LEAO DUARTE OAB: CE0010422
FINALIDADE: Intimação da parte requerida, para no prazo de 5
dias, dar cumprimento no DESPACHO id 18488395.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ji-Paraná - 5ª Vara Cível
Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 Fone:(69) 34213279 Processo nº: 7012019-56.2016.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA
Endereço: Rua Carlos Dreher Neto, 100, Vila Nova, Bento
Gonçalves - RS - CEP: 95706-006
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Advogado: JOAO AVELINO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB:
RO0000740 Endereço: desconhecido Advogado: SERGIO LUIZ
MILANI FILHO OAB: RO0007623 Endereço: AMAZONAS, 493,
PRIMAVERA, Ji-Paraná - RO - CEP: 76914-864
Nome: R. CAMILO BAENA - EPP
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 1673, - de 1571 a 1783 lado ímpar, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-121
Vistos.
1. Promovam-se as anotações necessárias no sistema, em razão
do início da fase de cumprimento de SENTENÇA, com alteração
dos polos, se houver necessidade.
2. Intime-se o(a) devedor(a), observando as disposições do artigo
513, § 2º, do CPC, para, em 15 (quinze) dias, pagar a importância
executada, mais as custas processuais, sob pena de o débito ser
acrescido de multa processual e honorários advocatícios, cada um
na razão de 10% sobre o valor devido (artigo 523, § 1º, do CPC).
3. Advirta-o de que havendo pagamento parcial no prazo previsto
acima, a multa e os honorários incidirão sobre o remanescente do
débito e de que transcorrido o prazo para pagamento voluntário
inicia-se o prazo para impugnação, que deverá ser realizada em
observância ao disposto no artigo 525 do CPC.
4. Em não havendo pagamento, certifique-se e intime-se o credor
para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito, acrescendo
aos cálculos a multa de 10% (dez por cento), inclusive com os
honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor executado, bem como para requerer o que entender pertinente
para a satisfação de seu crédito.
5. Caso solicite bloqueio de bens e valores, a petição deverá vir
acompanhada do comprovante de pagamento das custas previstas
no art. 17, do Regimento de Custas, sob pena de indeferimento,
ressalvando a hipótese de ser beneficiário da assistência judiciária
gratuita.
6. Caso haja pedido exclusivo de penhora via Bacenjud/Renajud/
Infojud e a petição venha desacompanhada do comprovante
de pagamento das custas relativas a realização da diligência,
arquivem-se os autos podendo a parte exequente requerer o
desarquivamento independente do pagamento de taxas.
7. Sem prejuízo, desde logo, caso requerido pela parte, autorizo
a expedição da certidão do teor da DECISÃO, que deverá ser
fornecida conforme artigo 517, § 2º, do CPC, após o decurso do
prazo para pagamento voluntário, de modo a permitir que a parte
efetue o protesto.
Intime-se.
SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO /CARTA/
CARTA PRECATÓRIA DE INTIMAÇÃO SE O EXECUTADO NÃO
TIVER ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS.
A PARTE AUTORA SERÁ INTIMADA NA PESSOA DO SEU
ADVOGADO, VIA SISTEMA PJE, CONFORME ARTIGO 19 DA
RESOLUÇÃO 185/2013.
Quarta-feira, 09 de Maio de 2018
MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito
Nome: R. CAMILO BAENA - EPP
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 1673, - de 1571 a 1783 lado ímpar, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-121
Processo nº: 7010170-49.2016.8.22.0005
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado: MAURO PAULO GALERA MARI - OAB/RO 4937
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EXECUTADO: ODILIA TARINI e outros
FINALIDADE: NOTIFICAÇÃO da parte EXEQUENTE para
recolhimento da importância de R$: 654,55 (atualizada até a data
de 21/05/2018), a título de custas do processo em epígrafe, no
prazo de 15(quinze) dias. O não pagamento integral ensejará a
expedição de Certidão de Débito Judicial para fins de protesto
extrajudicial e inscrição na Dívida Ativa, nos termos do Provimento
Conjunto 002/2017-PR-CG.
Processo nº: 7002278-21.2018.8.22.0005
Classe: MONITÓRIA (40)
Autor: SOUZA CRUZ S/A
Advogado do(a) AUTOR: RENATO MULINARI - GO0044090
Réu: BRUNO ESTEVO DE OLIVEIRA
FINALIDADE: Intimação da parte requerente para no prazo de
5 dias, manifestar-se sobre o MANDADO negativo id 17771252
juntado aos autos.
Processo nº: 7010829-24.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: ELI DIAS DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES
- RO0002433
Réu: SEBASTIAO JOSE ARANTES JUNIOR e outros
FINALIDADE: Intimação da parte autora para, no prazo de 5
(cinco) dias, manifestar-se sobre o MANDADO negativo juntado
aos autos.
Processo nº: 7010715-85.2017.8.22.0005
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: EDVALDA AMBROSIO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: LUIS FERNANDO TAVANTI - OAB/RO
0002333
Réu: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU: PROCURADORIA FEDERAL
FINALIDADE: Intimação das Partes, por via de seu Advogado/
Procurador, acerca do ofício 41/2018/IML/JP/RO (Designação de
perícia para o dia 03/07/2018, às 11h30), notadamente para que,
no prazo de 15 dias, arguam impedimento ou suspeição do perito
nomeado, indiquem assistentes técnicos e formulem quesitos,os
quais quais deverão ser apresentados antes da data designada
para perícia.

3ª VARA CRIMINAL
3º Cartório Criminal
Oscar Francisco Alves Junior - Juiz de Direito
Cleonice Cabral dos Santos Almeida - Diretora de cartório
Email da Vara: jip3criminal@tjro.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 10 DIAS
Proc.: 1005023-13.2017.8.22.0005
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
RÉ: JÉSSICA DA SILVA XAVIER, brasileira, solteira, auxiliar de
produção, filha de Sinvaldo Xavier e Selma da Silva, nascida em
15/03/1992, natural de Ji-Paraná/RO. Atualmente em lugar incerto
e não sabido.
FINALIDADE: CITAR o(s) denunciado(s) acima qualificado(a) para
que no prazo de 10 (dez) dias, responda(m) à acusação da denúncia,
abaixo transcrita, por escrito, ciente de que na resposta, poderá(ão)
arguir preliminares e alegar(em) tudo o que interesse sua defesa,
oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as provas
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pretendidas e arrolar(em) testemunhas, ficando advertido que não
sendo apresentada a resposta no prazo legal e nem constituído
procurador ser-lhe-á(ão) nomeado(s) Defensor Público.
RESUMO DA DENÚNCIA: No dia 05 de fevereiro de 2017, por
volta das 03h20min, nesta cidade, a denunciada Jéssica da Silva
Xavier, mediante violência, ofereceu resistência à execução de ato
legal. Apurou-se que durante patrulhamento de rotina a guarnição
policial foi solicitada por Selma da Silva, mãe da denunciada, a
qual informou que estava ocorrendo uma briga entre ela e a
menor de idade D.F.N. Nesse momento foram até a residência e
visualizaram a denunciada e D.F.N. em vias de fato, ocasião em
que tentaram separá-las. Restou apurado que a denunciada estava
bastante alterada e revidou contra o SD PM Wilson, desferindolhe socos e ponta pés, sendo então necessário o uso de força
moderada e algemas para contê-la, oferecendo resistência à
prisão. Apurou-se, ainda, que ao ser colocada na viatura tentava a
todo momento danificá-la, chutando a porta do veículo. 2° Fato: Na
mesma data, horário e local do fato acima descrito a denunciada
Jéssica da Silva Xavier desacatou funcionário público no exercício
da sua função. Apurou-se que durante a tentativa dos policiais
conterem a denunciada diante da situação descrita no 1ª fato,
esta não concordando com a sua prisão, desacatou os policiais
militares proferindo a seguinte frase: “eu não chamei vocês aqui
seus vagabundo, desgraçado, filho da puta, seus vermes” (sic),
bem como os xingou de ‘’safados, vagabundos, pau no cú”. Assim
agindo, a denunciada praticou os crimes descritos nos artigos 329,
caput(1° fato) e 331, caput(2° fato), na forma do artigo 69, todos do
Código Penal.
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 10 DIAS
Proc.: 1005167-84.2017.8.22.0005
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
RÉU: MAYCON LOPES DE SOUZA, brasileiro, serviços gerais,
filho de Lucilene Lopes de Souza, nascido aos 03/06/1986, natural
de Ji-Paraná, portador do RG nº 995057 SESDEC/RO e CPF nº
007.151.082-XX. Atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR o(s) denunciado(s) acima qualificado(a) para
que no prazo de 10 (dez) dias, responda(m) à acusação da denúncia,
abaixo transcrita, por escrito, ciente de que na resposta, poderá(ão)
arguir preliminares e alegar(em) tudo o que interesse sua defesa,
oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as provas
pretendidas e arrolar(em) testemunhas, ficando advertido que não
sendo apresentada a resposta no prazo legal e nem constituído
procurador ser-lhe-á(ão) nomeado(s) Defensor Público.
RESUMO DA DENÚNCIA: No dia 28 de julho de 2017, por
volta das 16h, na praça Jardim dos Migrantes, nesta cidade, o
denunciado adquiriu em proveito próprio, um notebook, marca
Samsung, ciente de que se tratava de produto de crime. Apurou-se
que o denunciado estava na praça Jardim dos Migrantes quando
encontrou três meninos, aparentemente menores de idade, sendo
um deles conhecido como “Cristiano / Cristianinho”, os quais lhe
venderam o notebook pelo valor de R$300,00 (trezentos reais).
Restou apurado que a vítima Bruno Nicolielo Franco Bueno teve
sua residência furtada durante a madrugada do dia 28 de julho
de 2017, ocasião em que foi subtraído o mencionado notebook.
Apurou-se, ainda, que no dia seguinte a esposa da vítima viu um
anúncio de venda do notebook na página do facebook denominada
“Compra e Venda Mercado Jipa” e o reconheceu como sendo de
propriedade da vítima. A vítima e sua esposa entraram em contato
com a esposa do denunciado que havia publicado o anúncio e
iniciaram a negociação. Foram até a residência do denunciado
para verem o notebook e, devido ele possuir um sistema de
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rastreamento, ao conectarem o aparelho na internet o alarme foi
disparado, constatando que se tratava realmente do objeto furtado.
Assim agindo, o denunciado praticou o crime descrito no artigo
180, caput, do Código Penal.
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 10 DIAS
Proc.: 1005334-04.2017.8.22.0005
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
RÉ: RAINY GONÇALVES RESENDE, brasileira, atendente de
farmácia, filha de Luiz Fernandes Resende e Neide Gonçalves
Resende, nascida em 19/07/1996, natural de Ouro Preto do Oeste/
RO, portadora do RG nº 1178037 SSP/RO e do CPF nº 045.671.182XX. Atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR o(s) denunciado(s) acima qualificado(a) para
que no prazo de 10 (dez) dias, responda(m) à acusação da denúncia,
abaixo transcrita, por escrito, ciente de que na resposta, poderá(ão)
arguir preliminares e alegar(em) tudo o que interesse sua defesa,
oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as provas
pretendidas e arrolar(em) testemunhas, ficando advertido que não
sendo apresentada a resposta no prazo legal e nem constituído
procurador ser-lhe-á(ão) nomeado(s) Defensor Público.
RESUMO DA DENÚNCIA: No dia 29 de novembro de 2017,
por volta das 19h50min, na BR 364, km 352, nesta cidade, a
denunciada Rainy Gonçalves Resende conduzia a motocicleta
Honda NXR 160 Bros, placa NCN-8192, na via pública, com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Apurou-se que durante fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária
Federal a denunciada foi abordada e convidada a realizar o teste
de alcoolemia, o qual resultou em 0.75 mg/L, constatando sua
embriaguez. Assim agindo, Rainy Gonçalves Resende praticou o
crime descrito no artigo 306, caput, da Lei 9.503/97.
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 10 DIAS
Proc.: 0000331-51.2018.8.22.0005
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
RÉU: ELIVANDRO FREIRA, brasileiro, solteiro, estudante, filho
de Eunice Freira, portador do RG n. 905.028 SSP/RO e CPF
852.834.282-XX, nascido em 11/03/1986, natural de Ji-Paraná/RO.
Atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR o(s) denunciado(s) acima qualificado(a) para
que no prazo de 10 (dez) dias, responda(m) à acusação da denúncia,
abaixo transcrita, por escrito, ciente de que na resposta, poderá(ão)
arguir preliminares e alegar(em) tudo o que interesse sua defesa,
oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as provas
pretendidas e arrolar(em) testemunhas, ficando advertido que não
sendo apresentada a resposta no prazo legal e nem constituído
procurador ser-lhe-á(ão) nomeado(s) Defensor Público.
RESUMO DA DENÚNCIA: No dia 27 de janeiro de 2018, na BR364 confluência com Av. Aracaju, nesta cidade, o denunciado
Elivandro Freira, conduzia o automóvel Pegeout/206, cor vermelha,
placa NDY-4400 na via pública, com a capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool. Apurou-se que a Polícia
Rodoviária Federal foi acionada para averiguar sobre um indivíduo
embriagado parado no semáforo, onde o condutor estava dormindo.
Ao chegarem no local abordaram o denunciado que apresentava
visíveis sinais de embriaguez, na ocasião foi ele convidado a
realizar os testes de alcoolemia, sendo constatado concentração
de álcool de 0,62 mg/L e 0,55 mgjL de ar expelido (fI. 15). Assim
agindo, Elivandro Freira, praticou o crime descrito no artigo 306 da
Lei 9.503/97.
Cleonice Cabral dos Santos Almeida
Diretora de cartório

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

SEGUNDA ENTRÂNCIA
COMARCA DE ARIQUEMES
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Proc.: 0000809-68.2018.8.22.0002
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia.
Advogado:Promotor de Justiça (RO 1111)
Denunciado:Tiago da Silva Santos, Rosivaldo Chaves Mendonça,
Fernando Rodrigues Dias Júnior
Advogado:Rubens Ferreira de Carvalho Barbosa (RO 5.178)
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 24 horas
SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES, FAÇAM-NAS PESSOALMENTE
AO JUIZ OU CONTATE-NOS VIA INTERNET.
Endereço Eletrônico: aqs1criminal@tjro.jus.br
Juiz: Dr. Alex Balmant
Diretora de Cartório: Aleksandra Aparecida Gaienski
Réus: Fernando Rodrigues Dias Junior, Tiago da Silva Santos e
Rosivaldo Chaves Mendonça.
Advogado: RUBENS F. CARVALHO BARBOSA OAB/RO 5.178,
com escritório profissional na Rua Fortaleza, nº 2.645, Setor 03 –
Ariquemes/RO, e-mail: rubens.barbosa@hotmail.com
FINALIDADE: INTIMAR o advogado acima qualificado para
devolver, em 24 (vinte e quatro) horas, os autos de Ação Penal
n. 0000809-68.2018.822.0002, em que figura como réu Fernando
Rodrigues Dias Junior, Tiago da Silva Santos e Rosivaldo Chaves
Mendonça. Bem como ADVERTI-LO de que se não o fizer,
proceder-se-á à busca e apreensão e não se permitirá a vista fora
do cartório até encerramento do processo, nos termos do artigo 98
das Diretrizes Gerais Judiciais.
Ariquemes/RO, 21 de maio de 2018.
(assinado digitalmente)
Aleksandra Aparecida Gaienski
Diretora de Cartório
assina por determinação judicial
Proc.: 0004397-64.2010.8.22.0002
Ação:Ação Penal de Competência do Júri (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia.
Advogado:Promotor de Justiça (RO 1111)
Denunciado:Adilson Pin
Advogado:Karine Reis Silva (RO 3942), Cleyde Reis Silva Fragoso
(OAB/RO 1850)
Vítima:Valdir Martins
Advogado:Advogado Não Informado ( 000)
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 05 dias
SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES, FAÇAM-NAS PESSOALMENTE
AO JUIZ OU CONTATE-NOS VIA INTERNET. Endereço Eletrônico:
aqs1criminal@tj.ro.gov.br
Juiz: Dr. Alex Balmant
Diretora de Cartório: Aleksandra Aparecida Gaienski
Autos nº. 0004397-64.2010.8.22.0002
Réu: ADILSON PIN
ADVOGADOS: DRª. KARINE REIS SILVA, OAB/RO 3942, e Drª
CLEYDE REIS SILVA FRAGOSO, OAB/RO 1850, advogadas
militantes nesta Comarca, com escritório profissional sito na Rua
Fortaleza, n. 2640, Setor 03, CEP 78931-510, Ariquemes/RO.
Telefones (69) 3535-4325/ 8403-2945.
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FINALIDADE: INTIMAR as advogadas acima descritas, para
manifestarem-se acerca da testemunha arrolada pelas partes
Fábio Henrique do Nascimento, não localizada para intimação
através de carta precatória expedida para a Comarca de Rolim de
Moura/RO, para realização do julgamento do réu Adilson Pin pelo
Tribunal do Júri desta Comarca, designado para o dia 08-06-2018,
às 08:00 horas.
Ariquemes-RO, segunda-feira, 21 de maio de 2018.
Aleksandra Aparecida Gaienski
Diretora de Cartório – assina por determinação Judicial
(documento assinado digitalmente)
Proc.: 1001968-63.2017.8.22.0002
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia.
Advogado:Promotor de Justiça (RO 1111)
Denunciado:Layza Gabriela Fernandes Barbosa
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Vara: 1ª Vara Criminal
SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES, FAÇAM-NAS PESSOALMENTE
AO JUÍZO OU CONTATE-NOS VIA INTERNET
End. eletrônico: aqs1criminal@tjro.jus.br
Juiz: Dr. Alex Balmant
Diretora de Cartório: Aleksandra Aparecida Gaienski
Autos n. 1001968-63.2017.22.0002
Classe: Ação Penal
Ré: Layza Gabriela Fernandes Barbosa.
Advogado: Dr. Amadeu Alves da Silva Junior, OAB/RO 3954,
com escritório profissional na rua Maracatiara, 1762, Bairro Nova
Brasília, Ji-Paraná/RO.
FINALIDADE: INTIMAR os advogados acima, do DESPACHO de
seguinte teor: “Trata-se de pedido formulado por Layza Gabriela
Fernandes, por meio de advogado constituído nos autos, no
qual pleiteia que os autos do processo de execução penal sejam
transferidos à Comarca de Presidente Médici, pois esta estaria
residindo naquela localidade, indicando endereço nos autos.
Pois bem. Em análise dos autos, verifica-se que Layza Gabriela
Fernandes Barbosa constituíu advogado particular (f. 130),
oportunidade em que interpôs recurso de apelação em relação
a SENTENÇA condenatória proferida nestes autos (f. 129),
requerendo vistas para apresentação das razões recursais. Consta,
ainda, manifestação de Layza por meio da Defensoria Pública da
Comarca de Ji-Paraná (fls. 131), requerendo a expedição de guia
de execução e encaminhamento a Comarca de Ji-Paraná/RO, o
qual deixou de apreciar em virtude de ter sido constituído advogado
particular nestes.
Ante ao pedido da defesa constituída (f. 137), tendo em vista que a
ré desistiu do recurso interposto, bem como do prazo recursal, após
o trânsito em julgado da SENTENÇA condenatória proferida nestes,
expeça-se MANDADO de prisão em desfavor da ré Layza Gabriela
Fernandes, observando o regime constante na SENTENÇA, o qual
poderá ser cumprido por meio de carta precatória à Comarca de
Presidente Médice no endereço declinado nos autos (f. 140). Após
o cumprimento de MANDADO de prisão, expeça-se a respectiva
guia e encaminhe a execução penal da Comarca de Presidente
Médice para cumprimento. Intimem-se. Cumpra-se. AriquemesRO, segunda-feira, 14 de maio de 2018. Alex Balmant Juiz de
Direito”.
Ariquemes-RO, 21 de maio de 2018.
Aleksandra Aparecida Gaienski
Diretora de Cartório
Proc.: 0000624-30.2018.8.22.0002
Ação:Ação Penal de Competência do Júri (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia.
Advogado:Promotor de Justiça (RO 1111)
Denunciado:Admerson Demétrio Panizzi, Gilmar Rodrigues dos
Santos, José Carlos Rodrigues dos Santos
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Vara: 1ª Vara Criminal
SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES, FAÇAM-NAS PESSOALMENTE
AO JUÍZO OU CONTATE-NOS VIA INTERNET
End. eletrônico: aqs1criminal@tjro.jus.br
Juiz: Dr. Alex Balmant
Diretora de Cartório: Aleksandra Aparecida Gaienski
Autos n. 0000624-30.2018.22.0002
Classe: Ação Penal
Réus: Admerson Demétrio Panizzi, Gilmar Rodrigues dos Santos e
José Carlos Rodrigues dos Santos.
Advogados:
- Dr. Oscar Galvão Rabelo OAB/RO e Dr. André Roberto Vieira
Soares OAB/RO 4452, ambos com escritório profissional situado
na Av. JK, n. 2200, Setor comercial 04, Sala 01, Ariquemes/RO.
- Dra. Cristiane Ribeiro Bissoli OAB/RO 4848 e Dr. Edson Luiz
Ribeiro Bissoli OAB/RO 6464, ambos com escritório profissional
situado na Av. Guaporé, n. 3335, Setor 05, Ariquemes/RO.
FINALIDADE: INTIMAR o advogado acima, do DESPACHO de
seguinte teor: “Trata-se de ação penal proposta em desfavor de
ADMERSON DEMÉTRIO PANIZI, como incurso no art. 121, § 2º,
incisos II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (2º
fato), GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS, como incurso no art.
121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II (1º fato), do
art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II (3º fato)
e do art. 129, caput, (4º fato), todos do Código Penal, na forma do
art. 69 do mesmo institulo legal e JOSÉ CARLOS RODRIGUES
DOS SANTOS, como incurso no art. 121, § 2º, inciso II, na forma
do art. 14, incis II, ambos do Código Penal, todos os acusados
qualificados nos autos. As defesas apresentaram respostas à
acusação (fls. 216/276, 277/287 e 293/309). O Ministério Público
refutou as arguições da defesa e requereu o prosseguimento do
feito. É o lacônio relatório. Decido. O artigo 396-A, do Código de
Processo Penal dispõe que, por ocasião da defesa, o acusado
poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à defesa,
além de oferecer documentos e justificações, especificar as provas
e arrolar testemunhas. Pois bem. No presente caso, a Defesa
dos acusados Admerson Demétrio Panizzi e Gilmar Rodrigues
dos Santos, sustentam, em preliminar, a causa excludente de
antijuricidade da legítima defesa, pleiteando absolvição sumária
dos mesmos. Argumentam, ainda, ausência de justa causa para o
oferecimento da denúncia, ilegitimidade de parte, desclassificação
para lesões corporais, relatando, inclusive, que a denúncia não
espelha a verdade dos fatos. Contudo, verifica-se que a peça
exordial descreve a conduta atribuída aos acusados, de modo que
não há nenhum prejuízo aos mesmos, eis que restou possibilitada
suas defesas. É nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia, conforme se vê:
“Denúncia. Inépcia. É apta a denúncia que preenche os requisitos
legais, descrevendo os fatos atribuídos ao agente de forma a
possibilitar-lhe a defesa.” (Apelação Criminal -101.007.2004.0010135, Relatora: Desembargadora Zelite Andrade Carneiro, data do
julgamento: 14.12.2006).
Senão, vejamos também:
“Preliminar. Inépcia da denúncia. Homicídio. Crime conexo.
Competência do Júri. Se a denúncia descreve claramente a conduta
dos acusados, inclusive com a delimitação individual dos seus atos,
não se há que falar em inépcia. Verificada a existência de crime conexo
em relação ao delito doloso contra a vida, o juiz natural da causa será
o Tribunal do Júri. Prova da existência do crime e indícios suficientes
de autoria. Pronúncia. Havendo prova da existência do crime e de
indícios da participação do recorrente na prática delitiva, impõese a manutenção da DECISÃO de pronúncia. ACÓRDAO. Vistos,
relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas em,
POR UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
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NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.(Recurso em Sentido Estrito
– 0101159-37.2009.8.22.0501, Relatora: Desembargadora Zelite
Andrade Carneiro, data do julgamento:2907.2010).(Grifo Nosso).
Assim, deixo de acolher a referida preliminar. Os demais
argumentos dependem de instrução probatória, de modo que
o feito terá prosseguimento. Logo, analisados os argumentos
defensivos e verificado inexistir motivos para absolvição sumária
neste momento, nos termos do artigo 410 do Código de Processo
Penal, designo audiência de instrução para o dia 10/07/2018, às
08:00 hs. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Ariquemes-RO, segunda-feira, 14 de maio de 2018. Alex Balmant
Juiz de Direito”.
Ariquemes-RO, 21 de maio de 2018.
Aleksandra Aparecida Gaienski
Diretora de Cartório
Aleksandra Aparecida Gaienski
Escrivã Judicial

3ª VARA CRIMINAL
3º Cartório Criminal
Juíza - Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Diretor de Cartório: Eser Amaral dos Santos
e-mail: aqs3criminal@tjro.jus.br
Proc.: 0013113-80.2010.8.22.0002
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia.
Advogado:Promotor de Justiça (RO 1111)
Denunciado: Paulo Sérgio de Campos
Advogado:Não Informado
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO 90 (noventa) DIAS
INTIMAÇÃO DE:Paulo Sérgio de Campos, brasileiro, solteiro,
nascido aos 25/06/1969, natural de Governador Valadares-MG,
filho de Edepaulo Sérgio de Campos e Paula Sérgio de Campos,
atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Intimação do réu da SENTENÇA, abaixo transcrita,
referente à Ação Penal acima mencionada, bem como do prazo de
90 (noventa) dias para interposição de recurso, caso queira.
SENTENÇA: Vistos. Trata-se de ação penal pública incondicionada,
iniciada por meio de denúncia ofertada pelo membro do Ministério
Público Estadual, em face de Paulo Sérgio de Campos. A denúncia
foi recebida em 19/07/2012 (fls. 46/56). O réu foi citado (fl. 89) e
apresentou resposta à acusação às fls. 107.No decorrer da instrução
foi inquirida a vítima. O acusado não foi localizado para ser intimado
para seu interrogatório. Encerrada a instrução, as partes
apresentaram alegações finais por memoriais.É o breve relatório.
Fundamento e decido.Versam os autos sobre ação penal pública
incondicionada proposta pelo Ministério Público onde se imputa ao
réu a prática da conduta típica do crime de furto qualificado pelo
rompimento de obstáculo.Quanto à materialidade do delito sob
comento, desnecessária se faz vasta explanação, vez que esta
restou sobejamente comprovada nos autos através da Ocorrência
Policial, Auto de Apresentação e Apreensão, Termo de Depósito e
Termo de Restituição.Ademais, o conjunto da prova oral produzida
em juízo, bem como na fase inquisitiva torna materialmente certa a
ocorrência do delito descrito na denúncia. Assim sendo, não resta
dúvida quanto à materialidade do crime. Melhor sorte não assiste ao
réu quanto à autoria do delito.É dos autos que o acusado, no dia dos
fatos, subtraiu para si uma motocicleta pertencente à vítima Kátia
Cardoso da Silva e, no dia seguinte foi abordado por policiais
rodoviários federais conduzindo a motocicleta em direção à cidade
de Ji-Paraná.A vítima Kátia Cardoso da Silva, inquirida em juízo,
afirmou que no dia dos fatos deixou sua motocicleta estacionada em
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frente ao estabelecimento Lojas Americanas Modas, ocasião em que
o réu a subtraiu. Relatou que, no dia seguinte, recebeu telefonema
da polícia informando sobre a localização da motocicleta. O réu não
foi localizado para ser intimado do seu interrogatório. Contudo, ao
ser interrogado na fase policial confessou ter subtraído a motocicleta
da vítima.Além disso, o réu foi encontrado na posse da motocicleta
da vítima, gerando presunção de responsabilidade:TJRO. FURTO
APREENSÃO DE PARTE DAS RES FURTIVA. INVERSÃO DO
ONUS DA PROVA. A apreensão da coisa subtraída em poder do
agente gera a presunção de sua responsabilidade, cabendo-lhe
demonstrar a posse lícita; sem êxito, não há que se falar em
absolvição, especialmente quando o conjunto probatório é harmônico
e coerente em indicar a autoria do ilícito penal. (Apelação n.º
0005213-31.2010.8.22.0007, 2ª Câmara Criminal do TJRO. Rel.
Daniel Ribeiro Lagos, 10/07/2013, unânime) grifo nosso.Desta feita,
restou demonstrado que o réu, dolosamente, subtraiu a bicicleta da
vítima.Todavia, quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo,
sigo a posição jurisprudencial dominante, no sentido de que o
arrombamento, por deixar vestígios, exige a realização de laudo
pericial. Assim, deve ser afastada tal qualificadora, vez que a perícia
no local dos fatos não foi realizada.Nesse sentido:HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. COAÇÃO
ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos delitos de furto, a
qualificadora do rompimento de obstáculo só pode ser aplicada
mediante comprovação por laudo pericial, salvo impossibilidade de
realização da perícia. 2. No caso dos autos, era perfeitamente
possível a realização de perícia no veículo e tal providência não foi
tomada. 3. Coação ilegal caracterizada. 4. Ordem concedida para,
cancelada a qualificadora do rompimento de obstáculo, reduzir as
penas do paciente a um ano de reclusão e ao pagamento de cinco
dias-multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito. (STJ - HC: 144843 DF 2009/0159207-7,
Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 01/06/2010, T6 SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2010) - Grifei.
Vislumbrada a materialidade e autoria do acusado Paulo Sérgio de
Campos do caso em tela, passo a análise da incidência das
circunstâncias atenuantes e agravantes e das causas de aumento e
diminuição de pena.Presente a atenuante da confissão espontânea,
ainda que na fase policial. Não há agravantes. Inexistem causas de
aumento ou diminuição de pena a serem consideradas. Ante a
ausência de qualquer excludente de culpabilidade que culmine na
isenção de pena, bem como a inexistência de excludente de ilicitude
que implique na inocorrência do crime, o réu deve ser responsabilizado
penalmente pelo crime de furto. Diante do exposto e por tudo mais
que consta dos autos, julgo parcialmente procedente a pretensão
estatal constante da denúncia para o fim de condenar o réu Paulo
Sérgio de Campos como incurso nas penas do artigo 155, caput, do
Código Penal. Passo a dosar-lhe a pena. Em observância ao critério
trifásico de aplicação da pena, inicio a fixação da reprimenda
analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do
Código Penal, considerando: a) a culpabilidade encontra-se no grau
médio diante da reprovabilidade de sua conduta; b) os antecedentes
são favoráveis, conforme Certidão Circunstanciada Criminal; c)
pouco se apurou acerca de sua conduta social; d) o mesmo se diga
quanto a personalidade do agente; e) os motivos do crime são os
inerentes a espécie; f) as circunstâncias do crime são comuns à
espécie; g) as consequências foram de somenos importância, vez
que o bem foi restituído à vítima; h) a conduta da vítima não contribuiu
para a prática delitiva. Diante de tais elementos, fixo a pena base em
01 (um) ano de reclusão. No que tange a pena de multa fixo-a em 10
(dez) dias-multa. Na segunda deste método trifásico, presente a
circunstância atenuante da confissão espontânea, reconheço-a,
entretanto, deixo de aplicá-la haja vista a pena base ter sido fixada
no mínimo legal. Não há agravantes.Não vislumbro a ocorrência de
causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas
nessa fase. Em razão do exposto acima, e a míngua de qualquer
outra circunstância que influencie na aplicação da pena, torno a pena
provisória de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em
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definitiva. Levando-se em conta a capacidade econômica do réu, fixo
o valor do dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos
fatos, corrigidos monetariamente desde então.Em razão do montante
da pena aplicada ao réu e tendo em vista e em razão de sua
primariedade, fixo o regime aberto, como regime inicial de
cumprimento da pena (artigo 33, § 2º, alínea b e c do Código Penal).
Por fim, atenta às diretrizes constantes no artigo 44 e seus parágrafos
do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva
de direito. Tal substituição se justifica por tratar-se de réu primário,
sendo que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a
personalidade e os motivos do crime indicam que a mencionada
substituição é suficiente. Assim sendo, com fulcro no artigo 44, § 2°
do Código Penal, o réu deverá efetuar como sanção alternativa, 01
(uma) pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviço
a comunidade pelo prazo da condenação.Em razão de ter sido
deferida a substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direito, não há que se falar em aplicação da suspensão
condicional da pena, tendo em vista o que prescreve o artigo 77,
inciso III do Código Penal.Em razão fixação do regime aberto, bem
como da substituição da pena concedo-lhe o direito de apelar em
liberdade.Após o trânsito em julgado: a) lance-se o nome do réu no
rol dos culpados e proceda-se às demais anotações de estilo; b)
expeça-se guia de execução, conforme o regime inicial de
cumprimento da pena; c) comunique-se ao TRE (Tribunal Regional
Eleitoral), ao II/RO (Instituto de Identificação do Estado de Rondônia)
e ao INI (Instituto Nacional de Identificação) sobre o teor desta
condenação.Sem custas nos termos da Lei Estadual n. 301/90.
Certificado o trânsito em julgado e cumpridas as deliberações supra
e promovidas as anotações e comunicações pertinentes, arquivemse os autos.Para o cumprimento das determinações exaradas acima,
expeça-se o necessário. Publique-se, registre-se, intimem-se e
cumpra-se.Ariquemes-RO, quarta-feira, 6 de dezembro de 2017.
Juliana Couto Matheus Maldonado Martins Juíza de Direito.
Proc.: 0000199-03.2018.8.22.0002
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia.
Réu:André Luiz Gomes
Advogado:Defensoria Pública. ( ), André Roberto Vieira Soares
(SSP/RO 4452)
DECISÃO:
Vistos.Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva em
favor de André Luiz Gomes.Alega a defesa, em apertada síntese,
que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, e que, se
condenado, a pena do réu não ultrapassará quatro anos de reclusão,
a ser cumprida em regime semiaberto, razão pela qual deve o
requerente ser colocado em liberdade.Instado o Ministério Público,
este opinou pelo deferimento do pedido.Relatei. Decido.A situação
fática do requerente não mudou, ou seja, a necessidade da medida
cautelar se funda na garantia da ordem pública, bem como para
assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal.O requerente
foi preso em flagrante pela prática dos crimes de desobediência,
direção perigosa e posse ilegal de arma de fogo, cuja prisão foi
devidamente homologada e convertida em preventiva, sendo que,
desde então, sua situação fática não mudou, pois a necessidade
da medida cautelar se funda na garantia da ordem pública, para
assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução
criminal.Outrossim, sua liberdade, neste momento, propiciaria forte
sentimento de impunidade e insegurança na comunidade, o que
abala a ordem social local e justifica a manutenção da prisão por
garantia da ordem pública a fim de restabelecer a tranquilidade social
e evitar danos futuros, coibindo a prática de delitos, os quais o réu
vem cometendo, conforme sua certidão de antecedentes criminais.
Destarte, INDEFIRO o pedido. Mantenho a prisão nos termos do
art. 312 e seguintes do CPP.Intime-se. Cumpra-se, expedindose o necessário. Ariquemes-RO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.
Muhammad Hijazi Zaglout Juiz de Direito
Eser Amaral dos Santos
Diretor de Cartório
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1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo: 7003818-84.2016.8.22.0002
REQUERENTE: JHESICA SALLES SANTANA
Advogado do(a) REQUERENTE: ADALTO CARDOSO SALES MS0019300
REQUERIDO: NOVALAR ELETRODOMESTICO,
Advogado do(a) REQUERIDO: RODRIGO PETERLE - RO0002572
FINALIDADE: Intimar a parte requerente a imprimir carta de
anuência juntada aos autos para comparecimento ao Cartório de
Protestos para recolhimento de custas e emolumentos, ficando
ciente de que o cancelamento do protesto, bem como a baixa
nos demais órgãos de proteção ao crédito, só ocorrerá com o
pagamento dessas despesas.
Processo: 7000268-47.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Requerente: MADEIREIRA N. SRA APARECIDA LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: DENIS AUGUSTO MONTEIRO
LOPES - RO0002433
Requerido: MIRIAN DA SILVA MIRANDA - ME
Advogado do(a) REQUERIDO: CLAUDIO DE ANGELO - SP116223
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA: “Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei
9.099/95. Trata-se de ação de cobrança interposta por MADEIREIRA
NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA-ME em face de MIRIAN
DA SILVA MIRANDA-ME. Segundo consta na inicial, a parte autora
realizou transação comercial com a parte requerida, oportunidade
em que foram emitidas notas fiscais. No entanto, em que pese
o recebimento da mercadoria em sua integralidade pela parte
requerida, só foi feito pagamento parcial do débito junto à autora,
restando um débito remanescente no importe de R$ 12.533,63 (doze
mil quinhentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos). Face
o exposto, ingressou com a presente tencionando a condenação da
parte requerida ao pagamento do importe de R$ 12.533,63 (doze
mil quinhentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos). Para
amparar o pedido juntou documento constitutivo de pessoa jurídica,
notas fiscais, dentre outros. Citada, a parte requerida apresentou
contestação nos autos requerendo a improcedência do pedido
inicial, sob o argumento de que desconhece o débito discutido nos
autos. Alegou também que nunca realizou negócio jurídico com a
parte autora. Em sede de contestação requereu a designação de
audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas.
Antes de aprofundar ao MÉRITO da lide, verifico não ter ocorrido
a revelia da parte requerida porque os princípios informadores dos
Juizados Especiais, tais como a simplicidade e a informalidade,
aliado ao fato de que no caso em tela o valor da causa é menor
que 20 (vinte) salários mínimos, autorizam a parte requerida
comparecer aos autos representada por preposto credenciado sem
a necessidade de estar acompanhado por um advogado. Desta
forma refuto o requerimento de revelia apresentado pela parte
requerente. O artigo 373 do Código de Processo Civil dispõe no
inciso II que o ônus da prova incumbe “ao réu, quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. No
caso em tela, não há inversão do ônus probante em favor da parte
autora, de modo que cabe a ela demonstrar os fatos constitutivos
de seu direito. Ocorre que os documentos apresentados pela parte
autora são insuficientes para comprovar suas alegações e nesse
sentido, levam a improcedência do pedido inicial. Em que pese a
parte autora ter coligido nos autos notas fiscais, estas por si só não
são suficientes para comprovar negócio jurídico entre as partes.
Destaca-se, por oportuno que, embora as notas fiscais estejam
assinadas por uma pessoa supostamente encarregada para receber
as mercadorias, esta pessoa não foi devidamente identificada de
modo a vinculá-la à parte requerida. Logo, não há nenhuma prova
que ligue a venda de madeiras e o recebimento destas mercadorias
entre as partes. Assim, a parte autora não juntou nenhuma prova
documental capaz de comprovar o vinculo jurídico entre as partes,
tendo limitado-se a juntar notas fiscais, os quais não servem por
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si só como meio de prova capaz de atestar a venda de madeiras
pela parte autora e a compra e recebimento pela parte requerida.
Ressalta-se que foi designada audiência de Instrução e Julgamento,
sendo que a parte autora desistiu de produzir provas testemunhais,
restringindo seu arcabouço probatório aos documentos juntados na
peça exordial. Por sua vez, a parte requerida peticionou nos autos
requerendo a oitiva de testemunhas. A testemunha CLEOMIRO
DA SILVA prestou depoimento e afirmou que a parte requerida
não realizou negócio jurídico com a parte autora. Ainda em seu
depoimento afirmou que a parte requerida não tem condições
de comprar madeiras, tendo em vista não possuir os requisitos
necessários para compra deste tipo de mercadorias. A testemunha
JONATAN CAVALCANTI DE OLIVEIRA prestou depoimento e
afirmou ser funcionário da parte requerida, bem como, afirmou que
não te conhecimento de negócio entre as partes. Por fim, destacou
que a empresa requerida é de pequeno porte. Como se vê, a parte
autora nada provou. Para comprovar o alegado a autora poderia
ter trazido alguma testemunha ou documento que fosse capaz
de demonstrar que ela realizou vendas de mercadoria para parte
requerida. No entanto, isso não foi feito, ensejando ao julgamento
do feito a partir das provas produzidas, as quais não são robustas
o suficiente para atestar o negócio jurídico celebrado entre as
parte litigantes. Conforme preceitua o artigo 373 do Código de
Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Como a
parte autora se descurou dessa obrigação que lhe é imposta, o
feito deve ser julgado improcedente. Os princípios informadores
dos Juizados devem prestigiar a simplicidade. No entanto, não se
pode abrir mão da segurança jurídica e do ônus de a parte autora
provar o que alega. Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC,
julgo improcedente o pedido, extinguindo-se o feito com resolução
do MÉRITO. Sem custas e honorários advocatícios. Publiquese. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, se nada
for requerido pelas partes, arquivem-se os autos. Cumpra-se
servindo-se a presente como MANDADO /Ofício/Carta Precatória/
Carta de Intimação/Notificação para seu cumprimento. Ariquemes
– RO; data e horário certificados no Sistema PJE. Márcia Cristina
Rodrigues Masioli Morais Juíza de Direito”
Processo: 7014020-86.2017.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: LUCILENE CRISTINA LAUER
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
FINALIDADE: Intimar a parte requerida por intermédio de seus
advogados acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA: “ Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei
9.099/95.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito interposta
por LUCILENE CRISTINA LAUER em face da ELETROBRAS
DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA/CERON objetivando a isenção do
pagamento de diferença de consumo não faturada em sua unidade
consumidora no importe de R$ 4.913,57 (quatro mil novecentos e
treze reais e cinquenta e sete centavos).
Em suma, segundo consta na inicial, que a parte requerida realizou
fiscalização no padrão de energia elétrica da parte autora, que
posteriormente recebeu uma fatura de recuperação de consumo
referente a sua unidade consumidora apontando uma diferença de
faturamento entre o período de 01/11/2014 à 01/11/2016, no valor
de R$ 4.913,57 (quatro mil novecentos e treze reais e cinquenta e
sete centavos), com vencimento em 30/11/2017.
Assim, por discordar do débito que lhe fora atribuído, ingressou
com a presente tencionando a declaração de inexistência do débito
apontado na notificação de irregularidade (fatura/diferença de
faturamento).
Para amparar a pretensão, juntou documentos pessoais, fatura
corresponde a recuperação de consumo, dentre outros.
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Citada a requerida apresentou contestação requerendo a
improcedência da inicial sob o argumento de que o relógio medidor
da unidade consumidora da parte autora não estava funcionando
corretamente e que por este motivo, estava lhe sendo cobrado
consumo de energia elétrica menor do que o consumido de fato.
Por fim, a requerida afirmou que todos os procedimentos adotados
pela concessionária estão de acordo com as regras da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 5410, bem
como, com a resolução 414/2010 da ANEEL.
Conforme narrativa dos fatos, resta patente que a questão dos
autos reflete uma relação de consumo, em que a responsabilidade
do fornecedor é de natureza objetiva, somente dela se exonerando
acaso prove que o defeito inexistiu na prestação de serviço, ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor
a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si causados,
com facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão
do ônus da prova a seu favor.
Portanto, o MÉRITO destes autos reside em saber se essa fraude
existiu mesmo e se ela foi feita pela parte autora, e de igual modo
reside em saber se essa cobrança retroativa é ou não legal.
A análise do medidor feita pela empresa ré não serve como meio
de prova capaz de atestar a responsabilidade da parte autora pelo
pagamento já que não há nos autos provas de que o medidor foi
fraudado por ela ou que dela se beneficiou. Logo, a parte autora
não pode ser penalizada com nenhuma multa ou “diferença de
consumo”.
A irregularidade do procedimento de cobrança constituem falhas
na prestação dos serviços sendo que o artigo 20 do Código de
Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade do fornecedor
face os vícios de qualidade na prestação de seus serviços e, o
§ 2º prescreve que “são impróprios os serviços que se mostrem
inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam,
bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares
de prestabilidade”.
O Art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ainda
serem “nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis
com a boa-fé ou a equidade”.
Portanto, a concessionária deve fazer a medição correta do
consumo, cobrando do consumidor estritamente os serviços que
lhe foram prestados, na exata medida de seu CONSUMO REAL.
Sem provas de que a suposta fraude foi realizada pela autora não
há como impor a ela o dever de pagar diferença de consumo. No
direito consumerista, vigora a inversão do ônus da prova. Logo,
cabia à CERON provar que a autora praticou a fraude e como
a CERON não fez isso, conclui-se que a autora não cometeu
nenhuma irregularidade.
Nos termos do art. 77 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a
CERON tem a responsabilidade de realizar a “verificação periódica
dos equipamentos de medição”. Certamente que, no caso em tela,
se a CERON o tivesse feito em tempo hábil constataria eventual
irregularidade e, saberia precisar o responsável com exatidão.
Sendo assim, não há razão plausível para atribuir suposta fraude
do medidor à conduta da parte autora, uma vez que não há nos
autos nenhuma prova nesse sentido. Considerando que competia
à CERON provar esta situação, e não o fez, presume-se a boa fé
do consumidor, a qual ingressou judicialmente para pagar pelo que
efetivamente consumiu.
A jurisprudência tem manifestado entendimento de que a
concessionária de energia elétrica não pode realizar cobranças
de valores excessivos com base em perícias unilaterais realizadas
sem as formalidades legais. Vejamos:
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
FRAUDE MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA. Somente a
irregularidade nos equipamentos de medição de consumo ou
fraude comprovadamente atribuíveis ao autor possibilita imputar-
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lhe a responsabilidade pelo débito apurado (TJ-MS - APL:
08002122120138120002 MS 0800212-21.2013.8.12.0002, Relator:
Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 15/04/2014,
4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2014).
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FRAUDE MEDIDOR ENERGIA
APURADA UNILATERALMENTE - DIFERENÇAS DE CONSUMO
NÃO COMPROVADAS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não comprovada a fraude no medidor de energia, já que apurada
unilateralmente pela concessionária do serviço público, deve ser
afastada a responsabilidade do usuário, principalmente quando
não houve impugnação específica quanto a alegação feita pelo
consumidor no sentido de que teria entrado em contato com
a concessionária, a fim de noticiar que com a primeira troca do
medidor este estaria registrando consumo a menor, implicando
em defeito do próprio aparelho (art. 12, § 3º, II, do CDC).
Assim, correta a SENTENÇA que declarou a inexistência de
débito relativo à diferença de consumo verificada (TJ-MS - APL:
01171692020088120001 MS 0117169-20.2008.8.12.0001, Relator:
Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 23/09/2014, 5ª
Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2014).
Portanto, é acertada a desconstituição da dívida inicialmente
lançada, fazendo jus a declaração de inexistência do débito gerado
a título de diferença de consumo, já que sem provas de que a parte
autora fraudou o medidor não há como imputar-lhe o pagamento de
diferença de faturamento.
Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido para o fim de declarar
inexistente o débito de R$ 4.913,57 (quatro mil novecentos e
treze reais e cinquenta e sete centavos) referente a diferença de
consumo apurada na unidade consumidora da parte autora, Código
Único 1287710-7, com vencimento em 30/11/2017, isentando-a do
pagamento, extinguindo o processo com julgamento do MÉRITO
com base no art. 487, I do Código de Processo Civil.
Além disso, determino que a requerida CERON abstenha de
interromper ou suspender o fornecimento de energia elétrica no
imóvel da parte autora, bem como de incluir o nome da parte
autora junto aos órgãos restritivos de crédito referente ao débito
descrito nos autos, SALVO se houver atraso no pagamento de
faturas diversas da reclamada na Inicial, sob pena de aplicação de
multa diária e, caso, o corte já tenha sido efetivado que proceda O
IMEDIATO RELIGAMENTO.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se o feito.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO/
CARTA PRECATÓRIA/MANDADO PARA SEU CUMPRIMENTO.
Ariquemes-RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito”
Processo: 7010066-32.2017.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: KESI LADDAGA DOS SANTOS FARIA
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE
ALENCAR - RO0002394
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
FINALIDADE: Intimar a parte autora por intermédio de seus
advogados acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
Relatório dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Trata-se de pedido de implementação e pagamento retroativo de
auxílio transporte a servidor(a) público(a) estadual da Administração
Direta, lotado(a) na SEDUC.
De acordo com a inicial, em 1992 foi editada a Lei Complementar nº
68/1992, que concedeu aos servidores públicos civis do Estado de
Rondônia o direito à percepção do auxílio transporte.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

Entende ainda a parte autora ser devido o pagamento retroativo
dessas verbas, respeitado o prazo prescricional de 5 anos e a data
de posse e entrada em exercício pela parte autora.
Assim, o MÉRITO desse feito reside em saber se a parte autora
faz jus à implementação do auxílio transporte e percepção do
retroativo, respeitado o prazo prescricional de 5 anos e a data de
posse e entrada em exercício.
Em sua contestação, o Estado de Rondônia alegou a
imprescindibilidade de regulamentação do direito invocado, pois
não há regulamentação do auxílio transporte e por isso, a parte
autora não faz jus ao pagamento. O Estado alegou ainda que a
parte autora não cumpriu os requisitos previsto na LC 68/1998, sob
o argumento que o auxílio transporte é devido nos casos em que
haja Sistema de Transporte Coletivo na localidade em que reside o
servidor, sendo vedado o uso de transportes especiais.
Como a parte autora indicou a Lei Complementar nº 68/1992 como
sendo a norma garantidora e o termo a quo para concessão do
direito invocado, urge seja analisada esta lei.
A Lei Complementar nº 68/1992 foi publicada no dia 09 de
dezembro de 1992 e previu, em seu artigo 84 a seguinte redação:
“o auxílio-transporte é devido a servidor nos deslocamentos de ida
e volta, no trajeto entre sua residência e o local de trabalho, na
forma estabelecida em regulamento”.
Ocorre que referido DISPOSITIVO exige REGULAMENTAÇÃO
por parte do Governador ou Conselhos das Autarquias e
Fundações. Assim, o “direito” deve ser concedido nos exatos
termos da lei original, ou seja, deve obedecer à obrigatoriedade de
regulamentação futura pela autoridade e instrumento competente
(Decreto do Governador no que tange aos servidores públicos
da Administração Direta ou Conselhos, no caso das Autarquias e
Fundações).
Segundo consta nos autos, a regulamentação do direito ao auxílio
transporte ainda não ocorreu para a categoria a que a parte autora
faz parte.
Logo, uma vez que o direito à percepção do auxílio transporte não
está regulamentado, a parte autora não faz jus à implementação do
direito, tampouco ao recebimento dos valores pleiteados.
Leis não autoaplicáveis devem, necessariamente, serem
regulamentadas para que possam surtir efeitos práticos. Sem isso,
há mera expectativa de direito, não usufruível na prática.
Pelo princípio da separação de poderes, o Judiciário não pode
suprir a ausência do Legislativo ou Executivo. Cada Poder possui
atribuições específicas e o cidadão que se veja prejudicado com
a falta de regulamentação de leis ou direitos por parte de cada
um dos Poderes, pode se socorrer de remédios constitucionais,
como o MANDADO de injunção (art. 5º, LXXI da Constituição da
República) para fazer valer seu direito.
Em hipótese nenhuma o Judiciário pode estender direitos ou
benefícios a servidores sem lei específica ou sua necessária
regulamentação, nos casos em que a lei exige, pois isso
corresponderia, na prática, em o Juiz legislar no caso concreto, o
que é vedado pelo art. 2º da Constituição da República.
O Supremo Tribunal Federal já enfrentou essa questão e pacificou
o entendimento de que o Judiciário não pode se imiscuir na função
legiferante. In verbis:
“Nem pode o Judiciário, dada a situação de omissão legislativa
total ou parcial, compelir o chefe do Executivo, para supri-la,
ao exercício do seu poder privativo de iniciativa do processo de
elaboração da lei necessária. A iniciativa legislativa é prerrogativa
política, cuja omissão não encontra solução satisfativa na ordem
jurídica. É o que vem de concluir o Supremo Tribunal em caso
notório: o MANDADO de segurança coletivo impetrado para que
se ordenasse ao Presidente da República a proposta de reajuste
de vencimentos na pretendida data-base dos servidores públicos
(MS 22.439, Maurício Correa, 15-5-96)” (STF – Suspensão de
Segurança nº 1016-6/PB – Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Diário de
Justiça, Seção I, 20 jun. 1996, p. 22.057).
Desse modo, o Judiciário não pode suprir a ausência de
regulamentação por parte do Legislador.
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Também não há que se falar em aplicar o princípio da isonomia
e conceder o benefício aos servidores estaduais utilizando lei
específica dos servidores de outros poderes, como os servidores
federais, que são contemplados pela Lei 8.460/92 e Decreto nº
3.87/2001.
Nesse sentido, importa registrar o teor da Súmula 339 do Supremo
Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem
função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos
sob o fundamento de isonomia”.
Como o direito à percepção do auxílio transporte não é autoaplicável
e sua regulamentação não ocorreu o direito não poderá ser
implementado enquanto não houver regulamentação.
Portanto, no caso em tela, não há direito à concessão e recebimento
retroativo do auxílio transporte para a parte autora, pois inexiste
regulamentação da lei.
Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC julgo IMPROCEDENTE
o pedido tendo em vista a ausência de regulamentação do auxílio
transporte, e como consequência, extingo o feito com resolução do
MÉRITO.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts.
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.
Registre-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cumpra-se servindo a presente como MANDADO /carta de
intimação/carta precatória para seu cumprimento.
Ariquemes-RO; data e hora certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Juizado Especial Cível
Av: Tancredo Neves, 2606 - Setor Institucional, Ariquemes/RO
CEP: 76870-000 - Fone:(69)3535-2093
Processo: 7014003-50.2017.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
AUTOR: Nome: LIMA & ZAMARCHI AUTO ELETRICA LTDA - ME
Endereço: Avenida Canaã, 1481, - de 1347 a 1727 - lado ímpar,
Áreas Especiais, Ariquemes - RO - CEP: 76870-249
Advogados do(a) REQUERENTE: RODRIGO DALLAGASSA
GONTIJO DE OLIVEIRA - RO0005724, AMANDA BRAZ GOMES
PETERLE - RO0005238
RÉU: Nome: EZEQUIEL BRAZ RODRIGUES DA SILVA
Endereço: Rua Garça, 4696, - de 4650/4651 ao fim, Jardim das
Palmeiras, Ariquemes - RO - CEP: 76876-626
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
Ante o pedido do parte, foi solicitada a penhora on line nas contas
e aplicações financeiras da parte requerida e após o decurso do
prazo para resposta, o BACEN/JUD informou que houve penhora
na conta do(a) executado(a) conforme os seguintes dados:
Valor: R$ 1.027,17
Banco onde ocorreu o bloqueio: BANCO BRADESCO S.A.
Protocolo Bacen/Jud Nº 20180002391235
ID: 072018000006410703
Banco para onde o valor foi transferido: Caixa Econômica Federal
Agência: 1831
Tipo créd. Jud: Geral.
Assim, ante a penhora realizada, intime-se o(a) executado(a), na
pessoa de seu advogado, se houver, para se quiser, apresentar
impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, como lhe faculta o art.
523, § 1º do CPC.
Decorrido o prazo sem manifestação, expeça-se alvará de
levantamento em favor do(a) credor(a) com os dados acima
indicados.
Ariquemes/RO; 18 de maio de 2018
MARCIA CRISTINA RODRIGUES MASIOLI MORAIS
Juiz(a) de Direito
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Processo: 7014166-30.2017.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: LUCIVANDA PINHEIRO DE SOUSA
Advogado do(a) REQUERENTE: TIAGO DOS SANTOS DE LIMA
- RO7199
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação consumerista interposta por LUCIVANDA
PINHEIRO DE SOUSA em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE
RONDÔNIA S/A - CERON.
Segundo consta na inicial, desde a data 05 do mês de setembro
do corrente ano a parte autora vem buscando a requerida com
o objetivo de ligação no fornecimento de energia elétrica no seu
imóvel, contudo a empresa requerida disse que não seria possível
a ligação sem que fosse quitado um débito existente em nome de
APARECIDO RIBEIRO DE SOUZA, no valor de R$ 5.290,73 (cinco
mil duzentos e noventa reais e setenta e três centavos).
Consta também que APARECIDO RIBEIRO DE SOUZA, residiu
no referido imóvel a título de comodato gratuito, quanto convivia
maritalmente com a sogra do sobrinho da requerente, sendo que
este nunca foi proprietário do referido imóvel.
Por fim, relata a parte requerente que tentou resolver o problema
supramencionado de forma administrativa, porém não obteve
sucesso, bem como relata que até a presente data está sem
usufruir do fornecimento de energia elétrica na sua residência.
Assim, ingressou com a presente tencionando o recebimento de
indenização pelos danos morais que sofreu com a injustificada
negativa em fornecer energia elétrica na residência da parte autora.
Para amparar seus pedidos, juntou protocolo de atendimento
junto a requerida solicitando a ligação na unidade consumidora,
protocolo de transferência de titularidade, contrato de compra e
venda do imóvel, documento pessoal, dentre outras.
Citada a requerida apresentou contestação em sua defesa, onde
em suma requereu a improcedência da ação sob a alegação de que
não houve conduta ilícita de sua parte em não realizar a ligação de
energia elétrica na unidade consumidora da parte autora, sendo
que por tal fato não há o que se falar em reparação por danos
morais.
Com a contestação nada juntou.
Pois bem, a responsabilidade da pessoa jurídica em face dos
atos realizados por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva,
de forma que basta a prova da conduta, do dano e do nexo de
causalidade para configurar-se o dever de indenizar.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor
a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si causados,
com facilitação da defesa de seus direitos, operando-se a inversão
do ônus da prova em seu favor.
Portanto, o MÉRITO destes autos reside em saber se a negativa
em realizar a ligação da energia elétrica na unidade consumidora
foi ou não legal, bem como se houve dano moral.
Os documentos juntados com a inicial, em especial o contrato
de compra e venda do imóvel, protocolo de vistoria para ligação,
protocolo de transferência de titularidade, atestam que a parte
autora, é proprietária do imóvel descrito nos autos, bem como,
demonstra que solicitou junto a parte requerida a transferência e o
fornecimento de energia elétrica.
Consoante disposição do CDC, consumidor é toda pessoa
física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final. Segundo este mesmo código, equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento. Senão vejamos:
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final.
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Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de
pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas
relações de consumo.
(…)
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento.
Assim, fica evidente que a parte autora se enquadra como
consumidora, independentemente da unidade consumidora estar
ou não vinculada ao seu nome, uma vez que consome como
destinatário final o produto fornecido pela parte requerida.
Neste mesmo sentido já se posicionou a jurisprudência:
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. LEGITIMIDADE
ATIVA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO. Trata-se de ação de
reparação por danos morais oriundos da suspensão do serviço
de energia elétrica no imóvel em que residem os autores. O fato
de alguns dos co-demandantes não figurarem como titulares
dos serviços de energia elétrica é irrelevante, considerando que
se trata de vítimas diretas do evento, colorindo-se a figura do
consumidor equiparado, prevista nos arts. 2º, parágrafo único,
e 17 do Código de Defesa do Consumidor, o que lhes confere
legitimidade para a causa. Precedentes desta Corte. Preliminar
rejeitada. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO
NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. É cediço que,
sendo a empresa demandada concessionária de serviço público,
responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição
Federal, pelos danos que, na consecução de seu mister, por ação
ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação
do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do
agente. Hipótese em que restou comprovada nos autos a falha do
serviço, consistente na suspensão dos serviços de energia elétrica,
por longo período. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Evidenciada
a falha na prestação dos serviços da ré, privando os autores do
uso de energia elétrica por cerca de quatro dias consecutivos,
caracterizado está o dano moral puro e, por conseguinte, o dever
de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem
da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando
comprovação específica. Condenação mantida. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Na fixação da reparação por
dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo,
para as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado,
e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Tratandose de demanda com multiplicidade de autores, pertencentes
à mesma família, é uno o dano oriundo da falta de energia, que
atinge igualmente todos os residentes no imóvel, o que conduz à
manutenção do montante indenizatório em R$ 7.500,00 (sete mil
e quinhentos reais), a ser distribuído proporcionalmente entre os
autores, não havendo falar em indenização individualizada a cada
um deles, sob pena de enriquecimento indevido. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. É cediço que, no arbitramento
da verba honorária, deve o juiz considerar o local de prestação do
serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo causídico
e o tempo de trâmite da ação, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º do
CPC. Verba honorária arbitrada na origem em 15% sobre o valor da
condenação que se revela razoável, diante das peculiaridades do
caso concreto. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº
70053649075, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 23/05/2013) (TJRS - AC: 70053649075 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz,
Data de Julgamento: 23/05/2013, Décima Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 17/06/2013). (Grifei)
Frise-se que, com base na inversão do ônus da prova estabelecida
no CDC, competiria a concessionária comprovar que a negativa em
fornecer o serviço de energia elétrica foi devido. Contudo, em que
pese a parte requerida ter informado que a negativa em fornecer o
serviço de energia foi em virtude de débito de antigo proprietário,
em momento algum foi acostado aos autos documento assinado
pelo antigo consumidor solicitando o fornecimento de energia
elétrica.
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Ressalta-se que, conforme entendimento jurisprudenciais o
contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia
elétrica se estabelece entre a concessionária e o consumidor do
serviço, recaindo sobre este a responsabilidade pela unidade
consumidora e a obrigação de pagar a respectiva tarifa.
Destaca-se que a parte autora, atual consumidora, não responde
pelos débitos relativos ao período em que não residia no imóvel,
pois não se trata de obrigação “propter rem”, justamente por ser
relação de consumo de cunho individual.
Vejamos o posicionamento jurisprudenciais quanto a matéria
debatida:
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO FORNECIMENTO DE ÁGUA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR
TARIFA DE SERVIÇOS À CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E
ESGOTO, BEM COMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NÃO CONSTITUI
OBRIGAÇÃO PROPTER REM RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP
- APL: 00063136420118260010 SP 0006313-64.2011.8.26.0010,
Relator: Ronnie Herbert Barros Soares, Data de Julgamento:
30/07/2013, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
31/07/2013) Prestação de serviços. Água e esgoto. Ação de
cobrança. 1. Dívida por inadimplemento de tarifa de água e esgoto
não ostenta natureza propter rem; tarifas obrigam ao pagamento o
usuário ou ocupante do imóvel da época da geração dos débitos;
obriga-se à contraprestação de pagar o tomador do serviço. 2.
Negaram provimento ao recurso. (TJ-SP - APL: 9120674732008826
SP 9120674-73.2008.8.26.0000, Relator: Vanderci Álvares, Data
de Julgamento: 30/01/2012, 25ª Câmara de Direito Privado, Data
de Publicação: 01/02/2012).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO. CORTE DE FORNECIMENTO POR DÉBITO DE
TARIFAS ANTERIOR AO INGRESSO DO AUTOR NA POSSE DO
IMÓVEL. INADMISSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO QUE NÃO TEM
NATUREZA PROPTER REM. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA.
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. O contrato de prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica se estabelece entre
a concessionária e o consumidor do serviço, recaindo sobre este
a responsabilidade pela unidade consumidora e a obrigação de
pagar a respectiva tarifa. O atual locatário ou proprietário não
responde pelos débitos relativos ao período anterior, em que ainda
não ocupava o imóvel, pois não se trata de obrigação propter
rem, justamente por ser relação de consumo de cunho individual.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE PROVA SUFICIENTE PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA
DE DANO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA.
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA RÉ, IMPROVIDO O
DA AUTORA. 1 A pessoa jurídica sofre dano moral, na perspectiva
de que a sua imagem e o seu nome podem ser abalados, com
afetação da honra objetiva. Não tem lugar, neste âmbito, reparação
relacionada a transtornos, dissabores, sofrimento, humilhação,
fatores de ordem essencialmente subjetiva. 2 Não cuidou a autora
de demonstrar, de forma segura, ônus que lhe cabia, os prejuízos
que alega haver sofrido em decorrência da cobrança e do corte
no fornecimento de energia elétrica indevidamente realizado, não
sendo suficientes para tanto a simples alegação e a apresentação
de documentos inaptos para essa FINALIDADE.(TJ-SP - APL:
9114545862007826 SP 9114545-86.2007.8.26.0000, Relator:
Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 27/09/2011, 31ª Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2011)
Portanto, a negativa em estabelecer o fornecimento de energia
elétrica no imóvel localizado no lote 03 quadra 2-A, Setor 02, no
Município de Monte Negro foi indevido e nesse sentido, caracteriza
a conduta ilícita da parte requerida.
Como é cediço, o serviço de energia elétrica enquadra-se
enquanto serviço essencial, o qual apenas pode ser interrompido
mediante comprovação dos requisitos descritos em lei. No caso em
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tela, não há qualquer demonstração de que a requerida CERON
agiu com regularidade, haja vista que, a parte autora não possui
débitos ou qualquer pendência que possa legitimar o ato de negar
fornecimento de energia elétrica.
O dano causado pela conduta da requerida está comprovado
por meio dos documentos juntados com a inicial, em especial o
protocolo de atendimento solicitando a vistoria para ligação da
unidade consumidora e o protocolo de transferência de titularidade
que comprovam que a residência da parte autora ficou sem o
serviço essencial de energia elétrica.
Independentemente dessas provas, é sabido que a falta da energia
elétrica, gera desconforto, prejuízos econômicos e à saúde,
constrangimentos perante vizinhos e conhecidos, chateação e
irritação que abala toda a estrutura da pessoa e da família onde ela
está alicerçada, dispensando assim, provas nesse sentido.
Há inclusive entendimento jurisprudencial nesse sentido. Vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTADA
A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
AUTORA VÍTIMA DO EVENTO. EQUIVOCADA SUSPENSÃO
DO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
INCONTROVERSO ADIMPLEMENTO DA FATURA. DANO
MORAL PRESUMIDO (grifado). SUSPENSÃO DE SERVIÇO
BÁSICO DESMOTIVADAMENTE. DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CORRETO ARBITRAMENTO. EXEGESE DO
ART. 20, § 3º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS
DESPROVIDOS (TJ-SC - AC: 20130279014 SC 2013.027901-4
(Acórdão), Relator: José Volpato de Souza, Data de Julgamento:
10/07/2013, Quarta Câmara de Direito Público Julgado, Data de
Publicação: 18/07/2013 às 07:33. Publicado Edital de Assinatura
de Acórdãos Inteiro teor Nº Edital: 6515/13 Nº DJe: Disponibilizado
no Diário de Justiça Eletrônico Edição n.1674 – www.tjsc.jus.br).
E M E N T A-APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ERRO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - EMISSÃO DE
FATURAS EM VALORES EQUIVOCADOS - SUSPENSÃO DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM LASTRO EM
FATURAS INDEVIDAS - DANO MORAL INDENIZÁVEL - PEDIDO
PROCEDENTE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOÁVEL RECURSO NÃO PROVIDO. I. Deve a concessionária de serviço
público arcar com o pagamento de indenização por danos morais
quando o corte no fornecimento de energia elétrica foi efetivado
em razão do inadimplemento de faturas ilegítimas (grifado). II.
Se a quantificação dos danos morais considerou os critérios da
razoabilidade, ponderando-se as condições econômicas do
ofendido e do ofensor, o grau da ofensa e suas conseqüências,
tudo na tentativa de evitar a impunidade do ofensor e, por outro
lado, o enriquecimento sem causa do ofendido, não se há falar em
minoração do quantum (TJ-MS - APL: 00164936420088120001 MS
0016493-64.2008.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira
Hanson, Data de Julgamento: 30/04/2013, 3ª Câmara Cível, Data
de Publicação: 10/05/2013).
Por fim, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano está
comprovado por meio dos documentos que evidenciaram a injusta
negativa em fornecer o serviço de energia elétrica.
Não se discute sobre a culpa da requerida, já que nesse caso se
aplica a teoria objetiva da culpa, expressa nos arts. 932, III e 933
do CC.
Mesmo que fosse o caso de se perquirir sobre a culpa, ainda assim
seria o caso de atribuir à requerida a responsabilidade, pois os
seus prepostos agiram com evidente negligência e imprudência ao
procederem a negativa em fornecer o serviço de energia elétrica
em razão de faturas inadimplidas pelo antigo inquilino.
Dessa forma, não pairam dúvidas de que a conduta da requerida
gerou abalo moral passível de reparação.
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Logo, estão presentes os elementos do dever de indenizar, quais
sejam, a ação, o dano e o nexo de causalidade, consubstanciados
no artigo 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
A esse respeito, o art. 927, caput, do mesmo Diploma Legal
dispõe acerca da obrigação de indenizar imposta àquele que agiu
ilicitamente: “Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Na fixação do quantum, levo em consideração a conduta lesiva da
requerida consistente na injusta negativa em fornecer o serviço de
energia elétrica, a capacidade econômica das partes e a extensão
do dano, entendendo razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil
reais).
Posto isto, julgo PROCEDENTE o pedido CONDENAR a CERON a
pagar a parte autora quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título
de danos morais, nos termos do art. 487, I do CPC.
Além disso, determino que a requerida CERON abstenha de
interromper ou suspender o fornecimento de energia elétrica no
imóvel da parte autora, bem como de incluir o nome da parte
autora junto aos órgãos restritivos de crédito referente ao débito
descrito nos autos, SALVO se houver atraso no pagamento de
faturas diversas da reclamada na Inicial, sob pena de aplicação de
multa diária e, caso, o corte já tenha sido efetivado que proceda O
IMEDIATO RELIGAMENTO.
Registre-se que, relativamente à indenização concedida por danos
morais, o termo inicial para incidência dos juros de mora é a data do
evento danoso, em aplicação à Súmula 54 do STJ. Já a correção
monetária deve incidir desde a data do julgamento em que a
indenização foi arbitrada, de acordo com a súmula 362 do STJ.
Sem custas e sem verbas honorárias.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitada em julgado, se nada for requerido pelas partes, arquivese.
Cumpra-se servindo a presente como MANDADO /carta de
intimação/carta precatória para seu cumprimento.
Ariquemes/RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7000815-53.2018.8.22.0002
REQUERENTE: RUTH DOS SANTOS SOARES
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO DE RONDÔNIA/
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito interposta
por RUTH DOS SANTOS SOARES em face da ELETROBRAS
DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA/CERON objetivando a isenção do
pagamento de diferença de consumo não faturada em sua unidade
consumidora no importe de R$ 1.972,17 (um mil novecentos e
setenta e dois reais e dezessete centavos).
Em suma, segundo consta na inicial, que a parte requerida realizou
fiscalização no padrão de energia elétrica da parte autora, que
posteriormente recebeu uma fatura de recuperação de consumo
referente a sua unidade consumidora apontando uma diferença de
faturamento entre o período de 04/2017 a 05/2017, no valor de R$
1.972,17 (um mil novecentos e setenta e dois reais e dezessete
centavos), com vencimento em 02/01/2018.
Assim, por discordar do débito que lhe fora atribuído, ingressou
com a presente tencionando a declaração de inexistência do débito
apontado na notificação de irregularidade (fatura/diferença de
faturamento).
Para amparar a pretensão, juntou documentos pessoais, fatura
corresponde a recuperação de consumo, dentre outros.
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Citada a requerida apresentou contestação requerendo a
improcedência da inicial sob o argumento de que o relógio medidor
da unidade consumidora da parte autora não estava funcionando
corretamente e que por este motivo, estava lhe sendo cobrado
consumo de energia elétrica menor do que o consumido de fato.
Por fim, a requerida afirmou que todos os procedimentos adotados
pela concessionária estão de acordo com as regras da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 5410, bem
como, com a resolução 414/2010 da ANEEL.
Conforme narrativa dos fatos, resta patente que a questão dos
autos reflete uma relação de consumo, em que a responsabilidade
do fornecedor é de natureza objetiva, somente dela se exonerando
acaso prove que o defeito inexistiu na prestação de serviço, ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor
a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si causados,
com facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão
do ônus da prova a seu favor.
Portanto, o MÉRITO destes autos reside em saber se essa fraude
existiu mesmo e se ela foi feita pela parte autora, e de igual modo
reside em saber se essa cobrança retroativa é ou não legal.
A análise do medidor feita pela empresa ré não serve como meio
de prova capaz de atestar a responsabilidade da parte autora pelo
pagamento já que não há nos autos provas de que o medidor foi
fraudado por ela ou que dela se beneficiou. Logo, a parte autora
não pode ser penalizada com nenhuma multa ou “diferença de
consumo”.
A irregularidade do procedimento de cobrança constituem falhas
na prestação dos serviços sendo que o artigo 20 do Código de
Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade do fornecedor
face os vícios de qualidade na prestação de seus serviços e, o
§ 2º prescreve que “são impróprios os serviços que se mostrem
inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam,
bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares
de prestabilidade”.
O Art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ainda
serem “nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis
com a boa-fé ou a equidade”.
Portanto, a concessionária deve fazer a medição correta do
consumo, cobrando do consumidor estritamente os serviços que
lhe foram prestados, na exata medida de seu CONSUMO REAL.
Sem provas de que a suposta fraude foi realizada pela autora não
há como impor a ela o dever de pagar diferença de consumo. No
direito consumerista, vigora a inversão do ônus da prova. Logo,
cabia à CERON provar que a autora praticou a fraude e como
a CERON não fez isso, conclui-se que a autora não cometeu
nenhuma irregularidade.
Nos termos do art. 77 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a
CERON tem a responsabilidade de realizar a “verificação periódica
dos equipamentos de medição”. Certamente que, no caso em tela,
se a CERON o tivesse feito em tempo hábil constataria eventual
irregularidade e, saberia precisar o responsável com exatidão.
Sendo assim, não há razão plausível para atribuir suposta fraude
do medidor à conduta da parte autora, uma vez que não há nos
autos nenhuma prova nesse sentido. Considerando que competia
à CERON provar esta situação, e não o fez, presume-se a boa fé
do consumidor, a qual ingressou judicialmente para pagar pelo que
efetivamente consumiu.
A jurisprudência tem manifestado entendimento de que a
concessionária de energia elétrica não pode realizar cobranças
de valores excessivos com base em perícias unilaterais realizadas
sem as formalidades legais. Vejamos:
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
FRAUDE MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA. Somente a
irregularidade nos equipamentos de medição de consumo ou
fraude comprovadamente atribuíveis ao autor possibilita imputar-
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lhe a responsabilidade pelo débito apurado (TJ-MS - APL:
08002122120138120002 MS 0800212-21.2013.8.12.0002, Relator:
Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 15/04/2014,
4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2014).
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FRAUDE MEDIDOR ENERGIA
APURADA UNILATERALMENTE - DIFERENÇAS DE CONSUMO
NÃO COMPROVADAS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não comprovada a fraude no medidor de energia, já que apurada
unilateralmente pela concessionária do serviço público, deve ser
afastada a responsabilidade do usuário, principalmente quando
não houve impugnação específica quanto a alegação feita pelo
consumidor no sentido de que teria entrado em contato com
a concessionária, a fim de noticiar que com a primeira troca do
medidor este estaria registrando consumo a menor, implicando
em defeito do próprio aparelho (art. 12, § 3º, II, do CDC).
Assim, correta a SENTENÇA que declarou a inexistência de
débito relativo à diferença de consumo verificada (TJ-MS - APL:
01171692020088120001 MS 0117169-20.2008.8.12.0001, Relator:
Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 23/09/2014, 5ª
Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2014).
Portanto, é acertada a desconstituição da dívida inicialmente
lançada, fazendo jus a declaração de inexistência do débito gerado
a título de diferença de consumo, já que sem provas de que a parte
autora fraudou o medidor não há como imputar-lhe o pagamento de
diferença de faturamento.
Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido para o fim de declarar
inexistente o débito de R$ 1.972,17 (um mil novecentos e setenta e
dois reais e dezessete centavos) referente a diferença de consumo
apurada na unidade consumidora da parte autora, Código Único
1350498-3, entre 04/2017 a 05/2017, com vencimento em
02/01/2018, isentando-a do pagamento, extinguindo o processo
com julgamento do MÉRITO com base no art. 487, I do Código de
Processo Civil.
Além disso, determino que a requerida CERON abstenha de
interromper ou suspender o fornecimento de energia elétrica no
imóvel da parte autora, bem como de incluir o nome da parte
autora junto aos órgãos restritivos de crédito referente ao débito
descrito nos autos, SALVO se houver atraso no pagamento de
faturas diversas da reclamada na Inicial, sob pena de aplicação de
multa diária e, caso, o corte já tenha sido efetivado que proceda O
IMEDIATO RELIGAMENTO.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se o feito.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO/
CARTA PRECATÓRIA/MANDADO PARA SEU CUMPRIMENTO.
Ariquemes-RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7012867-18.2017.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: ROSA MARIA PINHO CAMPOS
Advogados do(a) REQUERENTE: GILBER ROCHA MERCES
- RO0005797, UELTON HONORATO TRESSMANN - RO8862,
UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
FINALIDADE: Intimar a parte autora por intermédio de seus
advogados acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
Relatório dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Inicialmente antes de analisar a legalidade ou não deste pedido,
é preciso salientar que nos termos do Decreto Lei nº 20.910/32, a
prescrição contra a Fazenda Pública e as respectivas autarquias
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ocorre em cinco anos, contados da data da propositura da ação, de
modo que somente poderão ser restituídas os valores referentes
aos últimos cinco anos, contados da data de ajuizamento do pedido.
No MÉRITO, trata-se de pedido de implementação de percentual
de porcentagem devida em complementação da totalidade do
adicional de isonomia de 100% na verba 0047, bem como seja
reconhecido o remanescente de isonomia cumulado com a
cobrança do retroativo.
Antes de aprofundar no MÉRITO da presente lide, cabe analisar a
legalidade da implementação do adicional de isonomia, e, após o
estudo, se a parte requerente tem o direito de receber a diferença
requerida na exordial.
Na verdade, a Lei Complementar Estadual n. 125/1994 nunca
criou o adicional de isonomia, mas, tão somente, autorizou o Poder
Executivo a concedê-lo em até 100% incidente sobre o vencimento
básico das tabelas salariais discriminadas na referida norma e
constantes do Anexo IV, da LCE n. 67, de 09/12/1992, consoante
redação do seu art. 1º, in verbis:
“A implementação da isonomia de vencimentos dos servidores civis
da administração direta, das autarquias e fundações públicas do
poder Executivo com as atribuições iguais, ou assemelhadas, ou
com os demais Poderes e Instituições do Estado, na forma do artigo
39, § 1º da Constituição Federal far-se-á de forma gradativa e nos
limites das possibilidades financeiras e orçamentárias do Estado,
ficando o Executivo autorizado a conceder Adicional de Isonomia
de até 100% (cem por cento), incidente sobre o vencimento-básico
das tabelas salariais a seguir discriminadas e constantes do Anexo
IV, da Lei Complementar n.º 67, de 09 de dezembro de 1992: (...)”
Esta LCE n. 125/1994 fora editada, como se percebe, antes da
Emenda à Constituição n. 19/1998, tempo em que se adotava a
isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou
assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário. Assim, o objetivo dela era
apenas reforçar esta isonomia prevista na antiga redação do §
1º do art. 39 da CF/88 que, como sabido, não foi implantada pelo
poder público.
Ocorre que com o advento da Emenda Constitucional n. 19/98, esta
isonomia foi revogada de tal sorte que a fixação dos padrões de
vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório
passaram a observar outros critérios. Neste contexto, veio a Lei n.
1.068/2002 para alterar a remuneração dos grupos operacionais
por ela especificados o que implicou na extinção do dito adicional
de isonomia (art. 2º) que, conforme salientado, nunca foi criado
pela LCE n. 125/1994.
Ora, se o referido adicional de isonomia nunca foi criado, nem
concedido, não há adicional a ser cobrado, até porque inexiste
lei que obrigasse o Estado a pagá-lo ou que assegurasse seu
pagamento.
A antiga redação do § 1º do art. 39 da CF/88 fazia menção a
uma lei assecuratória. Logo, inexistindo tal norma, caberia aos
interessados na época se utilizarem de instrumentos processuais
disponíveis no ordenamento jurídico pátrio (v.g., MANDADO de
injunção) para fins de exercer plenamente o direito ali existente.
Demais disto, ainda que se considerasse a antiga redação do § 1º
do art. 39 da CF/88 uma norma autoaplicável, ela teve sua vigência
até a promulgação da referida EC n. 19/1998. Ou seja, quem quer
que tenha ingressado no serviço público após a referida emenda
a ela estará submetida, isto é, a fixação dos padrões de seus
vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório
observará o disposto no art. 39, § 1º (nova redação), a saber: “a
natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos
componentes de cada carreira” (inciso I); “os requisitos para a
investidura” (inciso II); e “as peculiaridades dos cargos” (inciso III).
Outrossim, a mesma emenda constitucional também estabeleceu
que “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço
público” (inciso XIII, do art. 37).
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Assim, a Lei n. 1.068/2002 que alterou a remuneração dos
grupos operacionais e que extinguiu o dito adicional de isonomia
em momento algum violou a Carta Magna, tampouco o princípio
da irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos,
que, como se sabe, não protege a remuneração dos abalos da
inflação, da incidência dos tributos, da redução para adequação
do teto remuneratório, nos termos do art. 37, inciso XV, do texto
constitucional.
Acerca da irredutibilidade, ensina FERNANDA MARINELA que não
caracteriza violação a esse princípio a mudança nas verbas indenizatórias
e nas gratificações e adicionais, devidos em razão de circunstâncias
específicas e, normalmente, de caráter temporário, in verbis:
“Também não caracteriza violação a esse princípio a mudança
nas verbas indenizatórias e nas gratificações e adicionais, porque
são decorrentes da prestação especial do serviço, devidos em
razão de circunstâncias específicas e, normalmente, de caráter
temporário.”(Direito Administrativo, 8ª ed., Impetus, Niterói, 2014,
p. 764).
Nesta esteira, leciona JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
que:
“(...) Não se incluem, todavia, na garantia da irredutibilidade os
adicionais e as gratificações devidos por força de circunstâncias
específicas e muitas vezes de caráter transitório, as quais podem
suscitar até sua absorção em vencimento mais elevado, como
ocorre na implantação de novos planos de cargos e carreiras.”
(Manual de direito administrativo, 25 ed., editora Atlas, São Paulo,
2012, p. 739). (Grifei).
A propósito, salienta o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
que só os vencimentos são irredutíveis (RMS 8.852/ES, Rel.
Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em
15/08/2000, DJ 04/09/2000, p. 194).
Destarte, entendo que a pretensão de cobrança do adicional de
isonomia depende de norma concessiva e regulamentadora que
não se confunde com lei meramente autorizativa.
Desta forma, verifica-se a inviabilidade da concessão da
implementação de percentual de porcentagem devida em
complementação da totalidade do adicional de isonomia de 100%
na verba 0047.
Pensar de modo diferente, inviabilizaria a reforma administrativa
que vezes se impõe, especialmente em momentos de crise
econômica.
Como dito, não houve redução nominal das remunerações dos
requerentes. O tema já está tão cristalizado jurisprudencialmente
que o mesmo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nega a existência
de afronta ao princípio da irredutibilidade mesmo em casos de
extinção de uma gratificação e de uma vantagem (RE 344450,
Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em
01/02/2005, DJ 25-02-2005 PP-00035 EMENT VOL-02181-02 PP00306 LEXSTF v. 27, n. 316, 2005, p. 289-292).
A propósito, com base no julgado acima, o STF entendeu que
não há de se falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de
vencimentos, desde que a lei nova preserve o montante global da
remuneração do servidor. Neste sentido, ficou evidenciado que
o requerente não tem razão em suas argumentações já que o
montante global das suas remunerações foram preservadas.
No mais, não há de se falar em direito adquirido a regime jurídico,
conforme entendimento do Excelso Pretório (ARE 869569 AgR,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 3006-2015 PUBLIC 01-07-2015). Desta forma, a Lei 1.068/2002 não
afronta a CF/88 e sendo assim, ela é constitucional.
Além disso, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o
fundamento de isonomia, pois restaria vulnerado o princípio basilar
do Estado Democrático de Direito, consubstanciado na Separação
de Poderes, consoante Enunciado nº 37 da Súmula Vinculante
do Supremo Tribunal de Federal, in verbis: “Não cabe ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos
de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
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Diante do exposto, verifica-se que não deve prosperar o pedido da
parte autora quanto a implementação de percentual de porcentagem
devida em complementação da totalidade do adicional de isonomia
de 100% na verba 0047.
Posto isto, DECLARO, por meio do controle difuso, a
constitucionalidade da Lei n. 1.068/2002 e, no MÉRITO, julgo
IMPROCEDENTE o pedido apresentado pelo requerente em face
do ESTADO DE RONDÔNIA e, via de consequência, declaro
extinto o feito, com resolução do MÉRITO, nos termos do art. 487,
inciso I, do CPC.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts.
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se
Transitada em julgado a SENTENÇA, se nada for requerido pelas
partes, arquive-se.
Cumpra-se servindo-se a presente DECISÃO como MANDADO /
Ofício/Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu
cumprimento.
Ariquemes/RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Juizado Especial Cível
Av: Tancredo Neves, 2606 - Setor Institucional, Ariquemes/RO
CEP: 76870-000 - Fone:(69)3535-2093
Processo: 7013382-53.2017.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
AUTOR: Nome: RILDO SOBREIRA DE OLIVEIRA - EPP
Endereço: Rua Ingazeiro, 3.259, Av. Jamari, Setor 01, Ariquemes
- RO - CEP: 76870-099
Advogado do(a) REQUERENTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE
FREITAS - RO0004634
RÉU: Nome: WILSON FRANCISCO ALVES
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 4823, BAIRRO JARDIM DAS
PALMEIRAS, Ariquemes - RO - CEP: 76870-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
Ante o pedido da parte, foi solicitada a penhora on line nas contas
e aplicações financeiras da parte requerida e após o decurso
do prazo para resposta, o BACEN/JUD informou que não houve
NENHUM bloqueio ou penhora pelo seguinte motivo:
“Réu/Executado estava “sem saldo positivo”.
Deixo de juntar o Detalhamento da operação porque todas as
informações necessárias já foram transcritas acima e também por
questão de contenção de despesas e tempo.
Visando satisfazer o interesse do(a) credor(a), nesta data solicitei
informações junto ao sistema RENAJUD para saber se existem
veículos cadastrados em nome do(a) requerido(a).
Em resposta, o sistema efetivou a seguinte restrição de
CIRCULAÇÃO de um veículo do(a) executado(a) junto ao
RENAJUD, com os seguintes dados:
PROPRIETÁRIO(A): WILSON FRANCISCO ALVES
VEÍCULO: GM/CHEVROLET D10
PLACA: BML4170 RO
Ante a restrição realizada, expeça-se MANDADO de penhora sobre
o bem e intime-se o(a) executado(a), na pessoa de seu advogado,
se houver, para se quiser, apresentar impugnação no prazo de 15
(quinze) dias, como lhe faculta o art. 523 § 1° do CPC.
Ariquemes/RO; 18 de maio de 2018
MARCIA CRISTINA RODRIGUES MASIOLI MORAIS
Juiz(a) de Direito
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Processo: 7000932-44.2018.8.22.0002
REQUERENTE: EZEQUIEL VAILANTE DA ROCHA
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE RONDÔNIA/
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito interposta
por EZEQUIEL VAILANTE DA ROCHA em face da ELETROBRAS
DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA/CERON objetivando a isenção do
pagamento de diferença de consumo não faturada em sua unidade
consumidora no importe de R$ 2.717,97 (dois mil setecentos e
dezessete reais e noventa e sete centavos).
Em suma, segundo consta na inicial, que a parte requerida realizou
fiscalização no padrão de energia elétrica da parte autora, que
posteriormente recebeu uma fatura de recuperação de consumo
referente a sua unidade consumidora apontando uma diferença de
faturamento entre o período de 11/2016 a 08/2017, no valor de R$
2.717,97 (dois mil setecentos e dezessete reais e noventa e sete
centavos), com vencimento em 25/01/2018.
Assim, por discordar do débito que lhe fora atribuído, ingressou
com a presente tencionando a declaração de inexistência do débito
apontado na notificação de irregularidade (fatura/diferença de
faturamento).
Para amparar a pretensão, juntou documentos pessoais, fatura
corresponde a recuperação de consumo, dentre outros.
Citada a requerida apresentou contestação requerendo a
improcedência da inicial sob o argumento de que o relógio medidor
da unidade consumidora da parte autora não estava funcionando
corretamente e que por este motivo, estava lhe sendo cobrado
consumo de energia elétrica menor do que o consumido de fato.
Por fim, a requerida afirmou que todos os procedimentos adotados
pela concessionária estão de acordo com as regras da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 5410, bem
como, com a resolução 414/2010 da ANEEL.
Conforme narrativa dos fatos, resta patente que a questão dos
autos reflete uma relação de consumo, em que a responsabilidade
do fornecedor é de natureza objetiva, somente dela se exonerando
acaso prove que o defeito inexistiu na prestação de serviço, ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor
a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si causados,
com facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão
do ônus da prova a seu favor.
Portanto, o MÉRITO destes autos reside em saber se essa fraude
existiu mesmo e se ela foi feita pela parte autora, e de igual modo
reside em saber se essa cobrança retroativa é ou não legal.
A análise do medidor feita pela empresa ré não serve como meio
de prova capaz de atestar a responsabilidade da parte autora pelo
pagamento já que não há nos autos provas de que o medidor foi
fraudado por ela ou que dela se beneficiou. Logo, a parte autora
não pode ser penalizada com nenhuma multa ou “diferença de
consumo”.
A irregularidade do procedimento de cobrança constituem falhas
na prestação dos serviços sendo que o artigo 20 do Código de
Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade do fornecedor
face os vícios de qualidade na prestação de seus serviços e, o
§ 2º prescreve que “são impróprios os serviços que se mostrem
inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam,
bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares
de prestabilidade”.
O Art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ainda
serem “nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis
com a boa-fé ou a equidade”.
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Portanto, a concessionária deve fazer a medição correta do
consumo, cobrando do consumidor estritamente os serviços que
lhe foram prestados, na exata medida de seu CONSUMO REAL.
Sem provas de que a suposta fraude foi realizada pela autora não
há como impor a ela o dever de pagar diferença de consumo. No
direito consumerista, vigora a inversão do ônus da prova. Logo,
cabia à CERON provar que a autora praticou a fraude e como
a CERON não fez isso, conclui-se que a autora não cometeu
nenhuma irregularidade.
Nos termos do art. 77 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a
CERON tem a responsabilidade de realizar a “verificação periódica
dos equipamentos de medição”. Certamente que, no caso em tela,
se a CERON o tivesse feito em tempo hábil constataria eventual
irregularidade e, saberia precisar o responsável com exatidão.
Sendo assim, não há razão plausível para atribuir suposta fraude
do medidor à conduta da parte autora, uma vez que não há nos
autos nenhuma prova nesse sentido. Considerando que competia
à CERON provar esta situação, e não o fez, presume-se a boa fé
do consumidor, a qual ingressou judicialmente para pagar pelo que
efetivamente consumiu.
A jurisprudência tem manifestado entendimento de que a
concessionária de energia elétrica não pode realizar cobranças
de valores excessivos com base em perícias unilaterais realizadas
sem as formalidades legais. Vejamos:
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
FRAUDE MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA. Somente a
irregularidade nos equipamentos de medição de consumo ou
fraude comprovadamente atribuíveis ao autor possibilita imputarlhe a responsabilidade pelo débito apurado (TJ-MS - APL:
08002122120138120002 MS 0800212-21.2013.8.12.0002, Relator:
Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 15/04/2014,
4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2014).
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FRAUDE MEDIDOR ENERGIA
APURADA UNILATERALMENTE - DIFERENÇAS DE CONSUMO
NÃO COMPROVADAS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não comprovada a fraude no medidor de energia, já que apurada
unilateralmente pela concessionária do serviço público, deve ser
afastada a responsabilidade do usuário, principalmente quando
não houve impugnação específica quanto a alegação feita pelo
consumidor no sentido de que teria entrado em contato com
a concessionária, a fim de noticiar que com a primeira troca do
medidor este estaria registrando consumo a menor, implicando
em defeito do próprio aparelho (art. 12, § 3º, II, do CDC).
Assim, correta a SENTENÇA que declarou a inexistência de
débito relativo à diferença de consumo verificada (TJ-MS - APL:
01171692020088120001 MS 0117169-20.2008.8.12.0001, Relator:
Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 23/09/2014, 5ª
Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2014).
Portanto, é acertada a desconstituição da dívida inicialmente
lançada, fazendo jus a declaração de inexistência do débito gerado
a título de diferença de consumo, já que sem provas de que a parte
autora fraudou o medidor não há como imputar-lhe o pagamento de
diferença de faturamento.
Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido para o fim de declarar
inexistente o débito de R$ 2.717,97 (dois mil setecentos e dezessete
reais e noventa e sete centavos) referente a diferença de consumo
apurada na unidade consumidora da parte autora, Código Único
0555299-0, entre 11/2016 a 08/2017, com vencimento em 25/01/2018,
isentando-a do pagamento, extinguindo o processo com julgamento
do MÉRITO com base no art. 487, I do Código de Processo Civil.
Além disso, determino que a requerida CERON abstenha de
interromper ou suspender o fornecimento de energia elétrica no
imóvel da parte autora, bem como de incluir o nome da parte
autora junto aos órgãos restritivos de crédito referente ao débito
descrito nos autos, SALVO se houver atraso no pagamento de
faturas diversas da reclamada na Inicial, sob pena de aplicação de
multa diária e, caso, o corte já tenha sido efetivado que proceda O
IMEDIATO RELIGAMENTO.
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Sem custas e sem honorários.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se o feito.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO/
CARTA PRECATÓRIA/MANDADO PARA SEU CUMPRIMENTO.
Ariquemes-RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7013921-19.2017.8.22.0002
REQUERENTE: ANTONIO DEGANUTTI FILHO
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DOS
SANTOS - RO0005471
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de pedido de obrigação de fazer c/c indenização por danos
materiais ajuizados em face de ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO
RONDÔNIA (CERON) tencionando o reembolso de valor
despendido com a construção de rede elétrica em propriedade rural,
bem como a formalização da incorporação da rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora ANTÔNIO DEGANUTTI
FILHO construiu uma subestação de 15 KvA, situada na Linha
C-90, LOTE 52, GLEBA 42 KM 20, Ariquemes/RO, sendo que a
parte requerida passou a prestar manutenção na rede construída
pela parte autora como se sua fosse, tendo ocorrido portanto, a
incorporação da rede elétrica sem observância do disposto na
Resolução 229/2006 da ANEEL.
Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos moldes
estabelecidos pela CERON/ELETROBRAS, a qual aprovou o
projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo, até o momento
não efetuou a restituição do valor dispendido para construção
da subestação. Para comprovar o alegado juntou documentos
conforme inicial.
Citada, a requerida apresentou contestação requerendo em suma
a improcedência da inicial sob o argumento de que não houve
a incorporação da rede elétrica. Argumentou ainda que, a parte
autora não provou os fatos alegados, bem como, não provou ter
sofrido qualquer dano material decorrente de ato da requerida.
Ocorre que os documentos juntados com a inicial comprovam a
construção da rede de energia elétrica na propriedade da parte
autora e a incorporação por parte da requerida. Não restam dúvidas
de que a requerida se beneficiou da estrutura construída pela parte
autora para o fornecimento de energia elétrica na região onde
reside. De outro lado, a requerida nada provou. Suas alegações
vieram aos autos destituídas de provas, de modo que não há como
acatar o alegado. Seja como for, a requerida passou a gerir a
rede elétrica construída pela parte autora como se sua fosse, sem
contudo indenizá-la pelos valores despendidos.
Os documentos comprovam a um só tempo, que a parte autora
construiu uma subestação de energia elétrica em sua propriedade
rural, e que a parte requerida, após a construção incorporou a rede
elétrica sem qualquer formalização e indenização
Assim, a devolução dos valores despendidos com a construção
da rede de energia elétrica é perfeitamente cabível, visto que as
instalações passaram a integrar o patrimônio da concessionária
CERON, a qual explora atividade lucrativa.
Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena
de enriquecimento sem causa, especialmente porque restou
comprovado nos autos que a parte autora arcou com todos os
custos para elaboração de projeto e construção de rede elétrica na
zona rural e a requerida incorporou referida rede sem indenizar a
parte autora ou formalizar a incorporação.
Atualmente a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia reconhece o direito à indenização:
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“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É de
cinco anos o prazo de prescrição para o ressarcimento de valores
dispendidos na construção de rede particular de energia elétrica
apropriada pela concessionária de serviço público para expansão
de programa de eletrificação de propriedades rurais. É devido o
ressarcimento dos valores gastos pelo particular para construção
de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação
desta pela concessionária pública do serviço de energia elétrica,
cujo valor deve ser pago devidamente corrigido e com juros de
mora, em função da vigência em nosso sistema do princípio da
reparação integral” (TJRO, Apelação 01003969720088220007,
Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, j. em 19/10/2011). “CERON.
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. RECURSOS
PARTICULARES. DEVER DA CONCESSIONÁRIA RESTITUIR
INTEGRALMENTE O VALOR” (TJRO, Turma Recursal de Porto
Velho; Recurso Inominado n° 1001703-31.2012.8.22.0004,
Relatora Juíza Euma Mendonça Tourinho, j. em 08.10.2014).
Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e
considerando-se que a CERON não impugnou especificamente
as alegações da parte autora, restou evidenciada a sua
responsabilidade de incorporar a subestação em seu patrimônio
em razão da natureza do serviço público, e consequentemente,
o dever de indenizar a parte autora pelas despesas de aquisição
e instalação da rede elétrica, urgindo analisar apenas o quantum
devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8
de agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem
de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta
Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva
concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir
da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas
de operação e manutenção de tais redes”. Nos termos do § 1°
do art. 9º da Resolução, para obter o valor do ressarcimento ao
proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária
de distribuição deverá: I - calcular o encargo de responsabilidade
da concessionária ou permissionária de acordo com as regras
vigentes à época da construção da rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal
estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a anualmente por
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;
e III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede
particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio de
fórmula própria.
Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização leve
em conta o valor vigente à época da construção da subestação,
com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determinação
da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a
CERON/ELETROBRAS deve se nortear pela Resolução 229/06 da
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram
incorporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a
indenização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte
promover ação judicial para que no bojo do processo judicial, seja
apurado o valor.
Os documentos juntados demonstram que na época da construção
da subestação a parte autora realizou e pagou por um projeto de
engenharia, bem como, todos os gastos inerentes a construção da
rede elétrica.
Ora, se a energia foi fornecida na região, é óbvio que o projeto
elétrico foi executado e a subestação foi construída. É público
e notório que o Governo Federal expandiu o fornecimento da
energia elétrica para a zona rural há pouco tempo, de modo que
há 08, 10 anos, os proprietários de imóveis rurais que queriam
ter acesso à energia elétrica precisavam, com recursos próprios,
construir subestações em suas propriedades e imediações, a fim
de assegurar o fornecimento de energia elétrica.
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Dessa forma, os documentos juntados na inicial corroboram esse
conhecimento público, qual seja, que a parte autora fez um projeto,
executou o mesmo e construiu uma subestação para ter acesso à
energia, a qual foi efetivamente fornecida. Por fim, a parte autora
foi diligente em juntar orçamento demonstrando os valores gastos
para a construção de sua subestação. A CERON teve acesso a
esses documentos e não os impugnou. Do mesmo modo, a CERON
não juntou NENHUM documento demonstrando que o orçamento/
projeto está equivocado ou fora da realidade.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do orçamento juntado
na inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado
para condenar a CERON – Centrais Elétricas de Rondônia S/A
a indenizar a parte autora no importe de R$ 12.932,94 (doze mil
novecentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos) a
título de danos materiais, referente às despesas comprovadas
com a construção da rede particular de energia elétrica em sua
propriedade, cujo o valor do desembolso feito pelo consumidor
deverá ser corrigido com juros de 1% (um por cento) ao mês a
contar da citação e correção monetária a partir do ajuizamento
da ação, bem como, determino que a CERON/ELETROBRAS
proceda à incorporação da referida rede elétrica ao patrimônio da
concessionária.
Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523, §
3º do CPC.
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da
SENTENÇA e caso requerido pela parte autora, inicie-se a
execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Cumpra-se servindo-se a presente DECISÃO como MANDADO /
Ofício/Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu
cumprimento.
Ariquemes/RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7009872-32.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Requerente: LUZIA RIBEIRO DOS SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: LEDIANE TAVARES ROSA
- RO8027, BELMIRO ROGERIO DUARTE BERMUDES NETO RO0005890
Requerido: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA: “Relatório dispensado na forma dos arts. 27 da Lei
12.153/09 c/c 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de Cobrança de
Verbas Rescisórias ajuizada por LUZIA RIBEIRO DOS SANTOS em
face de MUNICÍPIO DE ARIQUEMES/RO tencionando o pagamento
de verbas rescisórias a que faria jus em virtude do encerramento de
contrato legítimo junto ao ente público para o qual ele laborou durante
determinado período. Segundo consta na inicial, a parte autora foi
servidora pública no âmbito da municipalidade, sendo nomeada para
a função de Assessora Especial III CDS – 06, nomeada por meio do
Decreto 11.101/2015, laborando pelo período compreendido entre
Janeiro de 2015 a Janeiro de 2017, entretanto, após sua exoneração
não houve o adimplemento do valor de suas verbas rescisórias
imanentes ao contrato laborado, o que segundo o Termo de Rescisão
de Trabalho em anexo, corresponde ao importe de R$ 13.597,06
(treze mil quinhentos e noventa e sete reais e seis centavos).
Sobredito valor refere-se ao inadimplemento de férias proporcionais
e integrais vencidas e terço constitucional de férias. Para comprovar
suas alegações juntou documentos pessoais, carteira de trabalho,
contracheques, decreto de nomeação e exoneração e ficha
financeira. Citado o Município apresentou contestação reconhecendo
o pedido apresentado pela parte autora, confirmando a legitimidade
do direito ao recebimento de verbas rescisórias em razão do término
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do vínculo laboral. Nestes termos, o Município arguiu que o montante
reclamado a título de verbas rescisórias na Inicial é inconteste pois o
cálculo que instrui a demanda (Termo de Rescisão de Contrato de
Trabalho) foi elaborado pelo Setor de Recursos Humanos da
Prefeitura e, na ocasião, confessou o inadimplemento da obrigação.
Em que pese eventuais dificuldades financeiras suportadas pela
Fazenda Pública e a necessidade de cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal pelo gestor, conforme arguido pelo
Município em outros autos que também envolvem o inadimplemento
de verbas rescisórias, entendo que nada disso suprime a
obrigatoriedade de satisfazer dívidas como a que está sendo
reclamada na Inicial, pois como é cediço as verbas rescisórias
guardam representatividade de verbas alimentares as quais
necessitam ser pagas para manutenção de subsistência do servidor
exonerado, em atenção ao princípio constitucional da dignidade da
pessoa humana. Mesmo que o Município não concordasse com o
pagamento de verbas rescisórias à parte autora, há que reconhecer
os direitos trabalhistas, caso contrário tal solução se mostraria injusta
e desrespeitosa a vários princípios basilares, como a vedação ao
enriquecimento sem causa, a segurança jurídica e a boa-fé objetiva,
já que deixaria o servidor sem a contraprestação pelos serviços
prestados ao Município. Por outro lado, deve haver responsabilidade
na concessão exclusiva de verbas legítimas e não pagas porque
como se sabe o pagamento respectivo opera-se com dinheiro público
e as questões ligadas à Administração Pública devem ser resolvidas
em observância a regramentos bastante específicos. Pois bem. De
acordo com a Inicial, a parte autora intenta o recebimento de R$
13.597,06 (treze mil quinhentos e noventa e sete reais e seis
centavos). Como esse montante também foi indicado pela defesa,
deve ser objeto de concessão, autorizada a dedução do valor a título
de contribuição (IRRF e INSS) se for o caso, de modo que a parte
autora detém direito ao recebimento da quantia indicada acima,
exclusivamente, aplicando-se ao crédito autoral a correção monetária
e juros moratórios concernentes às regras aplicáveis à Fazenda
Pública. Portanto, conforme se verifica, o requerido reconheceu o
pedido apresentado pela parte autora confessando o inadimplemento
das verbas rescisórias devidas, de modo que o pedido inicial procede
na íntegra. Registre-se que as férias não usufruídas e o respectivo
terço constitucional não se enquadram nas hipóteses autorizadoras
de incidência do Imposto de Renda, posto o caráter indenizatório a
que apresentam. É esse o entendimento firmado nos tribunais.
Vejamos: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE
1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS. 1. Acórdão elaborado de conformidade
com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso IX, 98 e 99 do
Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular
e tempestivo. 2. Consoante entendimento jurisprudencial majoritário,
não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional
de férias, isto porque, o adicional de férias, correspondente a um
terço (1/3) da remuneração percebida pelo servidor, possui natureza
indenizatória, e não remuneratória, sendo que as parcelas que não
se incorporam à remuneração são insuscetíveis de incidência de
contribuição previdenciária. Precedentes STJ: AgRg no AREsp
103294/RN e AgRg no AREsp 73523/GO.3. Recurso conhecido e
não provido. SENTENÇA mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios
que fixo em 15% (quinze por cento), que deverá incidir sobre o valor
da condenação devidamente corrigido. Sem custas, em razão da
isenção legal (Acórdão n.767299, 20130110782004ACJ, Relator:
ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/03/2014,
Publicado no DJE: 14/03/2014. Pág.: 285). TRIBUTÁRIO E
CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
– PERDA DE OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE – NÃO INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS
INDENIZADAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – TAXA SELIC. 1.
Não perde o objeto o MANDADO de segurança preventivo cujo ato
que se pretende evitar acaba por consumar-se, após o ajuizamento
da ação. 2. O mandamus preventivo traz ínsito o pedido de
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desconstituição do referido ato, caso ocorra sua consumação, e se
concedida a segurança. 3. “O pagamento de férias não gozadas por
necessidade de serviço não está sujeito à incidência de imposto de
renda”. (Súmula nº 125 do STJ). 4. O abono constitucional de um
terço que irá incidir sobre o salário de férias que não foram gozadas
não sofre a incidência do imposto de renda retido na fonte (grifado).
5. A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
ERESP 267080/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, assentou
entendimento no sentido da aplicação da Taxa Selic no âmbito do
direito tributário, a partir de 1º/01/1996. 6. A incidência da Taxa Selic
importa na inaplicabilidade de qualquer outro critério de atualização
monetária ou juros de mora, vez que já engloba juros e atualização.
7. Apelação provida (TRF-2 - AMS: 54801 RJ 2003.51.06.000655-8,
Relator: Desembargador Federal PAULO BARATA, Data de
Julgamento: 12/08/2008, TERCEIRA TURMA ESPECIALIZADA,
Data de Publicação: DJU - Data::21/08/2008 – Página::317). Em
razão do exposto, importante consignar o enunciado da Súmula 386
do STJ de que “São isentos de imposto de renda as indenizações de
férias proporcionais e respectivo adicional”. Posto isso, nos termos
do art. 487, I do CPC, julgo procedente para o fim de condenar o
MUNICÍPIO DE ARIQUEMES/RO a pagar em favor da parte autora
LUZIA RIBEIRO DOS SANTOS a importância de R$ 13.597,06
(treze mil quinhentos e noventa e sete reais e seis centavos), cujo
valor deverá ser pago com juros aplicados à caderneta de poupança
contados a partir da citação, nos termos do disposto no art. 1º-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 e correção
monetária calculada com base no IGP-M desde o ajuizamento do
pedido, extinguindo-se o feito com resolução do MÉRITO. Fica
autorizada a dedução do valor a título de contribuição (IRRF e INSS),
desde que a verbas pretendidas na Inicial não se enquadrem nas
hipóteses de isenção ora descritas. Sem custas e sem verbas
honorárias, conforme dispõem os arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27
da Lei 12.153/09. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o
trânsito em julgado da SENTENÇA, se nada for requerido, arquivese. Cumpra-se servindo-se a presente como MANDADO /Ofício/
Carta Precatória/Notificação para seu cumprimento. Ariquemes;
data e horário certificados no Sistema PJE. Márcia Cristina Rodrigues
Masioli Morais Juíza de Direito”
Processo: 7011162-82.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Requerente: COMPANY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME
Advogado do(a) REQUERENTE: JUCYARA ZIMMER - RO0005888
Requerido: KEZIA MEDEIROS DOS SANTOS
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA: “Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei
9.099/95. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por COMPANY
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA – ME, em face de KEZIA
MEDEIROS DOS SANTOS. Segundo consta na inicial, a parte
autora atua no comércio varejista de roupas e calçados e, após
a parte requerida adquirir mercadorias em sua loja, a mesma
tornou-se credora da quantia de R$ 806,54 (oitocentos e seis
reais e cinquenta e quatro centavos). No entanto, a parte autora
não recebeu o valor estipulado a título de contraprestação,
o que motivou o ingresso da presente demanda judicial para
recebimento da importância atualizada de R$ 1.685,59 (mil
seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).
Apesar de devidamente citada e intimada a parte requerida não
apresentou contestação aos autos, sendo que a ausência de
contestação aos autos corrobora a decretação de revelia do(a)
requerido(a), porquanto assim prevê o artigo 344 do Código de
Processo Civil, a saber: “Se o réu não contestar a ação, será
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pelo autor”. Desse modo, decreto a REVELIA da
parte requerida, com as consequências a ela inerentes. O artigo
373 do Código de Processo Civil dispõe no inciso II que o ônus
da prova incumbe “ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
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modificativo ou extintivo do direito do autor”. Portanto, como a
parte requerida é revel e nesse sentido não produziu nenhuma
prova em contraposição as alegações contidas na inicial, tem-se
que desincumbiu-se do ônus que lhe cabia. No presente caso,
a conduta da parte requerida em não apresentar contestação
nos autos conduz ao reconhecimento como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, nada havendo a infirmar tal convicção.
Além disso, há entendimento pacificado de que a revelia induz a
presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Vejamos:
COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. REVELIA. AUSÊNCIA DA
RÉ NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 20
DA LEI 9.099/95. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS
NARRADOS NA INICIAL. ERRO ESCUSÁVEL QUANTO AO
PREENCHIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004704706, Segunda
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Julgado em 30/04/2014) (TJ-RS - Recurso
Cível: 71004704706 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese
Spengler, Data de Julgamento: 30/04/2014, Segunda Turma
Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
05/05/2014). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DA RÉ NA AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO. REVELIA. FATOS NARRADOS NA INICIAL
QUE SE REPUTAM VERDADEIROS. PROTESTO. NOTAS
PROMISSÓRIAS SUIFICIENTES PARA EMBASAR O PEDIDO
INICIAL, ALIADAS AO PROTESTOS COMPROVANDO A
MORA DA DEVEDORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005168315, Segunda Turma
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin Bigolin,
Julgado em 28/01/2015) (TJ-RS - Recurso Cível: 71005168315
RS, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Data de Julgamento:
28/01/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação:
Diário da Justiça do dia 03/02/2015). Com efeito, os documentos
apresentadas nos autos, em especial as duplicatas, comprovam
os fatos alegados pela parte autora, ficando evidente a negociação
entre as partes e o inadimplemento do valor estipulado. A parte
requerida não contestou a ação e não compareceu à audiência
de conciliação. Como competia a ela fazer provas de fato
modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora
e, não o fez, o feito deve ser julgado com base nas provas
produzidas. Portanto, em razão da comprovação dos débitos e
ausência do pagamento, o feito deve ser julgado procedente. Em
que pese a parte autora haja pretendido a atualização do valor
desde o vencimento da obrigação, conforme tabela de correção
que instrui o pedido inicial, desde já consigno que é incabível a
atualização na forma pretendida, posto que contraria o Código
Civil em vigor, especificamente o artigo 405, o qual dispõe que:
“contam-se os juros de mora desde a citação inicial”. Sendo assim,
oportuno conceder à parte autora o valor do capital descrito nas
duplicatas devidamente assinadas pela parte adversa, aplicandolhe os juros e correções legalmente estabelecidos. Posto isso,
julgo procedente o pedido para condenar KEZIA MEDEIROS DOS
SANTOS a pagar em favor da autora COMPANY COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA – ME o importe de R$ 806,54 (oitocentos e
seis reais e cinquenta e quatro centavos) acrescido de atualização
monetária a contar do ajuizamento do pedido e juros de 1% ao
mês desde a citação, extinguindo o processo com julgamento do
MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. Sem honorários e
sem custas, uma vez que não vislumbro litigância de má-fé (art.
54 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte
requerida, observando os efeitos da revelia decretada, para que
cumpra o descrito na SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de multa de 10% descrita no art. 523, §1º do CPC. Após
o trânsito em julgado da SENTENÇA, arquive-se. Cumpra-se
servindo a presente como MANDADO /carta de intimação/carta
precatória para seu cumprimento. Ariquemes-RO, data e horário
registrados no sistema PJE. Márcia Cristina Rodrigues Masioli
Morais Juíza de Direito”
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Processo: 7000125-24.2018.8.22.0002
REQUERENTE: ADEILDE ALMEIDA DE QUEIROZ
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE RONDÔNIA/
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito interposta
por ADEILDE ALMEIDA DE BRITO em face da ELETROBRAS
DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA/CERON objetivando a isenção do
pagamento de diferença de consumo não faturada em sua unidade
consumidora no importe de R$ 2.042,44 (dois mil e quarenta e dois
reais e quarenta e quatro centavos).
Em suma, segundo consta na inicial, que a parte requerida realizou
fiscalização no padrão de energia elétrica da parte autora, que
posteriormente recebeu uma fatura de recuperação de consumo
referente a sua unidade consumidora apontando uma diferença de
faturamento entre o período de 05/2011 a 04/2014, no valor de
R$ 2.042,44 (dois mil e quarenta e dois reais e quarenta e quatro
centavos), com vencimento em 24/11/2017.
Assim, por discordar do débito que lhe fora atribuído, ingressou
com a presente tencionando a declaração de inexistência do débito
apontado na notificação de irregularidade (fatura/diferença de
faturamento).
Para amparar a pretensão, juntou documentos pessoais, fatura
corresponde a recuperação de consumo, dentre outros.
Citada a requerida apresentou contestação requerendo a
improcedência da inicial sob o argumento de que o relógio medidor
da unidade consumidora da parte autora não estava funcionando
corretamente e que por este motivo, estava lhe sendo cobrado
consumo de energia elétrica menor do que o consumido de fato.
Por fim, a requerida afirmou que todos os procedimentos adotados
pela concessionária estão de acordo com as regras da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 5410, bem
como, com a resolução 414/2010 da ANEEL.
Conforme narrativa dos fatos, resta patente que a questão dos
autos reflete uma relação de consumo, em que a responsabilidade
do fornecedor é de natureza objetiva, somente dela se exonerando
acaso prove que o defeito inexistiu na prestação de serviço, ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor
a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si causados,
com facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão
do ônus da prova a seu favor.
Portanto, o MÉRITO destes autos reside em saber se essa fraude
existiu mesmo e se ela foi feita pela parte autora, e de igual modo
reside em saber se essa cobrança retroativa é ou não legal.
A análise do medidor feita pela empresa ré não serve como meio
de prova capaz de atestar a responsabilidade da parte autora pelo
pagamento já que não há nos autos provas de que o medidor foi
fraudado por ela ou que dela se beneficiou. Logo, a parte autora
não pode ser penalizada com nenhuma multa ou “diferença de
consumo”.
A irregularidade do procedimento de cobrança constituem falhas
na prestação dos serviços sendo que o artigo 20 do Código de
Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade do fornecedor
face os vícios de qualidade na prestação de seus serviços e, o
§ 2º prescreve que “são impróprios os serviços que se mostrem
inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam,
bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares
de prestabilidade”.
O Art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ainda
serem “nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis
com a boa-fé ou a equidade”.
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Portanto, a concessionária deve fazer a medição correta do
consumo, cobrando do consumidor estritamente os serviços que
lhe foram prestados, na exata medida de seu CONSUMO REAL.
Sem provas de que a suposta fraude foi realizada pela autora não
há como impor a ela o dever de pagar diferença de consumo. No
direito consumerista, vigora a inversão do ônus da prova. Logo,
cabia à CERON provar que a autora praticou a fraude e como
a CERON não fez isso, conclui-se que a autora não cometeu
nenhuma irregularidade.
Nos termos do art. 77 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a
CERON tem a responsabilidade de realizar a “verificação periódica
dos equipamentos de medição”. Certamente que, no caso em tela,
se a CERON o tivesse feito em tempo hábil constataria eventual
irregularidade e, saberia precisar o responsável com exatidão.
Sendo assim, não há razão plausível para atribuir suposta fraude
do medidor à conduta da parte autora, uma vez que não há nos
autos nenhuma prova nesse sentido. Considerando que competia
à CERON provar esta situação, e não o fez, presume-se a boa fé
do consumidor, a qual ingressou judicialmente para pagar pelo que
efetivamente consumiu.
A jurisprudência tem manifestado entendimento de que a
concessionária de energia elétrica não pode realizar cobranças
de valores excessivos com base em perícias unilaterais realizadas
sem as formalidades legais. Vejamos:
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
FRAUDE MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA. Somente a
irregularidade nos equipamentos de medição de consumo ou
fraude comprovadamente atribuíveis ao autor possibilita imputarlhe a responsabilidade pelo débito apurado (TJ-MS - APL:
08002122120138120002 MS 0800212-21.2013.8.12.0002, Relator:
Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 15/04/2014,
4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2014).
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FRAUDE MEDIDOR ENERGIA
APURADA UNILATERALMENTE - DIFERENÇAS DE CONSUMO
NÃO COMPROVADAS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não comprovada a fraude no medidor de energia, já que apurada
unilateralmente pela concessionária do serviço público, deve ser
afastada a responsabilidade do usuário, principalmente quando
não houve impugnação específica quanto a alegação feita pelo
consumidor no sentido de que teria entrado em contato com
a concessionária, a fim de noticiar que com a primeira troca do
medidor este estaria registrando consumo a menor, implicando
em defeito do próprio aparelho (art. 12, § 3º, II, do CDC).
Assim, correta a SENTENÇA que declarou a inexistência de
débito relativo à diferença de consumo verificada (TJ-MS - APL:
01171692020088120001 MS 0117169-20.2008.8.12.0001, Relator:
Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 23/09/2014, 5ª
Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2014).
Portanto, é acertada a desconstituição da dívida inicialmente
lançada, fazendo jus a declaração de inexistência do débito gerado
a título de diferença de consumo, já que sem provas de que a parte
autora fraudou o medidor não há como imputar-lhe o pagamento de
diferença de faturamento.
Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido para o fim de declarar
inexistente o débito de R$ 2.042,44 (dois mil e quarenta e dois reais
e quarenta e quatro centavos) referente a diferença de consumo
apurada na unidade consumidora da parte autora, Código Único
0181141-0, entre 05/2011 a 04/2014, com vencimento em
24/11/2017, isentando-a do pagamento, extinguindo o processo
com julgamento do MÉRITO com base no art. 487, I do Código de
Processo Civil.
Além disso, determino que a requerida CERON abstenha de
interromper ou suspender o fornecimento de energia elétrica no
imóvel da parte autora, bem como de incluir o nome da parte
autora junto aos órgãos restritivos de crédito referente ao débito
descrito nos autos, SALVO se houver atraso no pagamento de
faturas diversas da reclamada na Inicial, sob pena de aplicação de
multa diária e, caso, o corte já tenha sido efetivado que proceda O
IMEDIATO RELIGAMENTO.
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Sem custas e sem honorários.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se o feito.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO/
CARTA PRECATÓRIA/MANDADO PARA SEU CUMPRIMENTO.
Ariquemes-RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7014079-74.2017.8.22.0002
REQUERENTE: SEBASTIAO CELESTINO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE
FREITAS - RO0004634
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente importa analisar a preliminar arguida pela CERON/
ELETROBRAS em sua contestação.
A requerida arguiu a prescrição sob o argumento de que decorreu
o prazo previsto no artigo 206, § 3º IV do Código Civil. Ocorre que
referida alegação não merece prosperar. Explico.
Conforme entendimento jurisprudencial, no caso em tela, ou seja,
rede elétrica custeada pela parte autora incorporada ao patrimônio
da empresa concessionária do serviço, o prazo prescricional
aplicado é o quinquenal, disposto no artigo 206, §5º, I, do Código
Civil (tendo-se em vista, ainda, a regra de transição):
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE
REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. INCORPORAÇÃO AO
PATRIMÔNIO DA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART.
206, § 5º, I DO CC/2002. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART.
2.028 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. POSIÇÃO DO STJ
FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO, COM A
MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. (TJ-PR - Apelação Cível AC
7250315 PR 0725031-5 (TJ-PR).
Ademais, com fulcro no art. 189 do Código Civil, o qual dispõe que
“a pretensão nasce com a violação do direito substantivo”, o prazo
prescricional somente começa a correr a partir da data em que os
bens custados pelo recorrente e foram incorporados ao patrimônio
da concessionária, pois deste fato resulta a violação ao direito,
no caso em tela, há aproximadamente três anos. Assim, afasto a
preliminar e passo à análise do MÉRITO.
No MÉRITO, trata-se de pedido de obrigação de fazer c/c indenização
por danos materiais ajuizados em face de ELETROBRAS
DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA (CERON) tencionando o reembolso
de valor despendido com a construção de rede elétrica em
propriedade rural, bem como a formalização da incorporação da
rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora SEBASTIÃO CELESTINO
DA SILVA construiu uma subestação de 03 KvA, situada na
Linha C-90, Rodovia BR-364, Lote 30, Gleba 13, Zona Rural de
Rio Crespo/RO, sendo que a parte requerida passou a prestar
manutenção na rede construída pela parte autora como se sua
fosse, tendo ocorrido portanto, a incorporação da rede elétrica sem
observância do disposto na Resolução 229/2006 da ANEEL.
Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos moldes
estabelecidos pela CERON/ELETROBRAS, a qual aprovou o
projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo, até o momento
não efetuou a restituição do valor dispendido para construção
da subestação. Para comprovar o alegado juntou documentos
conforme inicial.
Citada, a requerida apresentou contestação requerendo em suma
a improcedência da inicial sob o argumento de que não houve
a incorporação da rede elétrica. Argumentou ainda que, a parte
autora não provou os fatos alegados, bem como, não provou ter
sofrido qualquer dano material decorrente de ato da requerida.
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Ocorre que os documentos juntados com a inicial comprovam a
construção da rede de energia elétrica na propriedade da parte
autora e a incorporação por parte da requerida. Não restam dúvidas
de que a requerida se beneficiou da estrutura construída pela parte
autora para o fornecimento de energia elétrica na região onde
reside. De outro lado, a requerida nada provou. Suas alegações
vieram aos autos destituídas de provas, de modo que não há como
acatar o alegado. Seja como for, a requerida passou a gerir a
rede elétrica construída pela parte autora como se sua fosse, sem
contudo indenizá-la pelos valores despendidos.
Os documentos comprovam a um só tempo, que a parte autora
construiu uma subestação de energia elétrica em sua propriedade
rural, e que a parte requerida, após a construção incorporou a rede
elétrica sem qualquer formalização e indenização
Assim, a devolução dos valores despendidos com a construção
da rede de energia elétrica é perfeitamente cabível, visto que as
instalações passaram a integrar o patrimônio da concessionária
CERON, a qual explora atividade lucrativa.
Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena
de enriquecimento sem causa, especialmente porque restou
comprovado nos autos que a parte autora arcou com todos os
custos para elaboração de projeto e construção de rede elétrica na
zona rural e a requerida incorporou referida rede sem indenizar a
parte autora ou formalizar a incorporação.
Atualmente a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia reconhece o direito à indenização:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É de
cinco anos o prazo de prescrição para o ressarcimento de valores
dispendidos na construção de rede particular de energia elétrica
apropriada pela concessionária de serviço público para expansão
de programa de eletrificação de propriedades rurais. É devido o
ressarcimento dos valores gastos pelo particular para construção
de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação
desta pela concessionária pública do serviço de energia elétrica,
cujo valor deve ser pago devidamente corrigido e com juros de
mora, em função da vigência em nosso sistema do princípio da
reparação integral” (TJRO, Apelação 01003969720088220007,
Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, j. em 19/10/2011). “CERON.
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. RECURSOS
PARTICULARES. DEVER DA CONCESSIONÁRIA RESTITUIR
INTEGRALMENTE O VALOR” (TJRO, Turma Recursal de Porto
Velho; Recurso Inominado n° 1001703-31.2012.8.22.0004,
Relatora Juíza Euma Mendonça Tourinho, j. em 08.10.2014).
Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e
considerando-se que a CERON não impugnou especificamente
as alegações da parte autora, restou evidenciada a sua
responsabilidade de incorporar a subestação em seu patrimônio
em razão da natureza do serviço público, e consequentemente,
o dever de indenizar a parte autora pelas despesas de aquisição
e instalação da rede elétrica, urgindo analisar apenas o quantum
devido.
De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8
de agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem
de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta
Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva
concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir
da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas
de operação e manutenção de tais redes”. Nos termos do § 1°
do art. 9º da Resolução, para obter o valor do ressarcimento ao
proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária
de distribuição deverá: I - calcular o encargo de responsabilidade
da concessionária ou permissionária de acordo com as regras
vigentes à época da construção da rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal
estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a anualmente por
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;
e III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede
particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio de
fórmula própria.
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Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização leve
em conta o valor vigente à época da construção da subestação,
com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determinação
da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a
CERON/ELETROBRAS deve se nortear pela Resolução 229/06 da
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram
incorporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a
indenização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte
promover ação judicial para que no bojo do processo judicial, seja
apurado o valor.
Os documentos juntados demonstram que na época da construção
da subestação a parte autora realizou e pagou por um projeto de
engenharia, bem como, todos os gastos inerentes a construção da
rede elétrica.
Ora, se a energia foi fornecida na região, é óbvio que o projeto
elétrico foi executado e a subestação foi construída. É público
e notório que o Governo Federal expandiu o fornecimento da
energia elétrica para a zona rural há pouco tempo, de modo que
há 08, 10 anos, os proprietários de imóveis rurais que queriam
ter acesso à energia elétrica precisavam, com recursos próprios,
construir subestações em suas propriedades e imediações, a fim
de assegurar o fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, os documentos juntados na inicial corroboram esse
conhecimento público, qual seja, que a parte autora fez um projeto,
executou o mesmo e construiu uma subestação para ter acesso à
energia, a qual foi efetivamente fornecida. Por fim, a parte autora
foi diligente em juntar orçamento demonstrando os valores gastos
para a construção de sua subestação. A CERON teve acesso a
esses documentos e não os impugnou. Do mesmo modo, a CERON
não juntou NENHUM documento demonstrando que o orçamento/
projeto está equivocado ou fora da realidade.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do orçamento juntado
na inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado
para condenar a CERON – Centrais Elétricas de Rondônia S/A
a indenizar a parte autora no importe de R$ 11.174,90 (onze mil
cento e setenta quatro reais e noventa centavos) a título de danos
materiais, referente às despesas comprovadas com a construção
da rede particular de energia elétrica em sua propriedade, cujo o
valor do desembolso feito pelo consumidor deverá ser corrigido
com juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e
correção monetária a partir do ajuizamento da ação, bem como,
determino que a CERON/ELETROBRAS proceda à incorporação
da referida rede elétrica ao patrimônio da concessionária.
Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523, §
3º do CPC.
Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da
SENTENÇA e caso requerido pela parte autora, inicie-se a
execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Cumpra-se servindo-se a presente DECISÃO como MANDADO /
Ofício/Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu
cumprimento.
Ariquemes/RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7011332-54.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Requerente: SIDNEI MARCIANO SCHOFFEN
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULA ISABELA DOS SANTOS
- RO0006554, ISABEL MOREIRA DOS SANTOS - RO0004171,
HEDERSON MEDEIROS RAMOS - RO0006553
Requerido: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA - CERON
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Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA: “Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei
9.099/95. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização
por Danos Morais proposta por SIDNEI MARCIANO SCHOFFEN
em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA/CERON,
tencionando a retificação da fatura de energia elétrica
correspondente ao mês de 09/2017, com vencimento em
13/09/2017, no importe de R$ 6.585,95 (seis mil quinhentos e
oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), com o fito de
cobrar-lhe o consumo real e não o suposto valor excessivo ora
cobrado. Ademais, a parte autora requereu o restabelecimento
imediato do serviço de energia elétrica na unidade consumidora,
bem como a abstenção de negativação por conta do débito
reclamado nos autos. Citada a requerida apresentou contestação
nos autos, onde em suma alegou que não houve corte de energia
na unidade consumidora da parte autora, tendo na verdade ocorrido
um problema técnico que resultou na interrupção do serviço. Por
fim, requereu a improcedência da ação sob a alegação de que não
houve conduta ilícita de sua parte em realizar o corte de energia da
unidade consumidora da parte autora, sendo que por tal fato não
há o que se falar em reparação por danos morais. Portanto, o
MÉRITO destes autos reside em saber se subsiste cobrança de
valor em excesso ou não. Segundo consta no extrato de análise de
débito que instruem a Inicial, a média registrada na unidade
consumidora nos últimos meses pela CERON é bem inferior à
media registrada na fatura reclamada, sendo que o aumento de
valor foi feito sem qualquer justificativa plausível. No mais,
evidencia-se relação consumerista existente entre as partes,
urgindo seja aplicada a inversão do ônus probatório face à
hipossuficiência da parte autora frente ao poderio econômico,
técnico e probatório da concessionária, bem como em razão da
verossimilhança de suas alegações (art. 6º, inciso VIII do CDC). De
acordo com o art. 6º, X do Código de Defesa do Consumidor,
constitui um direito básico do consumidor, “a adequada e eficaz
prestação dos serviços públicos em geral”. Esse direito básico é
repetido pelo Art. 140 da Resolução 414 da ANEEL, o qual prevê
que “a distribuidora é responsável, além das obrigações que
precedem o início do fornecimento, pela prestação de serviço
adequado a todos os seus consumidores, assim como pelas
informações necessárias à defesa de interesses individuais,
coletivos ou difusos”. O § 1º do referido artigo prevê ainda que
“serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade,
cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”. Portanto, a
prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica deve
obedecer a certas “condições” e dentre elas, a EFICIÊNCIA e
SEGURANÇA. Materializando essas condições e direitos, os arts.
104 e 106 da Resolução 414/2010 da ANEEL descrevem que o
faturamento das unidades consumidoras será feito com base no
consumo real. Assim, um dos direitos básicos do consumidor de
energia elétrica é ser cobrado por aquilo que efetivamente
consumiu. Ocorre que no caso em tela, operou-se a cobrança de
valor que não retrata o efetivo consumo da parte autora, o que é
vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente pelo
seu art. 39, V, o qual dispõe que “é vedado ao fornecedor de
produtos ou serviços exigir do consumidor vantagem
manifestamente excessiva”. O Art. 51, IV, do Código de Defesa do
Consumidor, dispõe ainda serem “nulas de pleno direito, entre
outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas
iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
Portanto, a concessionária deve fazer a medição correta do
consumo, cobrando do consumidor estritamente os serviços que
lhe foram prestados, na exata medida de seu CONSUMO REAL.
Considerando que competia à CERON produzir provas de que o
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valor cobrado na fatura de 09/2017, referente ao Código Único
1287702-6, está correto e isso não ocorreu, presume-se a boa fé
do consumidor, o qual ingressou judicialmente para pagar pelo que
efetivamente consumiu. Atualmente, a jurisprudência tem se
manifestado pela nulidade das faturas com valores a maior.
Vejamos: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CEB.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA
ACIMA DO CONSUMO MÉDIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DA FATURA. REDUÇÃO AO VALOR DO CONSUMO MÉDIO
COM BASE NA MEDIÇÃO DOS SEIS MESES ANTERIORES AO
FATURAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não demonstrada
pela companhia de energia elétrica a causa que justifique a medição
de consumo em patamar muito além da média de energia elétrica
consumida na residência, tem-se por indevida a cobrança do valor
registrado na conta. 2. Incabível o dano moral pela falta de
demonstração de erro injustificável ou má-fé. 3. Recurso conhecido
e desprovido. Dispensados o relatório e o voto, conforme previsto
no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Honorários fixados em R$400,00
(quatrocentos reais) a ser pago pelo recorrente vencido. Acórdão n.
627157, 20120110331123ACJ, Relator JOÃO FISCHER, 2ª Turma
Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em
09/10/2012, DJ 18/10/2012 p. 255). JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
CONSUMIDOR. CEB. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DO CONSUMO MÉDIO.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA FATURA. REDUÇÃO AO
VALOR DO CONSUMO MÉDIO COM BASE NA MEDIÇÃO DOS
SEIS MESES ANTERIORES. VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIENCIA DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL
INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. NATUREZA ESSENCIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE ATENDIDAS NA FIXAÇÃO. RECURSO
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA 1. Constatada a
hipossuficiência da consumidora, bem como a verossimilhança de
suas alegações, com a consequente inversão do ônus da prova
determinada pelo Juiz, consoante permite o artigo 6º, inciso VIII, do
CDC, cabe à concessionária de serviço público comprovar o efetivo
consumo de energia elétrica. 2. Restou incontroverso nos autos
que as contas de energia elétrica da consumidora referentes aos
meses de julho e agosto de 2010, foram faturadas com valores
muito elevados, encontrando-se totalmente dissonantes de seu
padrão de consumo, devendo, desta forma, ante a ausência de
prova em contrário, serem reduzidas ao valor correspondente ao
consumo médio da residência, apurado com base na medição dos
seis meses anteriores à referidas contas. 3. O indeferimento de
prova pericial pelo Juiz não configura cerceamento de defesa. O
Juiz não é obrigado a deferir todo e qualquer pedido de produção
de prova formulado pela parte, seja ela testemunhal, documental
ou mesmo pericial, pois, a teor dos artigos 130 e 131 do Código de
Processo Civil, a ele cabe determinar as provas necessárias à
instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou
meramente protelatórias, apreciando-as livremente, sendo
soberano em sua análise, devendo, contudo, decidir
fundamentadamente, de acordo com seu convencimento. 4. A
interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica enseja
indenização por danos morais, em face de sua natureza essencial,
bem como por força da responsabilidade objetiva da empresa
concessionária de tal serviço público por defeito na sua prestação
(artigo 14 do CDC). 5. Na fixação do quantum arbitrado a título de
dano moral, é certo que sua indenização deve ser fixada mediante
prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade,
levando-se em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem
como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à
moral ou à dignidade do ofendido, atentando-se especialmente
para: a)- as circunstâncias que envolvem o fato; b)- as condições
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pessoais e econômicas dos envolvidos; c)-, a gravidade objetiva do
dano moral e a extensão de seu efeito lesivo; d)- o efeito pedagógico
e preventivo para o ofensor; e)- não enriquecimento sem causa do
ofendido ou empobrecimento do ofensor. 6. Na espécie, a
consumidora ficou sem energia elétrica em sua residência por
quase dois meses, devido à interrupção indevida no seu
fornecimento. O valor do dano moral foi corretamente fixado pelo i.
Juiz singular. 7. Recurso conhecido e improvido. SENTENÇA
mantida por seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento
servindo de acórdão, na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.
Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) do valor da condenação. (Acórdão n. 526542,
20110110211567ACJ,
Relator
DEMETRIUS
GOMES
CAVALCANTI, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do
Distrito Federal, julgado em 09/08/2011, DJ 12/08/2011 p. 314
Logo, conclui-se que a cobrança EXCESSIVA imputada a parte
autora não pode prosperar, vez que esta não representa o efetivo
consumo real, de modo que o consumidor faz jus à retificação da
fatura de energia elétrica reclamada na inicial, no valor de R$
6.585,95 (seis mil quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e
cinco centavos) com vencimento em 13/09/2017, referente ao
Código Único 1287702-6. De igual modo, afigura-se como medida
justa o IMEDIATO RESTABELECIMENTO na prestação do serviço
de energia elétrica no imóvel, bem como a proibição de negativar o
nome da parte autora por conta do débito reclamado nestes autos,
haja vista que o valor afigura-se exorbitante e indevido. Quanto ao
DANO MORAL, é de suma importância verificar se houve o corte
indevido no fornecimento de energia elétrica e, se nesse sentido a
parte requerente faz jus ao recebimento de indenização pelos
danos morais sofridos em razão desse corte. Os documentos
juntados com a inicial, em especial as faturas de energia elétrica,
atestam que a parte requerente reside na LH C 70, S/N, B 65, GB
14, LT 60, Zona Rural em Ariquemes-RO. Consoante disposição
do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire
ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Segundo este
mesmo código, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas
do evento. Senão vejamos: Art. 2° Consumidor é toda pessoa física
ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a
coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja
intervindo nas relações de consumo. (…) Art. 17. Para os efeitos
desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do
evento. Frise-se que, com base na inversão do ônus da prova
estabelecida no CDC, competiria a concessionária comprovar que
o desligamento do serviço de energia elétrica foi devido. Contudo,
em que pese a parte requerida ter informado que não houve corte
de energia na unidade consumidora da parte autora, tendo na
verdade ocorrido um problema técnico que resultou na interrupção
do serviço, todavia, em momento algum foi acostado aos autos
documentos que justifica-se o motivo da residência da parte
requerente ter ficado desabastecida de energia elétrica por um
lapso temporal tão grande. Ressalta-se que, a parte requerida agiu
com total negligência no caso em tela, tendo em vista que cortou o
fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora sem que
a mesma possuísse débitos em aberto que justifica-se a legalidade
do corte do serviço essencial. Portanto, o corte de energia elétrica
do imóvel localizado na LH C 70, S/N, B 65, GB 14, LT 60, Zona
Rural em Ariquemes-RO, foi indevido e nesse sentido, caracteriza
a conduta ilícita da parte requerida. Como é cediço, o serviço de
energia elétrica enquadra-se enquanto serviço essencial, o qual
apenas pode ser interrompido mediante comprovação dos
requisitos descritos em lei. No caso em tela, não há nenhuma
demonstração de que a requerida CERON agiu com regularidade,
haja vista que, a parte autora encontra-se adimplente. No entanto,
oportuno ressalvar que, a conduta da CERON estaria amparada
caso tivesse juntado aviso assinado pelo consumidor, informado
sobre a inspeção e suspensão no fornecimento de energia elétrica.
No entanto, a concessionária não cumpriu este mister, deixando de
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comprovar suficientemente as alegações expendidas em sua
defesa. O dano causado pela conduta da requerida está
comprovado por meio dos documentos juntados com a inicial.
Independentemente dessas provas, é sabido que a falta da energia
elétrica, gera desconforto, prejuízos econômicos e à saúde,
constrangimentos perante vizinhos e conhecidos, chateação e
irritação que abala toda a estrutura da pessoa e da família onde ela
está alicerçada, dispensando assim, provas nesse sentido. Há
inclusive entendimento jurisprudencial nesse sentido. Vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTADA A
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUTORA
VÍTIMA DO EVENTO. EQUIVOCADA SUSPENSÃO DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCONTROVERSO
ADIMPLEMENTO DA FATURA. DANO MORAL PRESUMIDO
(grifado).
SUSPENSÃO
DE
SERVIÇO
BÁSICO
DESMOTIVADAMENTE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO
DE
ACORDO
COM
A
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CORRETO ARBITRAMENTO. EXEGESE DO
ART. 20, § 3º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS
DESPROVIDOS (TJ-SC - AC: 20130279014 SC 2013.027901-4
(Acórdão), Relator: José Volpato de Souza, Data de Julgamento:
10/07/2013, Quarta Câmara de Direito Público Julgado, Data de
Publicação: 18/07/2013 às 07:33. Publicado Edital de Assinatura
de Acórdãos Inteiro teor Nº Edital: 6515/13 Nº DJe: Disponibilizado
no Diário de Justiça Eletrônico Edição n.1674 – www.tjsc.jus.br). E
M E N T A-APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CUMULADA
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ERRO NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - EMISSÃO DE FATURAS EM
VALORES EQUIVOCADOS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA COM LASTRO EM FATURAS
INDEVIDAS - DANO MORAL INDENIZÁVEL - PEDIDO
PROCEDENTE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOÁVEL RECURSO NÃO PROVIDO. I. Deve a concessionária de serviço
público arcar com o pagamento de indenização por danos morais
quando o corte no fornecimento de energia elétrica foi efetivado em
razão do inadimplemento de faturas ilegítimas (grifado). II. Se a
quantificação dos danos morais considerou os critérios da
razoabilidade, ponderando-se as condições econômicas do
ofendido e do ofensor, o grau da ofensa e suas conseqüências,
tudo na tentativa de evitar a impunidade do ofensor e, por outro
lado, o enriquecimento sem causa do ofendido, não se há falar em
minoração do quantum (TJ-MS - APL: 00164936420088120001
MS 0016493-64.2008.8.12.0001, Relator: Des. Marco André
Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 30/04/2013, 3ª Câmara
Cível, Data de Publicação: 10/05/2013). Por fim, o nexo de
causalidade entre a conduta e o dano está comprovado por meio
dos documentos que evidenciaram que o corte indevido do
fornecimento do serviço foi causado pela conduta da CERON. Não
se discute sobre a culpa da requerida, já que nesse caso se aplica
a teoria objetiva da culpa, expressa nos arts. 932, III e 933 do CC.
Mesmo que fosse o caso de se perquirir sobre a culpa, ainda assim
seria o caso de atribuir à requerida a responsabilidade, pois os
seus prepostos agiram com evidente negligência e imprudência ao
procederem o corte do fornecimento de energia elétrica sem que
houvesse justo motivo. Dessa forma, não pairam dúvidas de que a
conduta da requerida gerou abalo moral passível de reparação.
Logo, estão presentes os elementos do dever de indenizar, quais
sejam, a ação, o dano e o nexo de causalidade, consubstanciados
no artigo 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. A
esse respeito, o art. 927, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe
acerca da obrigação de indenizar imposta àquele que agiu
ilicitamente: “Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Na fixação do quantum,
levo em consideração a conduta lesiva da requerida consistente no
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corte indevido da energia elétrica, a capacidade econômica das
partes e a extensão do dano, entendendo razoável a quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais). Posto isto, com fulcro no art. 487, I do
CPC, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida
CERON a retificar a fatura de energia elétrica vencidas em
13/09/2017 no valor de R$ 6.585,95 (seis mil quinhentos e oitenta
e cinco reais e noventa e cinco centavos), referente ao Código
Único 1287702-6, e, se inviável, que efetue a especificação
retroativa desse consumo real, com base na média dos últimos 12
meses de consumo antes do fato, bem como CONDENAR a
CERON a pagar a parte autora quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a título de danos morais. Além disso, determino que a
requerida CERON restabeleça o fornecimento de energia elétrica
no imóvel da parte autora no prazo máximo de 10 dias, bem como
se abstenha de incluir o nome da parte autora junto aos órgãos
restritivos de crédito, SALVO se houver atraso no pagamento de
faturas diversas da reclamada na Inicial, sob pena de multa diária
de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de 20 salários mínimos.
Sem custas e honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Transitada em julgado, se não houver requerimento
das partes, arquive-se o feito. Ariquemes/RO; data e horário
certificado no sistema PJE. Márcia Cristina Rodrigues Masioli
Morais Juíza de Direito”
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Juizado Especial
Av: Tancredo Neves, 2606 - Setor Institucional, Ariquemes/RO
CEP: 76870-000 - Fone:(69)3535-2093 - E-mail: aqs1jecivel@tjro.
jus.br
Processo: 7000218-84.2018.8.22.0002
REQUERENTE: ADILSON DE SOUZA OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE RICARDO D AVASSI
DAMICO - RO0007435, OZEIAS DIAS DE AMORIM - RO0004194
REQUERIDO: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA/
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
INTIMAÇÃO
FINALIDADE: Intimar a parte a apresentar contrarrazões ao recurso
interposto no prazo de 10 (dez) dias.
Ariquemes/RO, 18 de maio de 2018.
Nome: ADILSON DE SOUZA OLIVEIRA
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 2930, - de 2726 a 3010 lado par, Setor 04, Ariquemes - RO - CEP: 76873-540
Nome: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA/CERON
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 1966, - de 1560 a 1966 lado par, Setor 02, Ariquemes - RO - CEP: 76873-238
Processo: 7012871-55.2017.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: LUZELENE CORREA DA SILVA EURICH
Advogados do(a) REQUERENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805,
UELTON HONORATO TRESSMANN - RO8862
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
Relatório dispensado na forma dos arts. 27 da Lei 12.153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Inicialmente antes de analisar a legalidade ou não deste pedido,
é preciso salientar que nos termos do Decreto Lei nº 20.910/32, a
prescrição contra a Fazenda Pública e as respectivas autarquias
ocorre em cinco anos, contados da data da propositura da ação, de
modo que somente poderão ser restituídas os valores referentes
aos últimos cinco anos, contados da data de ajuizamento do
pedido.
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No MÉRITO, trata-se de pedido de implementação de percentual
de porcentagem devida em complementação da totalidade do
adicional de isonomia de 100% na verba 0047, bem como seja
reconhecido o remanescente de isonomia cumulado com a
cobrança do retroativo.
Antes de aprofundar no MÉRITO da presente lide, cabe analisar a
legalidade da implementação do adicional de isonomia, e, após o
estudo, se a parte requerente tem o direito de receber a diferença
requerida na exordial.
Na verdade, a Lei Complementar Estadual n. 125/1994 nunca
criou o adicional de isonomia, mas, tão somente, autorizou o Poder
Executivo a concedê-lo em até 100% incidente sobre o vencimento
básico das tabelas salariais discriminadas na referida norma e
constantes do Anexo IV, da LCE n. 67, de 09/12/1992, consoante
redação do seu art. 1º, in verbis:
“A implementação da isonomia de vencimentos dos servidores civis
da administração direta, das autarquias e fundações públicas do
poder Executivo com as atribuições iguais, ou assemelhadas, ou
com os demais Poderes e Instituições do Estado, na forma do artigo
39, § 1º da Constituição Federal far-se-á de forma gradativa e nos
limites das possibilidades financeiras e orçamentárias do Estado,
ficando o Executivo autorizado a conceder Adicional de Isonomia
de até 100% (cem por cento), incidente sobre o vencimento-básico
das tabelas salariais a seguir discriminadas e constantes do Anexo
IV, da Lei Complementar n.º 67, de 09 de dezembro de 1992: (...)”
Esta LCE n. 125/1994 fora editada, como se percebe, antes da
Emenda à Constituição n. 19/1998, tempo em que se adotava a
isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou
assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário. Assim, o objetivo dela era
apenas reforçar esta isonomia prevista na antiga redação do §
1º do art. 39 da CF/88 que, como sabido, não foi implantada pelo
poder público.
Ocorre que com o advento da Emenda Constitucional n. 19/98, esta
isonomia foi revogada de tal sorte que a fixação dos padrões de
vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório
passaram a observar outros critérios. Neste contexto, veio a Lei n.
1.068/2002 para alterar a remuneração dos grupos operacionais
por ela especificados o que implicou na extinção do dito adicional
de isonomia (art. 2º) que, conforme salientado, nunca foi criado
pela LCE n. 125/1994.
Ora, se o referido adicional de isonomia nunca foi criado, nem
concedido, não há adicional a ser cobrado, até porque inexiste
lei que obrigasse o Estado a pagá-lo ou que assegurasse seu
pagamento.
A antiga redação do § 1º do art. 39 da CF/88 fazia menção a
uma lei assecuratória. Logo, inexistindo tal norma, caberia aos
interessados na época se utilizarem de instrumentos processuais
disponíveis no ordenamento jurídico pátrio (v.g., MANDADO de
injunção) para fins de exercer plenamente o direito ali existente.
Demais disto, ainda que se considerasse a antiga redação do § 1º
do art. 39 da CF/88 uma norma autoaplicável, ela teve sua vigência
até a promulgação da referida EC n. 19/1998. Ou seja, quem quer
que tenha ingressado no serviço público após a referida emenda
a ela estará submetida, isto é, a fixação dos padrões de seus
vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório
observará o disposto no art. 39, § 1º (nova redação), a saber: “a
natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos
componentes de cada carreira” (inciso I); “os requisitos para a
investidura” (inciso II); e “as peculiaridades dos cargos” (inciso III).
Outrossim, a mesma emenda constitucional também estabeleceu
que “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço
público” (inciso XIII, do art. 37).
Assim, a Lei n. 1.068/2002 que alterou a remuneração dos
grupos operacionais e que extinguiu o dito adicional de isonomia
em momento algum violou a Carta Magna, tampouco o princípio
da irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos,
que, como se sabe, não protege a remuneração dos abalos da
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inflação, da incidência dos tributos, da redução para adequação
do teto remuneratório, nos termos do art. 37, inciso XV, do texto
constitucional.
Acerca da irredutibilidade, ensina FERNANDA MARINELA que
não caracteriza violação a esse princípio a mudança nas verbas
indenizatórias e nas gratificações e adicionais, devidos em razão de
circunstâncias específicas e, normalmente, de caráter temporário,
in verbis:
“Também não caracteriza violação a esse princípio a mudança
nas verbas indenizatórias e nas gratificações e adicionais, porque
são decorrentes da prestação especial do serviço, devidos em
razão de circunstâncias específicas e, normalmente, de caráter
temporário.”(Direito Administrativo, 8ª ed., Impetus, Niterói, 2014,
p. 764).
Nesta esteira, leciona JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
que:
“(...) Não se incluem, todavia, na garantia da irredutibilidade os
adicionais e as gratificações devidos por força de circunstâncias
específicas e muitas vezes de caráter transitório, as quais podem
suscitar até sua absorção em vencimento mais elevado, como
ocorre na implantação de novos planos de cargos e carreiras.”
(Manual de direito administrativo, 25 ed., editora Atlas, São Paulo,
2012, p. 739). (Grifei).
A propósito, salienta o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
que só os vencimentos são irredutíveis (RMS 8.852/ES, Rel.
Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em
15/08/2000, DJ 04/09/2000, p. 194).
Destarte, entendo que a pretensão de cobrança do adicional de
isonomia depende de norma concessiva e regulamentadora que
não se confunde com lei meramente autorizativa.
Desta forma, verifica-se a inviabilidade da concessão da
implementação de percentual de porcentagem devida em
complementação da totalidade do adicional de isonomia de 100%
na verba 0047.
Pensar de modo diferente, inviabilizaria a reforma administrativa
que vezes se impõe, especialmente em momentos de crise
econômica.
Como dito, não houve redução nominal das remunerações dos
requerentes. O tema já está tão cristalizado jurisprudencialmente
que o mesmo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nega a existência
de afronta ao princípio da irredutibilidade mesmo em casos de
extinção de uma gratificação e de uma vantagem (RE 344450,
Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em
01/02/2005, DJ 25-02-2005 PP-00035 EMENT VOL-02181-02 PP00306 LEXSTF v. 27, n. 316, 2005, p. 289-292).
A propósito, com base no julgado acima, o STF entendeu que
não há de se falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de
vencimentos, desde que a lei nova preserve o montante global da
remuneração do servidor. Neste sentido, ficou evidenciado que
o requerente não tem razão em suas argumentações já que o
montante global das suas remunerações foram preservadas.
No mais, não há de se falar em direito adquirido a regime jurídico,
conforme entendimento do Excelso Pretório (ARE 869569 AgR,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 3006-2015 PUBLIC 01-07-2015). Desta forma, a Lei 1.068/2002 não
afronta a CF/88 e sendo assim, ela é constitucional.
Além disso, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o
fundamento de isonomia, pois restaria vulnerado o princípio basilar
do Estado Democrático de Direito, consubstanciado na Separação
de Poderes, consoante Enunciado nº 37 da Súmula Vinculante
do Supremo Tribunal de Federal, in verbis: “Não cabe ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos
de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
Diante do exposto, verifica-se que não deve prosperar o pedido da
parte autora quanto a implementação de percentual de porcentagem
devida em complementação da totalidade do adicional de isonomia
de 100% na verba 0047.
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Posto isto, DECLARO, por meio do controle difuso, a
constitucionalidade da Lei n. 1.068/2002 e, no MÉRITO, julgo
IMPROCEDENTE o pedido apresentado pelo requerente em face
do ESTADO DE RONDÔNIA e, via de consequência, declaro
extinto o feito, com resolução do MÉRITO, nos termos do art. 487,
inciso I, do CPC.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts.
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se
Transitada em julgado a SENTENÇA, se nada for requerido pelas
partes, arquive-se.
Cumpra-se servindo-se a presente DECISÃO como MANDADO /
Ofício/Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu
cumprimento.
Ariquemes/RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Juizado Especial Cível
Av: Tancredo Neves, 2606 - Setor Institucional, Ariquemes/RO
CEP: 76870-000 - Fone:(69)3535-2093
Processo: 7011432-09.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR: Nome: WALTER GOMES RIBEIRO DA COSTA
Endereço: Rua Florianópolis, 2096, Setor 03, Ariquemes - RO CEP: 76870-292
Advogados do(a) EXEQUENTE: DENNIS LIMA BATISTA
GURGEL DO AMARAL - RO0007633, MARCOS PEDRO BARBAS
MENDONCA - RO0004476
RÉU: Nome: RICKISOM MAZITO DE ARAÚJO
Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 2538, CENTRO,
Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Ante o pedido da parte, foi solicitada a penhora on line nas contas
e aplicações financeiras da parte requerida e após o decurso do
prazo para resposta, o BACEN/JUD informou que houve penhora
de R$ 228,86 junto ao BANCO DO BRASIL S.A. na conta do(a)
executado(a).
Apesar de esse valor NÃO contemplar todo o valor do crédito,
MANTENHO essa penhora/bloqueio porque foi o único valor que o
sistema conseguiu bloquear.
Assim, ante a penhora realizada, intime-se o(a) executado(a), na
pessoa de seu advogado, se houver, para se quiser, apresentar
impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, como lhe faculta o art.
523, § 1º do CPC.
Decorrido o prazo sem manifestação, expeça-se alvará de
levantamento em favor do(a) credor(a) com os seguintes dados:
Protocolo Bacen/Jud Nº 20180002391239
ID: 072018000006410690
Instituição: Caixa Econômica Federal
Agência: 1831
Tipo créd. Jud: Geral.
Ariquemes/RO; 18 de maio de 2018
MARCIA CRISTINA RODRIGUES MASIOLI MORAIS
Juiz(a) de Direito
Processo: 7000917-75.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Requerente: ADAO RODRIGUES DOS SANTOS
Requerido: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA/CERON
Advogados do(a) REQUERIDO: GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434, BRUNA
TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
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SENTENÇA: “Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei
9.099/95. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
interposta por ADÃO RODRIGUES DOS SANTOS em face da
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA/CERON objetivando
a isenção do pagamento de diferença de consumo não faturada
em sua unidade consumidora no importe de R$ 4.913,97 (quatro
mil, novecentos e treze reais e noventa e sete centavos). Em suma,
segundo consta na inicial, que a parte requerida realizou fiscalização
no padrão de energia elétrica da parte autora, que posteriormente
recebeu uma fatura de recuperação de consumo referente a sua
unidade consumidora apontando uma diferença de faturamento
entre o período de 02/2016 a 08/2017, no valor de R$ 4.913,97
(quatro mil, novecentos e treze reais e noventa e sete centavos),
com vencimento em 26/01/2018. Assim, por discordar do débito
que lhe fora atribuído, ingressou com a presente tencionando a
declaração de inexistência do débito apontado na notificação de
irregularidade (fatura/diferença de faturamento). Para amparar
a pretensão, juntou documentos pessoais, fatura corresponde
a recuperação de consumo, dentre outros. Citada a requerida
apresentou contestação requerendo a improcedência da inicial sob
o argumento de que o relógio medidor da unidade consumidora
da parte autora não estava funcionando corretamente e que
por este motivo, estava lhe sendo cobrado consumo de energia
elétrica menor do que o consumido de fato. Por fim, a requerida
afirmou que todos os procedimentos adotados pela concessionária
estão de acordo com as regras da ABNT (Associação Brasileira
de Normas Técnicas) NBR 5410, bem como, com a resolução
414/2010 da ANEEL. Conforme narrativa dos fatos, resta patente
que a questão dos autos reflete uma relação de consumo, em
que a responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva,
somente dela se exonerando acaso prove que o defeito inexistiu
na prestação de serviço, ou a culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro. O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico
do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos morais
a si causados, com facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova a seu favor. Portanto, o MÉRITO
destes autos reside em saber se essa fraude existiu mesmo e se
ela foi feita pela parte autora, e de igual modo reside em saber se
essa cobrança retroativa é ou não legal. A análise do medidor feita
pela empresa ré não serve como meio de prova capaz de atestar
a responsabilidade da parte autora pelo pagamento já que não há
nos autos provas de que o medidor foi fraudado por ela ou que
dela se beneficiou. Logo, a parte autora não pode ser penalizada
com nenhuma multa ou “diferença de consumo”. A irregularidade
do procedimento de cobrança constituem falhas na prestação dos
serviços sendo que o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor
prevê a responsabilidade do fornecedor face os vícios de qualidade
na prestação de seus serviços e, o § 2º prescreve que “são
impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins
que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não
atendam as normas regulamentares de prestabilidade”. O Art. 51,
IV do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ainda serem “nulas
de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao
fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações
consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade”. Portanto, a concessionária deve fazer a medição correta
do consumo, cobrando do consumidor estritamente os serviços que
lhe foram prestados, na exata medida de seu CONSUMO REAL.
Sem provas de que a suposta fraude foi realizada pela autora não
há como impor a ela o dever de pagar diferença de consumo. No
direito consumerista, vigora a inversão do ônus da prova. Logo,
cabia à CERON provar que a autora praticou a fraude e como
a CERON não fez isso, conclui-se que a autora não cometeu
nenhuma irregularidade. Nos termos do art. 77 da Resolução
nº 414/2010 da ANEEL, a CERON tem a responsabilidade de
realizar a “verificação periódica dos equipamentos de medição”.
Certamente que, no caso em tela, se a CERON o tivesse feito
em tempo hábil constataria eventual irregularidade e, saberia
precisar o responsável com exatidão. Sendo assim, não há razão
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plausível para atribuir suposta fraude do medidor à conduta da
parte autora, uma vez que não há nos autos nenhuma prova
nesse sentido. Considerando que competia à CERON provar
esta situação, e não o fez, presume-se a boa fé do consumidor,
a qual ingressou judicialmente para pagar pelo que efetivamente
consumiu. A jurisprudência tem manifestado entendimento de que
a concessionária de energia elétrica não pode realizar cobranças
de valores excessivos com base em perícias unilaterais realizadas
sem as formalidades legais. Vejamos: E M E N T A - APELAÇÃO
CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE MEDIDOR
ENERGIA ELÉTRICA. Somente a irregularidade nos equipamentos
de medição de consumo ou fraude comprovadamente atribuíveis
ao autor possibilita imputar-lhe a responsabilidade pelo débito
apurado (TJ-MS - APL: 08002122120138120002 MS 080021221.2013.8.12.0002, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data
de Julgamento: 15/04/2014, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação:
25/04/2014). E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FRAUDE MEDIDOR ENERGIA
APURADA UNILATERALMENTE - DIFERENÇAS DE CONSUMO
NÃO COMPROVADAS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não comprovada a fraude no medidor de energia, já que apurada
unilateralmente pela concessionária do serviço público, deve
ser afastada a responsabilidade do usuário, principalmente
quando não houve impugnação específica quanto a alegação
feita pelo consumidor no sentido de que teria entrado em contato
com a concessionária, a fim de noticiar que com a primeira
troca do medidor este estaria registrando consumo a menor,
implicando em defeito do próprio aparelho (art. 12, § 3º, II, do
CDC). Assim, correta a SENTENÇA que declarou a inexistência
de débito relativo à diferença de consumo verificada (TJ-MS APL: 01171692020088120001 MS 0117169-20.2008.8.12.0001,
Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento:
23/09/2014, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2014).
Portanto, é acertada a desconstituição da dívida inicialmente
lançada, fazendo jus a declaração de inexistência do débito gerado
a título de diferença de consumo, já que sem provas de que a parte
autora fraudou o medidor não há como imputar-lhe o pagamento de
diferença de faturamento. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido
para o fim de declarar inexistente o débito de R$ 4.913,97 (quatro
mil, novecentos e treze reais e noventa e sete centavos) referente
a diferença de consumo apurada na unidade consumidora da parte
autora, Código Único 0556583-9, entre 02/2016 à 08/2017, com
vencimento em 26/01/2018, isentando-a do pagamento, extinguindo
o processo com julgamento do MÉRITO com base no art. 487, I do
Código de Processo Civil. Além disso, determino que a requerida
CERON abstenha de interromper ou suspender o fornecimento de
energia elétrica no imóvel da parte autora, bem como de incluir
o nome da parte autora junto aos órgãos restritivos de crédito
referente ao débito descrito nos autos, SALVO se houver atraso no
pagamento de faturas diversas da reclamada na Inicial, sob pena
de aplicação de multa diária e, caso, o corte já tenha sido efetivado
que proceda O IMEDIATO RELIGAMENTO. Sem custas e sem
honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito
em julgado, se nada for requerido, arquive-se o feito. SERVE
A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO/
CARTA PRECATÓRIA/MANDADO PARA SEU CUMPRIMENTO.
Ariquemes-RO; data e horário certificado no sistema PJE. Márcia
Cristina Rodrigues Masioli Morais Juíza de Direito”
Processo: 7005818-86.2018.8.22.0002
REQUERENTE: MARIA ELSA SILVA ROCHA
Advogado do(a) REQUERENTE: ISABEL SILVA - RO0003896
REQUERIDO: OI / SA
FINALIDADE: Intimar as partes por meio de seus advogados para
comparecerem à Audiência de Conciliação do processo acima,
conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: ARIJESP - Sala de
Conciliação CEJUSC Data: 13/07/2018 Hora: 12:00 - No Endereço:
Rua Fortaleza, 2178, Setor 03, telefone (69) 3536 - 3937, em
Ariquemes - RO.
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Processo: 7006087-28.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Requerente: ESTEVAO MODKOVSKI
Advogados do(a) REQUERENTE: REGINALDO SILVA SANTOS RO7387, SANDRA REGINA DA SILVA OLIVEIRA - RO6490
Requerido: OI / SA
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da DECISÃO abaixo transcrita:
DECISÃO: “Recebo a inicial. Trata-se de ação indenizatória
c/c pedido de antecipação da tutela interposta por ESTEVÃO
MODKOVSKI em face de OI S/A sob o fundamento de que fora
negativado(a) indevidamente por um débito no valor de R$123,21
(cento e vinte e três reais e vinte e um centavos) relativamente
ao contrato de n° 0005098884553945, vencida em 03/07/2017,
o qual afirma desconhecer. Segundo consta na inicial, a parte
autora foi surpreendida com a existência de um registro negativo
incidente sobre seu nome e, como afirmou que referido débito não
lhe pertence, ingressou com a presente tencionando a declaração
de inexistência desse débito e o recebimento de indenização
pelos danos morais e materiais que sofreu. Para amparar o pedido
juntou documento de identidade, comprovante de negativação,
comprovante de residência, dentre outros. O artigo 300 do Código
de Processo Civil prevê que “a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Os
documentos juntados pela parte autora e as sustentações jurídicas
e fáticas expostas nos autos demonstram a probabilidade do direito
e a verossimilhança das alegações da parte autora, demonstrando
estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão da
antecipação da tutela de urgência, afinal, nos autos há documentos
que indicam que a parte autora teve seu nome negativado por
débito que desconhece. Além disso, verifica-se a presença do
perigo de dano, pois reconhecidamente a demora na concessão da
medida poderá causar danos irreparáveis à parte autora, impedindo
a realização de transações financeiras, comerciais, dentre outros.
Não há que se falar em irreversibilidade do provimento, uma vez
que este se limita à suspensão da negativação, podendo ser
novamente incluída, caso seja comprovada a legitimidade do
ato da empresa requerida. Sobre o assunto, há entendimento
jurisprudencial concedendo a antecipação da tutela em situações
semelhantes. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DÉBITO QUITADO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
DO NOME DA PARTE REQUERENTE - TUTELA ANTECIPADA PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 273 DO
CPC - CONCESSÃO - MULTA DIÁRIA - CABIMENTO - FIXAÇÃO RAZOABILIDADE. - Evidencia-se a verossimilhança das alegações
da parte autora que tem seu nome negativado com relação à
débito quitado, impondo-se a concessão de tutela antecipada
para retirada do seu nome dos cadastros restritivos ao crédito. - A
multa diária tem caráter inibitório, tratando-se de medida coercitiva
e não indenizatória, para que a parte efetivamente cumpra o
mandamento jurisdicional, mostrando-se acertado o valor fixado
com razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso
(TJ-MG - AI: 10512130096906001 MG, Relator: Valdez Leite
Machado, Data de Julgamento: 29/05/2014, Câmaras Cíveis / 14ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2014). Assim, com
fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro o
pedido de antecipação de tutela e, em consequência, determino
a suspensão da anotação existente em nome da parte autora no
valor de R$123,21 (cento e vinte e três reais e vinte e um centavos)
relativamente ao contrato de n° 0005098884553945, vencida em
03/07/2017, o qual possui como credor a parte requerida. Oficiese ao SERASA e SPC para que excluam o nome da parte autora
de seus bancos de dados no prazo de 10 (dez) dias, sob pena
de incorrerem no crime de desobediência. Designo audiência de
tentativa de conciliação para o dia 09 de julho de 2018 Às 11:00
horas. Cite-se a parte requerida para tomar ciência da presente e
intime-se para comparecer na audiência designada nos autos que
se realizará no prédio do CEJUSC localizado na Rua Fortaleza, nº
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2178, setor 03 em Ariquemes/RO. Fica a parte requerida advertida
que o não comparecimento na audiência importará, conforme
disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, na decretação de sua revelia
e presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora,
os quais encontram-se descritos na Petição Inicial cujo link de
acesso encontra-se abaixo transcrito, bem como no julgamento
antecipado da lide. Intime-se a parte requerida para tomar ciência
de que, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos,
deverá constituir advogado. Após, intime-se a parte autora para
comparecer na audiência designada, sob pena de extinção do feito
e condenação em custas. Cumpridas as determinações acima,
encaminhe-se os autos à CEJUSC para realização de audiência.
Cancele-se eventual audiência designada automaticamente pelo
sistema PJE. Cumpra-se servindo a presente como MANDADO
/carta de intimação/carta precatória/carta de citação para seu
cumprimento. Ariquemes/RO, data e horário certificados no
Sistema PJE. Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais Juíza de
Direito”
Processo: 7013331-42.2017.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: JOSE CARLOS MARIANO
Advogado do(a) REQUERENTE: TIAGO DOS SANTOS DE LIMA
- RO7199
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA: “Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei
9.099/95.
Inicialmente importa analisar a preliminar arguida pela CERON/
ELETROBRAS em sua contestação.
A requerida arguiu a prescrição sob o argumento de que decorreu
o prazo previsto no artigo 206, § 3º IV do Código Civil. Ocorre que
referida alegação não merece prosperar. Explico.
Conforme entendimento jurisprudencial, no caso em tela, ou seja,
rede elétrica custeada pela parte autora incorporada ao patrimônio
da empresa concessionária do serviço, o prazo prescricional
aplicado é o quinquenal, disposto no artigo 206, §5º, I, do Código
Civil (tendo-se em vista, ainda, a regra de transição):
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE
REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. INCORPORAÇÃO AO
PATRIMÔNIO DA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART.
206, § 5º, I DO CC/2002. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART.
2.028 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. POSIÇÃO DO STJ
FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO, COM A
MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. (TJ-PR - Apelação Cível AC
7250315 PR 0725031-5 (TJ-PR).
Ademais, com fulcro no art. 189 do Código Civil, o qual dispõe que
“a pretensão nasce com a violação do direito substantivo”, o prazo
prescricional somente começa a correr a partir da data em que os
bens custados pelo recorrente e foram incorporados ao patrimônio
da concessionária, pois deste fato resulta a violação ao direito,
no caso em tela, há aproximadamente três anos. Assim, afasto a
preliminar e passo à análise do MÉRITO.
No MÉRITO, trata-se de pedido de obrigação de fazer c/c indenização
por danos materiais ajuizados em face de ELETROBRAS
DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA (CERON) tencionando o reembolso
de valor despendido com a construção de rede elétrica em
propriedade rural, bem como a formalização da incorporação da
rede supracitada.
Segundo consta na inicial, a parte autora JOSÉ CARLOS
MARIANO construiu uma subestação de 05 KvA, situada na BR
421, Travessão B-0, Linha C-90, Lote 98, Gleba 67, Alto Paraíso/
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RO, sendo que a parte requerida passou a prestar manutenção
na rede construída pela parte autora como se sua fosse, tendo
ocorrido portanto, a incorporação da rede elétrica sem observância
do disposto na Resolução 229/2006 da ANEEL.
Consta ainda que a parte autora construiu a subestação nos moldes
estabelecidos pela CERON/ELETROBRAS, a qual aprovou o
projeto e procedeu a instalação do serviço, contudo, até o momento
não efetuou a restituição do valor dispendido para construção
da subestação. Para comprovar o alegado juntou documentos
conforme inicial.
Citada, a requerida apresentou contestação requerendo em suma
a improcedência da inicial sob o argumento de que não houve
a incorporação da rede elétrica. Argumentou ainda que, a parte
autora não provou os fatos alegados, bem como, não provou ter
sofrido qualquer dano material decorrente de ato da requerida.
Ocorre que os documentos juntados com a inicial comprovam a
construção da rede de energia elétrica na propriedade da parte
autora e a incorporação por parte da requerida. Não restam dúvidas
de que a requerida se beneficiou da estrutura construída pela parte
autora para o fornecimento de energia elétrica na região onde
reside. De outro lado, a requerida nada provou. Suas alegações
vieram aos autos destituídas de provas, de modo que não há como
acatar o alegado. Seja como for, a requerida passou a gerir a
rede elétrica construída pela parte autora como se sua fosse, sem
contudo indenizá-la pelos valores despendidos.
Os documentos comprovam a um só tempo, que a parte autora
construiu uma subestação de energia elétrica em sua propriedade
rural, e que a parte requerida, após a construção incorporou a rede
elétrica sem qualquer formalização e indenização
Assim, a devolução dos valores despendidos com a construção
da rede de energia elétrica é perfeitamente cabível, visto que as
instalações passaram a integrar o patrimônio da concessionária
CERON, a qual explora atividade lucrativa.
Portanto, esta tem o dever de indenizar a parte autora, pena
de enriquecimento sem causa, especialmente porque restou
comprovado nos autos que a parte autora arcou com todos os
custos para elaboração de projeto e construção de rede elétrica na
zona rural e a requerida incorporou referida rede sem indenizar a
parte autora ou formalizar a incorporação.
Atualmente a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia reconhece o direito à indenização:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. É de
cinco anos o prazo de prescrição para o ressarcimento de valores
dispendidos na construção de rede particular de energia elétrica
apropriada pela concessionária de serviço público para expansão
de programa de eletrificação de propriedades rurais. É devido o
ressarcimento dos valores gastos pelo particular para construção
de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação
desta pela concessionária pública do serviço de energia elétrica,
cujo valor deve ser pago devidamente corrigido e com juros de
mora, em função da vigência em nosso sistema do princípio da
reparação integral” (TJRO, Apelação 01003969720088220007,
Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, j. em 19/10/2011). “CERON.
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. RECURSOS
PARTICULARES. DEVER DA CONCESSIONÁRIA RESTITUIR
INTEGRALMENTE O VALOR” (TJRO, Turma Recursal de Porto
Velho; Recurso Inominado n° 1001703-31.2012.8.22.0004,
Relatora Juíza Euma Mendonça Tourinho, j. em 08.10.2014).
Assim, ante o consolidado entendimento jurisprudencial e
considerando-se que a CERON não impugnou especificamente
as alegações da parte autora, restou evidenciada a sua
responsabilidade de incorporar a subestação em seu patrimônio
em razão da natureza do serviço público, e consequentemente,
o dever de indenizar a parte autora pelas despesas de aquisição
e instalação da rede elétrica, urgindo analisar apenas o quantum
devido.
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De acordo com o art. 3º da Resolução Normativa N° 229, de 8
de agosto de 2006, “as redes particulares que não dispuserem
de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta
Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva
concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir
da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas
de operação e manutenção de tais redes”. Nos termos do § 1°
do art. 9º da Resolução, para obter o valor do ressarcimento ao
proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária
de distribuição deverá: I - calcular o encargo de responsabilidade
da concessionária ou permissionária de acordo com as regras
vigentes à época da construção da rede; II - utilizar a Tarifa Fiscal
estabelecida no § 2° deste artigo, atualizado-a anualmente por
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;
e III - calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede
particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio de
fórmula própria.
Como visto, a Resolução determina que o valor da indenização leve
em conta o valor vigente à época da construção da subestação,
com atualização pelo índice do IPCA. Ocorre que a determinação
da ANEEL não vincula o Judiciário e se presta meramente a
regulamentar a questão no âmbito administrativo. Dessa forma, a
CERON/ELETROBRAS deve se nortear pela Resolução 229/06 da
ANEEL para de forma administrativa, apurar, calcular e indenizar
aqueles que construíram redes elétricas/subestações que foram
incorporadas pela concessionária.
No entanto, caso a concessionária de energia não promova a
indenização com base nos critérios da ANEEL, cabe à parte
promover ação judicial para que no bojo do processo judicial, seja
apurado o valor.
Os documentos juntados demonstram que na época da construção
da subestação a parte autora realizou e pagou por um projeto de
engenharia, bem como, todos os gastos inerentes a construção da
rede elétrica.
Ora, se a energia foi fornecida na região, é óbvio que o projeto
elétrico foi executado e a subestação foi construída. É público
e notório que o Governo Federal expandiu o fornecimento da
energia elétrica para a zona rural há pouco tempo, de modo que
há 08, 10 anos, os proprietários de imóveis rurais que queriam
ter acesso à energia elétrica precisavam, com recursos próprios,
construir subestações em suas propriedades e imediações, a fim
de assegurar o fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, os documentos juntados na inicial corroboram esse
conhecimento público, qual seja, que a parte autora fez um projeto,
executou o mesmo e construiu uma subestação para ter acesso à
energia, a qual foi efetivamente fornecida. Por fim, a parte autora
foi diligente em juntar orçamento demonstrando os valores gastos
para a construção de sua subestação. A CERON teve acesso a
esses documentos e não os impugnou. Do mesmo modo, a CERON
não juntou NENHUM documento demonstrando que o orçamento/
projeto está equivocado ou fora da realidade.
Por tudo isso, fixo o dano material no valor do orçamento juntado
na inicial. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado
para condenar a CERON – Centrais Elétricas de Rondônia S/A
a indenizar a parte autora no importe de R$ 10.690,37 (dez mil
seiscentos e noventa reais e trinta e sete centavos) a título de danos
materiais, referente às despesas comprovadas com a construção
da rede particular de energia elétrica em sua propriedade, cujo o
valor do desembolso feito pelo consumidor deverá ser corrigido
com juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e
correção monetária a partir do ajuizamento da ação, bem como,
determino que a CERON/ELETROBRAS proceda à incorporação
da referida rede elétrica ao patrimônio da concessionária.
Sem honorários e sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15
(quinze) dias sob pena de acréscimo de 10% conforme art. 523, §
3º do CPC.
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Transitada em julgado, sem o cumprimento voluntário da
SENTENÇA e caso requerido pela parte autora, inicie-se a
execução.
Se nada for requerido, arquive-se o feito.
Cumpra-se servindo-se a presente DECISÃO como MANDADO /
Ofício/Carta de Intimação/Carta Precatória/Notificação para seu
cumprimento.
Ariquemes/RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito “
Processo: 7005744-32.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Requerente: DEISE FERNANDA ALVES SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: MAGDA FONTOURA DO
NASCIMENTO - RO9225, ALCIR ALVES - RO1630
Requerido: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da DECISÃO abaixo transcrita:
DECISÃO: “Trata-se de ação consumerista ajuizada por Deise
Fernanda Alves Santos em face de BANCO BMG objetivando,
em caráter de urgência a suspensão dos descontos efetuados
em seu benefício previdenciário relativamente ao contrato número
9657390 no valor de R$ 1.576,00 (mil quinhentos e setenta e seis
reais), os quais vem sendo efetuados em decorrência de suposto
empréstimo consignado que a autora nunca contratou junto ao
requerido. Em verdade houve disponibilização do valor de R$
1.000,00 (mil reais) na conta bancária de titularidade da autora
relativamente ao suposto “crédito consignado”, mas como ela
nunca almejou firmar o aludido negócio, tenciona inclusive, via
liminar, a autorização judicial para consignar tais valores em juízo,
com a FINALIDADE de devolver ao Banco réu, especialmente
porque não quer suportar descontos em seu benefício. Alega o(a)
requerente que tais descontos estão sendo realizados mensalmente
de maneira indevida, pois em verdade não realizou nenhuma
manifestação de vontade no sentido de contratar o empréstimo
consignado outrora firmado e tampouco qualquer cartão vinculado
a isso. O artigo 300 do Código de Processo Civil em vigor prevê
que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo”. Os documentos juntados
pela parte autora e as sustentações jurídicas e fáticas expostas
nos autos demonstram a probabilidade do direito invocado, sendo
que reconhecidamente a manutenção do referido débito mensal
em seu benefício previdenciário gera-lhe sérios constrangimentos
e compromete sua renda alimentar, de modo que patente o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, a
concessão da antecipação da tutela para suspender os descontos
não causam nenhum risco irreparável para o(a) ré(u) que poderá,
comprovada a legalidade da medida, proceder aos descontos
atrasados, sem nenhum prejuízo. Assim, com fundamento no artigo
300 do CPC em vigor, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela
e, em consequência, determino a suspensão imediata do débito
mensal gerado pelo BANCO BMG no benefício previdenciário da
autora, relativamente ao contrato número 9657390 no valor de
R$ 1.576,00 (mil quinhentos e setenta e seis reais) supostamente
firmado entre as partes. Oficie-se ao INSS para que proceda à
suspensão do desconto acima descrito no prazo de 10 (dez) dias,
pena de crime de desobediência. Por conseguinte, autoriza a parte
autora a depositar judicialmente, de plano, o importe de R$ 1.000,00
(mil reais) para salvaguardar seu direito a futuro cancelamento do
contrato, o qual alega não haver firmado com a parte requerida.
Recebo a inicial e determino a designação de audiência de tentativa
de conciliação para o dia 13 de Julho de 2018 às 10:00 horas. Citese a parte requerida para tomar ciência da presente e intime-se para
comparecer na audiência designada nos autos que se realizará no
prédio do CEJUSC localizado na Rua Fortaleza, nº 2178, setor 03
em Ariquemes/RO. Conforme instruções contidas no Provimento
Conjunto nº 01/2017, as partes deverão comparecer na audiência
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designada munidos de documentos de identificação válidos,
devendo a parte autora estar de posse de seus dados bancários
a fim de permitir a instrumentalização imediata e efetivação de
eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial. Tratandose de pessoa jurídica, a parte requerida deverá comparecer à
audiência de conciliação, instrução e julgamento munida de carta
de preposto com poderes específicos para transacionar, sob pena
de revelia, nos moldes dos arts. 9º, § 4º, e 20, da Lei n. 9.099/1995,
sendo que, os atos constitutivos, contratos sociais e demais
documentos de comprovação servem para efetiva constatação da
personalidade jurídica e da regular representação em juízo (art. 45,
Código Civil, e art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de
revelia. A contestação e demais provas, inclusive a indicação de
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF
e endereço) deverão ser apresentadas até o ato da audiência de
conciliação, devendo as partes comunicarem eventuais alterações
dos respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida
e eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação
cumprido no endereço constante dos autos. Ficam as partes
advertidas de que os prazos processuais no Juizado Especial
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo e, nas
causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, deverão
comparecer ao ato acompanhadas de advogado e, havendo
necessidade de assistência por Defensor Público, deverão solicitar
atendimento, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência
de conciliação, diretamente à sede da Defensoria Pública. Fica a
parte autora advertida de que na audiência conciliatória deverá
se manifestar, em até 10 (dez) minutos, sobre os documentos e
preliminares eventualmente apresentados pela parte requerida,
ficando ciente que a ausência importará em extinção do processo
e condenação em custas processuais. Fica a parte requerida
advertida que o não comparecimento na audiência importará,
conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, na decretação
de sua revelia, presunção de veracidade dos fatos alegados pela
parte autora e no julgamento antecipado da lide. Cumpridas as
determinações acima, encaminhe-se os autos à CEJUSC para
realização de audiência. Cancele-se eventual audiência designada
automaticamente pelo sistema PJE. Cumpra-se servindo a
presente como MANDADO /carta de intimação/carta precatória/
carta de citação para seu cumprimento. Ariquemes, data e horário
certificados no Sistema PJE. Márcia Cristina Rodrigues Masioli
Morais Juíza de Direito”
Processo: 7011853-96.2017.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: MARCELINO SOAVE
Advogado do(a) REQUERENTE: TULIO HENRIQUE DE ALMEIDA
SILVA - RO7403
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA: Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei
9.099/95.
Trata-se de ação consumerista interposta por MARCELINO SOAVE
em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON.
Segundo consta na inicial, a parte requerente é usuária do serviço
de energia elétrica da parte requerida, sob a unidade consumidora
0564245-0, no endereço Linha C-30, nº 7941 em Monte Negro/RO.
Consta ainda que, no mês de dezembro de 2015 houve uma
queda de um poste de madeira juntamente com o transformador de
energia elétrica os quais pertenciam ao sítio da parte requerente.
A parte requerente, relata que entrou em contato com a parte
requerida solicitando o restabelecimento do serviço de energia
elétrica na sua unidade consumidora, sendo negado tal pedido sob
o argumento que somente seria realizado os serviços de reparos
caso houvesse doação do transformador para a concessionária.
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Desde então a parte requerente está sem o fornecimento de energia
elétrica no sítio, enfrentando dificuldades. Como não existia mais
o serviço de energia elétrica, bem como não era mais enviado as
faturas de consumo, a parte requerente não efetuou o pagamento.
Relata ainda que, no mês de agosto de 2017, na cidade de
Ariquemes, tentou realizar compra no crediário em uma loja,
contudo obteve informação de que não seria possível pois o estaria
com restrição em seu nome junto aos órgãos de proteção ao
crédito, a pedido da concessionária de energia elétrica.
Por fim, a parte requerente efetuou o pagamento de todos os débitos
para poder retirar seu nome do cadastro de inadimplentes, contudo
não consegue que a parte requerida realize a contraprestação com
o serviço necessário, pois até a presente data não realizaram o
reparo da rede de energia elétrica, informando que tal procedimento
somente será realizado em caso de doação da subestação.
Assim, ingressou com a presente tencionando o restabelecimento
de energia elétrica, bem como a indenização pelos danos morais
que sofreu com a injustificada negativa em restabelecer o serviço
de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora.
Para amparar seus pedidos, juntou protocolo de atendimento,
boletim de ocorrência policial, comprovante de negativação,
comprovante de pagamento, documento pessoal, dentre outros.
Citada a requerida apresentou contestação em sua defesa, onde
em suma requereu a improcedência da ação sob a alegação de que
não houve conduta ilícita de sua parte em não realizar a ligação de
energia elétrica na unidade consumidora da parte autora, sendo
que por tal fato não há o que se falar em reparação por danos
morais.
Com a contestação nada juntou.
Pois bem, a responsabilidade da pessoa jurídica em face dos
atos realizados por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva,
de forma que basta a prova da conduta, do dano e do nexo de
causalidade para configurar-se o dever de indenizar.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor
a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si causados,
com facilitação da defesa de seus direitos, operando-se a inversão
do ônus da prova em seu favor.
Portanto, o MÉRITO destes autos reside em saber se a negativa
em realizar a ligação da energia elétrica na unidade consumidora
foi ou não legal, bem como se houve dano moral.
Os documentos juntados com a inicial, em especial o protocolo
de atendimento, boletim de ocorrência policial, declaração de
testemunhas, atestam que a parte requerente, é proprietária do
imóvel descrito nos autos, bem como, demonstram que solicitou
junto à parte requerida o reparo na rede de energia elétrica para
restabelecer o fornecimento de energia na unidade consumidora.
Consoante disposição do CDC, consumidor é toda pessoa
física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final. Segundo este mesmo código, equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento. Senão vejamos:
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de
pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas
relações de consumo.
(…)
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento.
Assim, fica evidente que a parte requerente se enquadra como
consumidora, devendo para tanto ser aplicado o Código de Defesa
do Consumidor no presente feito.
Frise-se que, com base na inversão do ônus da prova estabelecida
no CDC, competiria a concessionária comprovar que a negativa em
fornecer o serviço de energia elétrica foi devido.
Ressalta-se que, conforme entendimento jurisprudenciais o
contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia
elétrica se estabelece entre a concessionária e o consumidor do
serviço, recaindo sobre este a responsabilidade pela unidade
consumidora e a obrigação de pagar a respectiva tarifa.
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Desta forma, ficou cabalmente comprovado que a parte requerente
solicitou o restabelecimento de energia elétrica em sua unidade
consumidora, sendo tal solicitação negada injustificadamente pela
parte requerida.
Como é cediço, o serviço de energia elétrica enquadra-se enquanto
serviço essencial, o qual apenas pode ser interrompido mediante
comprovação dos requisitos descritos em lei. No caso em tela, não
há qualquer demonstração de que a requerida CERON agiu com
regularidade, haja vista que, a parte autora não possuía na data
dos fatos (queda do peste de energia elétrica juntamente com a
subestação) débitos ou qualquer pendência que possa legitimar o
ato de negar fornecimento de energia elétrica.
O dano causado pela conduta da requerida está comprovado
por meio dos documentos coligidos com a inicial, em especial o
protocolo de atendimento, declaração das testemunhas, boletim
de ocorrência policial, os quais comprovam que a unidade
consumidora da parte requerente ficou sem o serviço essencial de
energia elétrica.
Independentemente dessas provas, é sabido que a falta da energia
elétrica, gera desconforto, prejuízos econômicos e à saúde,
constrangimentos perante vizinhos e conhecidos, chateação e
irritação que abala toda a estrutura da pessoa e da família onde ela
está alicerçada, dispensando assim, provas nesse sentido.
Há inclusive entendimento jurisprudencial nesse sentido. Vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTADA
A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
AUTORA VÍTIMA DO EVENTO. EQUIVOCADA SUSPENSÃO
DO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
INCONTROVERSO ADIMPLEMENTO DA FATURA. DANO
MORAL PRESUMIDO (grifado). SUSPENSÃO DE SERVIÇO
BÁSICO DESMOTIVADAMENTE. DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CORRETO ARBITRAMENTO. EXEGESE DO
ART. 20, § 3º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS
DESPROVIDOS (TJ-SC - AC: 20130279014 SC 2013.027901-4
(Acórdão), Relator: José Volpato de Souza, Data de Julgamento:
10/07/2013, Quarta Câmara de Direito Público Julgado, Data de
Publicação: 18/07/2013 às 07:33. Publicado Edital de Assinatura
de Acórdãos Inteiro teor Nº Edital: 6515/13 Nº DJe: Disponibilizado
no Diário de Justiça Eletrônico Edição n.1674 – www.tjsc.jus.br).
E M E N T A-APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ERRO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - EMISSÃO DE
FATURAS EM VALORES EQUIVOCADOS - SUSPENSÃO DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM LASTRO EM
FATURAS INDEVIDAS - DANO MORAL INDENIZÁVEL - PEDIDO
PROCEDENTE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOÁVEL RECURSO NÃO PROVIDO. I. Deve a concessionária de serviço
público arcar com o pagamento de indenização por danos morais
quando o corte no fornecimento de energia elétrica foi efetivado
em razão do inadimplemento de faturas ilegítimas (grifado). II.
Se a quantificação dos danos morais considerou os critérios da
razoabilidade, ponderando-se as condições econômicas do
ofendido e do ofensor, o grau da ofensa e suas conseqüências,
tudo na tentativa de evitar a impunidade do ofensor e, por outro
lado, o enriquecimento sem causa do ofendido, não se há falar em
minoração do quantum (TJ-MS - APL: 00164936420088120001 MS
0016493-64.2008.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira
Hanson, Data de Julgamento: 30/04/2013, 3ª Câmara Cível, Data
de Publicação: 10/05/2013).
Por fim, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano está
comprovado por meio dos documentos que evidenciaram a injusta
negativa em fornecer o serviço de energia elétrica.
Não se discute sobre a culpa da requerida, já que nesse caso se
aplica a teoria objetiva da culpa, expressa nos arts. 932, III e 933
do CC.
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Mesmo que fosse o caso de se perquirir sobre a culpa, ainda assim
seria o caso de atribuir à requerida a responsabilidade, pois os
seus prepostos agiram com evidente negligência e imprudência ao
procederem a negativa em fornecer o serviço de energia elétrica
em razão do transformador/subestação não ter sido doado para a
concessionária.
Dessa forma, não pairam dúvidas de que a conduta da requerida
gerou abalo moral passível de reparação.
Logo, estão presentes os elementos do dever de indenizar, quais
sejam, a ação, o dano e o nexo de causalidade, consubstanciados
no artigo 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
A esse respeito, o art. 927, caput, do mesmo Diploma Legal
dispõe acerca da obrigação de indenizar imposta àquele que agiu
ilicitamente: “Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Na fixação do quantum, levo em consideração a conduta lesiva da
requerida consistente na injusta negativa em fornecer o serviço de
energia elétrica, a capacidade econômica das partes e a extensão
do dano, entendendo razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Posto isto, julgo PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a
CERON a restabelecer imediatamente o fornecimento de energia
elétrica na unidade consumidora de nº 0564245-0, localizada na
Linha C-30, nº 7941, no município de Monte Negro/RO, bem como,
a pagar a parte autora quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
título de danos morais, nos termos do art. 487, I do CPC.
Além disso, determino que a requerida CERON abstenha de
interromper ou suspender o fornecimento de energia elétrica no
imóvel da parte autora, bem como de incluir o nome da parte autora
junto aos órgãos restritivos de crédito referente ao débito descrito
nos autos, SALVO se houver atraso no pagamento de faturas
diversas da reclamada na Inicial, sob pena de aplicação de multa
diária.
Registre-se que, relativamente à indenização concedida por danos
morais, o termo inicial para incidência dos juros de mora é a data do
evento danoso, em aplicação à Súmula 54 do STJ. Já a correção
monetária deve incidir desde a data do julgamento em que a
indenização foi arbitrada, de acordo com a súmula 362 do STJ.
Sem custas e sem verbas honorárias.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitada em julgado, se nada for requerido pelas partes, arquivese.
Cumpra-se servindo a presente como MANDADO /carta de
intimação/carta precatória para seu cumprimento.
Ariquemes/RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7009084-18.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
Requerente: POLLYANNA FREITAS MUNDIM VAZ DE MELO
Advogado do(a) EXEQUENTE: CRISTIANE RIBEIRO BISSOLI RO0004848
Requerido: Município de Ariquemes e outros
FINALIDADE: Intimar a parte autora por intermédio de seus
advogados acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA: “ Relatório dispensado na forma dos arts. 27 da Lei
12.153/09 c/c 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de Ação de Cobrança de Verbas Rescisórias ajuizada por
Pollyanna Freitas Mundim em face do Município de Ariquemes/RO
tencionando o pagamento de verbas rescisórias a que faria jus em
virtude do encerramento de contrato legítimo junto ao ente público
para o qual ele laborou durante determinado período.
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Segundo consta na inicial, a parte autora laborou no âmbito da
municipalidade como médica e, embora tenha sido exonerada em
data de 31 de Julho de 2013, até a presente data não o valor de
suas verbas rescisórias imanentes ao contrato laborado. Segundo a
parte autora, o montante devido a este título é de R$ 7.493,62 (sete
mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos)
conforme especificação no Termo de Exoneração juntado.
Além disso, pugnou pelo pagamento de honorários contratuais no
importe de 15% sobre o valor do crédito a ser recebido pela parte
autora.
Ao que consta, a parte autora atribuiu à causa o valor de R$
16.567,28 (dezesseis mil quinhentos e sessenta e sete reais e
vinte e oito centavos), que segundo consta o acréscimo refere-se à
correção monetária e juros aplicáveis à espécie.
Citado o requerido apresentou contestação reconhecendo em parte
o pedido apresentado pela parte autora, pois embora confirme a
legitimidade do direito ao recebimento de verbas rescisórias em
razão do término do vínculo laboral encerrado, entende que devem
ser afastadas algumas verbas pretendidas de modo que cálculo
elaborado pela parte autora é dotado de incorreção.
Segundo consta na defesa, dentre as verbas rescisórias pendentes
de quitação à requerente estão as seguintes: Férias proporcionais +
1/3 e décimo terceiro salário proporcional, o que totalizaria o importe
bruto de R$ 9.334,39 (nove mil trezentos e trinta e quatro reais e
trinta e nove centavos) consoante consta no Termo de Exoneração
do requerente. Ademais, o mesmo documento revelaria que sobre
tais verbas incumbem os seguintes descontos: adiantamento de
13º, previdência e IRPF, sendo que após a dedução dos descontos
ora descritos a parte autora faria jus exclusivamente ao valor de R$
3.034,68 (três mil e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos).
Os descontos legais a título de Previdência (INSS) e Imposto
de Renda, como é cediço, são reconhecidamente legítimos. A
controvérsia reside, no entanto, em saber se houve o pagamento
da quantia de R$ 4.979,48 (quatro mil novecentos e setenta e nove
reais e quarenta e oito centavos) a título de adiantamento do 13º
salário/2013 e se esse montante deve ou não ser abatido do total
devido a título de verbas rescisórias.
Portanto, como se vê, o requerido reconheceu em parte o pedido
apresentado pela parte autora confessando o inadimplemento
das verbas rescisórias devidas, pugnando pelo abatimento do 13º
salário ora recebido Conforme documentos que instruem a defesa,
a autora de fato laborou como médica no cargo Especialista da
Saúde II – Médico Ginecologista N-I 40 horas semanais, matrícula
6379-7 lotada na Secretaria Municipal de Saúde e, em contrapartida
foi exonerada em Julho/2013.
Quanto às verbas, as provas dão conta de que houve efetivo
pagamento do valor respectivo a título de adiantamento de
13º salário, a teor da Ficha Financeira anexada e isso não foi
considerado pela parte autora em sua Inicial.
Neste ponto, a parte autora arguiu que Termo de Exoneração
emitido pela própria Administração Pública faz prova de que a
servidora teria direito integral ao valor nele consignado, sem
considerar abatimentos e deduções arguidos pela parte adversa.
Verifica-se, pois, que a parte atentou-se exclusivamente para os
documentos anexados, sem conferir em conta bancária de sua
titularidade se esses valores a título de adiantamento de décimo
terceiro salário foram ou não depositados. Como se sabe, a
princípio a parte autora está incumbida de provar suas alegações
iniciais, enquanto fato constitutivo de seu alegado direito e, não
bastasse isso, sobrevindo prova em sentido diverso, não basta
impugná-la genericamente, devendo anexar contraprova, ou seja,
deveria juntar extratos bancários que demonstrem a ausência de
pagamento. Mas isso não foi feito em sede de impugnação.
Por outro lado, os documentos que instruem a defesa são claros no
sentido de que a servidora recebeu esse adiantamento de verba a
título de gratificação natalina em momento anterior à exoneração.
Inclusive o Município foi diligente neste aspecto e anexou fichas
financeiras e funcionais que instruíram oportunamente processo
administrativo em nome da autora.
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Logo, todos os documentos anexados ao PJE, oportunamente pela
defesa, evidenciam que à parte autora não cabe o recebimento de
13º salário pago à época.
Nestes, termos, procede o pleito autoral em parte, com o fito de
considerar que a parte autora faz jus ao recebimento do total líquido
de R$ 3.034,68 (três mil e trinta e quatro reais e sessenta e oito
centavos), já realizada a dedução de valores a título de descontos
legais, tais como INSS.
Mesmo que o Município não concordasse com o pagamento
de verbas rescisórias à autora, há que reconhecer os direitos
trabalhistas, caso contrário tal solução se mostraria injusta e
desrespeitosa a vários princípios basilares, como a vedação
ao enriquecimento sem causa, a segurança jurídica e a boa-fé
objetiva, já que deixaria a requerente sem a contraprestação pelos
serviços prestados ao Município.
Por outro lado, deve haver responsabilidade na concessão
exclusiva de verbas legítimas e não pagas porque como se sabe
o pagamento respectivo opera-se com dinheiro público e as
questões ligadas à Administração Pública devem ser resolvidas em
observância a regramentos bastante específicos.
Nesse sentido, vigora no âmbito do Direito Administrativo o
Princípio da Supremacia do Interesse Público, também chamado
de FINALIDADE Pública, o qual impõe a preponderância do
interesse público sempre que estiver em conflito com o interesse
particular. Certamente que impôr ao Município o pagamento de
verbas já pagas ao servidor ensejará prejuízos não somente ao
erário, mas também à coletividade face à reversão de benefícios
aos munícipes em geral, que é feito por meio da utilização regular
do dinheiro público.
Seja como for, a parte autora faz jus ao recebimento de verbas
rescisórias no total de R$ 3.034,68 (três mil e trinta e quatro reais
e sessenta e oito centavos), posto que não a recebeu no momento
oportuno e esse direito é incontroverso nos autos.
Registre que totalmente equivocada e incabível a atualização
de verbas rescisórias na forma pretendida pela parte autora,
posto que em se tratando de demanda que tramita em face da
Fazenda Pública, que sabiamente apresenta regramentos bastante
específicos, devem ser empregados juros aplicados à caderneta de
poupança contados a partir da citação, nos termos do disposto no
art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009
e correção monetária calculada com base no IGP-M desde o
ajuizamento do pedido.
Portanto, afasto a planilha de cálculo que instrui a petição inicial
para considerar legítimos apenas juros e correções na forma acima
descrita, de acordo com a lei.
A parte autora pediu ainda a condenação da parte adversa
relativamente a honorários advocatícios contratuais, haja vista que
suportou esses gastos exclusivamente em decorrência do ilícito
praticado pela Fazenda Pública em não pagar-lhe a quantia devida
em tempo hábil.
Inobstante tais argumentos, revela-se crucial para fins de
condenação em dano material que a parte produza prova inconteste
do prejuízo suportado a este título, ou seja, a parte deveria
demonstrar em juízo que teve gastos efetivos com a contratação
de advogado e isso ela não o fez.
Não basta simplesmente a juntada de contrato para demonstrar a
contratação formalizada e o valor pactuado, seria imprescindível
ainda apresentar em juízo recibo de pagamento ou documento
bancário como indicativo de que a quantia devida a título de
honorários foi efetivamente paga em favor do profissional habilitado.
Portanto, improcede o pedido inicial neste ponto.
Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE para o fim de condenar o Município de Ariquemes/
RO a pagar à parte autora Pollyanna Freitas Mundim a importância
de R$ 3.034,68 (três mil e trinta e quatro reais e sessenta e oito
centavos), cujo valor deverá ser pago com juros aplicados à
caderneta de poupança contados a partir da citação, nos termos
do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei 11.960/2009 e correção monetária calculada com base no
IGP-M desde o ajuizamento do pedido, extinguindo-se o feito com
resolução do MÉRITO.
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Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts.
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA, se nada for requerido,
arquive-se.
Cumpra-se servindo-se a presente como MANDADO /Ofício/Carta
Precatória/Notificação para seu cumprimento.
Ariquemes; data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito “
Processo: 7009852-41.2017.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: BRUNO YURE DE LIMA BATISTA
Advogado do(a) REQUERENTE: ERLETE SIQUEIRA - RO0003778
Requerido: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA: “Relatório dispensado na forma dos arts. 27 da Lei
12.153/09 c/c 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de Ação de Cobrança de Verbas Rescisórias ajuizada por
Bruno Yure de Lima Batista em face do Município de Ariquemes/
RO tencionando o pagamento de verbas rescisórias a que faria
jus em virtude do encerramento de contrato legítimo junto ao ente
público para o qual ele laborou durante determinado período.
Segundo consta na inicial, a parte autora laborou no âmbito da
municipalidade, sendo nomeado para exercício do cargo de Assessor
Técnico Nível II e, embora tenha sido exonerado por iniciativa da
própria Administração Pública em 14/10/2016 até a presente data não
o valor de suas verbas rescisórias imanentes ao contrato laborado.
Segundo a parte autora, o montante devido a este título é de R$
6.686,03 (seis mil seiscentos e oitenta e seis reais e três centavos).
Além disso, pugnou pelo pagamento de indenização por danos
morais em seu favor, fundamentando este pedido na chateação
e demais transtornos decorrentes do considerável período de
inadimplemento pela municipalidade, o que perdura desde 2016.
Citado o requerido apresentou contestação reconhecendo o pedido
apresentado pela parte autora, exclusivamente no tocante ao
pagamento das verbas rescisórias. Neste ponto, conforme exposto
pela defesa, as verbas a que o autor faria jus são férias proporcionais,
terço constitucional de férias e 13º salário proporcional no total
bruto de R$ 5.542,28 (cinco mil quinhentos e quarenta e dois reais
e vinte e oito centavos) consoante consta no Termo de Exoneração
do requerente, sendo que após a dedução dos descontos legais a
título de INSS esse valor seria de R$ 4.025,73 (quatro mil e vinte e
cinco reais e setenta e três centavos)
Portanto, como se vê, o requerido reconheceu o pedido apresentado
pela parte autora confessando o inadimplemento das verbas
rescisórias devidas. No entanto, neste ponto, as partes divergem
unicamente quanto às férias, haja vista que em sua defesa o
Município alega que o autor gozou e lhe foram pagas as férias
referentes ao período aquisitivo de 2015/2016, o que foi adimplido
em Julho/2016 em seu favor, segundo ficha financeira.
Neste ponto, o autor arguiu que lhe incumbe o recebimento de férias
integrais porque o único documento anexado pelo Município em
sentido diverso não foi assinado pelo autor/reclamante, ao passo
que o Termo de Exoneração emitido pela própria Administração
Pública faz prova de que o autor teria direito a esse valor.
Verifica-se, pois, que a parte atentou-se exclusivamente para
os documentos anexados, sem afirmar se gozou ou não as
férias desse período. Como se sabe, a princípio a parte autora
está incumbida de provar suas alegações iniciais, enquanto fato
constitutivo de seu alegado direito e, não bastasse isso, sobrevindo
prova em sentido diverso, não basta impugná-la genericamente,
devendo anexar contraprova, ou seja juntar fichas financeiras que
demonstrem que o período de férias não foi gozado e merece ser
indenizado na presente oportunidade. Mas isso a parte não fez em
sede de impugnação.
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Por outro lado, os documentos que instruem a defesa são claros no
sentido de que o servidor recebeu em Julho de 2016 o valor inerente
às férias e gozou esse período. Inclusive o Município foi diligente
neste aspecto e anexou folha de ponto do servidor referente ao
aludido mês em que consta expressamente a menção às FÉRIAS.
Logo, todos os documentos anexados ao PJE, oportunamente pela
defesa, evidenciam que à parte autora não cabe o recebimento
das férias integrais inerentes ao período aquisitivo de 2015/2016,
porquanto esse benefício foi usufruído e pago à época.
Nestes, termos, procede o Termo de Exoneração anexado pela
defesa e as verbas nele consignadas com o fito de considerar
que a parte autora faz jus ao recebimento do total bruto de R$
5.542,28 (cinco mil quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e
oito centavos), sendo legítima a dedução de valores a título de
descontos legais, tais como INSS.
Mesmo que o Município não concordasse com o pagamento
de verbas rescisórias ao autor, há que reconhecer os direitos
trabalhistas, caso contrário tal solução se mostraria injusta e
desrespeitosa a vários princípios basilares, como a vedação
ao enriquecimento sem causa, a segurança jurídica e a boa-fé
objetiva, já que deixaria o requerente sem a contraprestação pelos
serviços prestados ao Município.
Por outro lado, deve haver responsabilidade na concessão
exclusiva de verbas legítimas e não pagas porque como se sabe
o pagamento respectivo opera-se com dinheiro público e as
questões ligadas à Administração Pública devem ser resolvidas em
observância a regramentos bastante específicos.
Nesse sentido, vigora no âmbito do Direito Administrativo o
Princípio da Supremacia do Interesse Público, também chamado
de FINALIDADE Pública, o qual impõe a preponderância do
interesse público sempre que estiver em conflito com o interesse
particular. Certamente que impôr ao Município o pagamento de
verbas já pagas ao servidor ensejará prejuízos não somente ao
erário, mas também à coletividade face à reversão de benefícios
aos munícipes em geral, que é feito por meio da utilização regular
do dinheiro público.
Seja como for, a parte autora faz jus ao recebimento de verbas
rescisórias no total bruto de R$ 5.542,28 (cinco mil quinhentos e
quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), posto que não a
recebeu no momento oportuno e esse direito é incontroverso nos
autos.
Registre-se que eventual valor correspondente ao IRPF e verbas
previdenciárias deverão ser descontados na fonte e recolhidos
posteriormente pelo Município a quem de direito, ressaltando-se
que as férias não usufruídas e o respectivo terço constitucional
não se enquadram nas hipóteses autorizadoras de incidência do
Imposto de Renda, posto o caráter indenizatório a que apresentam.
É esse o entendimento firmado nos tribunais. Vejamos:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE 1/3 (UM TERÇO)
DE FÉRIAS. 1. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto
no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento
Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e
tempestivo. 2. Consoante entendimento jurisprudencial majoritário,
não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional
de férias, isto porque, o adicional de férias, correspondente a um
terço (1/3) da remuneração percebida pelo servidor, possui natureza
indenizatória, e não remuneratória, sendo que as parcelas que não
se incorporam à remuneração são insuscetíveis de incidência de
contribuição previdenciária. Precedentes STJ: AgRg no AREsp
103294/RN e AgRg no AREsp 73523/GO.3. Recurso conhecido e
não provido. SENTENÇA mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios
que fixo em 15% (quinze por cento), que deverá incidir sobre o
valor da condenação devidamente corrigido. Sem custas, em
razão da isenção legal (Acórdão n.767299, 20130110782004ACJ,
Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2ª Turma Recursal dos
Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento:
11/03/2014, Publicado no DJE: 14/03/2014. Pág.: 285).
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TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO – PERDA DE OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – NÃO INCIDÊNCIA
SOBRE FÉRIAS INDENIZADAS E ADICIONAL DE UM TERÇO –
TAXA SELIC. 1. Não perde o objeto o MANDADO de segurança
preventivo cujo ato que se pretende evitar acaba por consumarse, após o ajuizamento da ação. 2. O mandamus preventivo traz
ínsito o pedido de desconstituição do referido ato, caso ocorra sua
consumação, e se concedida a segurança. 3. “O pagamento de
férias não gozadas por necessidade de serviço não está sujeito
à incidência de imposto de renda”. (Súmula nº 125 do STJ). 4. O
abono constitucional de um terço que irá incidir sobre o salário de
férias que não foram gozadas não sofre a incidência do imposto de
renda retido na fonte (grifado). 5. A 1ª Seção do Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do ERESP 267080/SC, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, assentou entendimento no sentido da aplicação
da Taxa Selic no âmbito do direito tributário, a partir de 1º/01/1996.
6. A incidência da Taxa Selic importa na inaplicabilidade de
qualquer outro critério de atualização monetária ou juros de mora,
vez que já engloba juros e atualização. 7. Apelação provida (TRF2 - AMS: 54801 RJ 2003.51.06.000655-8, Relator: Desembargador
Federal PAULO BARATA, Data de Julgamento: 12/08/2008,
TERCEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU Data::21/08/2008 – Página::317).
Em razão do exposto, importante consignar o enunciado da
Súmula 386 do STJ de que “São isentos de imposto de renda as
indenizações de férias proporcionais e respectivo adicional”.
Quanto ao pedido de DANO MORAL, o requerente nada provou.
Conforme especificação contida na Inicial, o autor argumenta
que seria inaceitável o Município promover a exoneração e não
pagar as verbas rescisórias oportunamente. De fato assiste-lhe
razão quanto à ilicitude, haja vista que as verbas deveriam ter sido
quitadas em momento contemporâneo à ocorrência da exoneração
do servidor e isso não foi feito, tanto que o inadimplemento motivou
o ingresso da presente demanda judicial para solução do litígio
entre as partes.
Mas isso por si só, não caracteriza a ocorrência de abalo moral em
favor da parte autora, especialmente porque não restou provado
que o servidor sofreu abalo, constrangimento, frustração ou outra
dor moral indenizável. O fato de a responsabilidade civil do Estado
filiar-se à Teoria Objetiva, especificamente a Teoria denominada
Risco Administrativo, não ilide que a parte faça prova inequívoca
do dano moral suportado, pois como é cediço, a responsabilização
objetiva opera-se independentemente da aferição de culpa, no
entanto, necessitam ser provados os demais requisitos como a
conduta, dano e nexo de causalidade.
No direito pátrio, o dano moral não pode ser presumido e
deve obrigatoriamente ser provado nos autos para assegurar
indenização. Somente em circunstâncias peculiares, como é o
caso da negativação indevida, por exemplo, é que a Jurisprudência
dispensa a produção de provas e admite a presunção de que
os fatos (negativação) geraram dano moral. Em todas as outras
situações, como a descrita nos autos, é imprescindível que a parte
produza as provas que demonstrem o seu direito.
Ocorre que nenhuma testemunha foi ouvida ou documento juntado
comprovando que o requerente sofreu dano moral ou abalo
emocional causado pelo Município. Ao contrário disso, em sede de
impugnação a parte pediu o julgamento antecipado da lide. Tudo o
que há nos autos são apenas alegações da própria requerente sem
qualquer tipo de prova quanto ao abalo moral suportado, o que não
é suficiente para gerar condenação a este título.
É certo que o inadimplemento por parte da fazenda pública
perdura a bastante período de tempo e, que o valor reclamado
refere-se a verba alimentar, no entanto, não há como entender
presumidamente que isso abalou o requerente em virtude de
transtornos ocasionados especificamente a ele ou à família onde
está alicerçada, porquanto não há como saber se a parte depende
exclusivamente dessa renda para arcar com suas despesas e,
ainda, não há como presumir que especificamente o requerente
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ficou constrangido ou chateado em decorrência do atraso para
adimplemento dessa obrigação, posto que cada ser humano reage
de forma diversa e específica diante das situações a que a vida em
sociedade nos impõe e, ademais não há como haver condenação
baseada em presunção se a lei assim não permite e, tampouco a
jurisprudência admite a ocorrência de presunção nestes casos.
Não se trata aqui de insensibilidade do órgão julgador frente
a situação específica do requerente, mas tecnicamente seria
imprescindível que a parte fizesse prova do alegado em sua
Inicial porquanto nos termos do CPC em vigor incumbe ao autor
provar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, no tocante
ao dano moral não há qualquer provas dos transtornos ensejados
em virtude do ato ilícito da municipalidade em não pagar o autor a
quantia devida em tempo hábil.
Portanto, improcede o pedido inicial neste ponto.
Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE para o fim de condenar o Município de Ariquemes/
RO a pagar ao autor Bruno Yure de Lima Batista a importância de
R$ 5.542,28 (cinco mil quinhentos e quarenta e dois reais e vinte
e oito centavos), cujo valor deverá ser pago com juros aplicados à
caderneta de poupança contados a partir da citação, nos termos do
disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
11.960/2009 e correção monetária calculada com base no IGP-M
desde o ajuizamento do pedido, ficando autorizado ao requerido
proceder aos descontos legais de IRPF e verbas previdenciárias,
extinguindo-se o feito com resolução do MÉRITO.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts.
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA, se nada for requerido,
arquive-se.
Cumpra-se servindo-se a presente como MANDADO /Ofício/Carta
Precatória/Notificação para seu cumprimento.
Ariquemes; data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito “
Processo: 7015404-84.2017.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: ROSANGELA EMERICH DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: TULIO HENRIQUE DE ALMEIDA
SILVA - RO7403
Requerido: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA/CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito interposta
por ROSANGELA EMERICH DE SOUZA em face da ELETROBRAS
DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA/CERON objetivando a isenção do
pagamento de diferença de consumo não faturada em sua unidade
consumidora no importe de R$ 566,63 (quinhentos e sessenta e
seis reais e sessenta e três centavos).
Em suma, segundo consta na inicial, que a parte requerida realizou
fiscalização no padrão de energia elétrica da parte autora, que
posteriormente recebeu uma fatura de recuperação de consumo
referente a sua unidade consumidora apontando uma diferença de
faturamento entre o período de 03/2017 a 07/2017, no valor de
R$ 566,63 (quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e três
centavos), com vencimento em 29/12/2017.
Assim, por discordar do débito que lhe fora atribuído, ingressou
com a presente tencionando a declaração de inexistência do débito
apontado na notificação de irregularidade (fatura/diferença de
faturamento).
Para amparar a pretensão, juntou documentos pessoais, fatura
corresponde a recuperação de consumo, dentre outros.
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Citada a requerida apresentou contestação requerendo a
improcedência da inicial sob o argumento de que o relógio medidor
da unidade consumidora da parte autora não estava funcionando
corretamente e que por este motivo, estava lhe sendo cobrado
consumo de energia elétrica menor do que o consumido de fato.
Por fim, a requerida afirmou que todos os procedimentos adotados
pela concessionária estão de acordo com as regras da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 5410, bem
como, com a resolução 414/2010 da ANEEL.
Conforme narrativa dos fatos, resta patente que a questão dos
autos reflete uma relação de consumo, em que a responsabilidade
do fornecedor é de natureza objetiva, somente dela se exonerando
acaso prove que o defeito inexistiu na prestação de serviço, ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
O art. 6°, VI e VIII, do CDC esclarece ser direito básico do
consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si
causados, com facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com
a inversão do ônus da prova a seu favor.
Portanto, o MÉRITO destes autos reside em saber se essa fraude
existiu mesmo e se ela foi feita pela parte autora, e de igual modo
reside em saber se essa cobrança retroativa é ou não legal.
A análise do medidor feita pela empresa ré não serve como meio
de prova capaz de atestar a responsabilidade da parte autora pelo
pagamento já que não há nos autos provas de que o medidor foi
fraudado por ela ou que dela se beneficiou. Logo, a parte autora
não pode ser penalizada com nenhuma multa ou “diferença de
consumo”.
A irregularidade do procedimento de cobrança constituem falhas
na prestação dos serviços sendo que o artigo 20 do Código de
Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade do fornecedor
face os vícios de qualidade na prestação de seus serviços e, o
§ 2º prescreve que “são impróprios os serviços que se mostrem
inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam,
bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares
de prestabilidade”.
O Art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ainda
serem “nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis
com a boa-fé ou a equidade”.
Portanto, a concessionária deve fazer a medição correta do
consumo, cobrando do consumidor estritamente os serviços que
lhe foram prestados, na exata medida de seu CONSUMO REAL.
Sem provas de que a suposta fraude foi realizada pela autora não
há como impor a ela o dever de pagar diferença de consumo. No
direito consumerista, vigora a inversão do ônus da prova. Logo,
cabia à CERON provar que a autora praticou a fraude e como
a CERON não fez isso, conclui-se que a autora não cometeu
nenhuma irregularidade.
Nos termos do art. 77 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a
CERON tem a responsabilidade de realizar a “verificação periódica
dos equipamentos de medição”. Certamente que, no caso em tela,
se a CERON o tivesse feito em tempo hábil constataria eventual
irregularidade e, saberia precisar o responsável com exatidão.
Sendo assim, não há razão plausível para atribuir suposta fraude
do medidor à conduta da parte autora, uma vez que não há nos
autos nenhuma prova nesse sentido. Considerando que competia
à CERON provar esta situação, e não o fez, presume-se a boa fé
do consumidor, a qual ingressou judicialmente para pagar pelo que
efetivamente consumiu.
A jurisprudência tem manifestado entendimento de que a
concessionária de energia elétrica não pode realizar cobranças
de valores excessivos com base em perícias unilaterais realizadas
sem as formalidades legais. Vejamos:
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
FRAUDE MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA. Somente a
irregularidade nos equipamentos de medição de consumo ou
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fraude comprovadamente atribuíveis ao autor possibilita imputarlhe a responsabilidade pelo débito apurado (TJ-MS - APL:
08002122120138120002 MS 0800212-21.2013.8.12.0002, Relator:
Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 15/04/2014,
4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2014).
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FRAUDE MEDIDOR ENERGIA
APURADA UNILATERALMENTE - DIFERENÇAS DE CONSUMO
NÃO COMPROVADAS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não comprovada a fraude no medidor de energia, já que apurada
unilateralmente pela concessionária do serviço público, deve ser
afastada a responsabilidade do usuário, principalmente quando
não houve impugnação específica quanto a alegação feita pelo
consumidor no sentido de que teria entrado em contato com
a concessionária, a fim de noticiar que com a primeira troca do
medidor este estaria registrando consumo a menor, implicando
em defeito do próprio aparelho (art. 12, § 3º, II, do CDC).
Assim, correta a SENTENÇA que declarou a inexistência de
débito relativo à diferença de consumo verificada (TJ-MS - APL:
01171692020088120001 MS 0117169-20.2008.8.12.0001, Relator:
Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 23/09/2014, 5ª
Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2014).
Portanto, é acertada a desconstituição da dívida inicialmente
lançada, fazendo jus a declaração de inexistência do débito gerado
a título de diferença de consumo, já que sem provas de que a parte
autora fraudou o medidor não há como imputar-lhe o pagamento de
diferença de faturamento.
Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido para o fim de declarar
inexistente o débito de R$ 566,63 (quinhentos e sessenta e seis
reais e sessenta e três centavos) referente a diferença de consumo
apurada na unidade consumidora da parte autora, Código Único
1390323-3, entre 03/2017 a 07/2017, com vencimento em
29/12/2017, isentando-a do pagamento, extinguindo o processo
com julgamento do MÉRITO com base no art. 487, I do Código de
Processo Civil.
Além disso, determino que a requerida CERON abstenha de
interromper ou suspender o fornecimento de energia elétrica no
imóvel da parte autora, bem como de incluir o nome da parte
autora junto aos órgãos restritivos de crédito referente ao débito
descrito nos autos, SALVO se houver atraso no pagamento de
faturas diversas da reclamada na Inicial, sob pena de aplicação de
multa diária e, caso, o corte já tenha sido efetivado que proceda O
IMEDIATO RELIGAMENTO.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se o feito.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO/
CARTA PRECATÓRIA/MANDADO PARA SEU CUMPRIMENTO.
Ariquemes-RO; data e horário certificado no sistema PJE.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz Substituto
Processo: 7000109-70.2018.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: ROSINARIA ALVES DE ALMEIDA
Advogado do(a) REQUERENTE: TULIO HENRIQUE DE ALMEIDA
SILVA - RO7403
Requerido: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA (CERON)
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA:
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
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Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito interposta
por ROSINARIA ALVES DE ALMEIDA em face da ELETROBRAS
DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA/CERON objetivando a isenção do
pagamento de diferença de consumo não faturada em sua unidade
consumidora no importe de R$ 621,33 (seiscentos e vinte e um
reais e trinta e três centavos).
Em suma, segundo consta na inicial, que a parte requerida realizou
fiscalização no padrão de energia elétrica da parte autora, que
posteriormente recebeu uma fatura de recuperação de consumo
referente a sua unidade consumidora apontando uma diferença de
faturamento entre o período de 05/2017 à 07/2017, no valor de R$
621,33 (seiscentos e vinte e um reais e trinta e três centavos), com
vencimento em 29/12/2017.
Assim, por discordar do débito que lhe fora atribuído, ingressou
com a presente tencionando a declaração de inexistência do débito
apontado na notificação de irregularidade (fatura/diferença de
faturamento).
Para amparar a pretensão, juntou documentos pessoais, fatura
corresponde a recuperação de consumo, dentre outros.
Citada a requerida apresentou contestação requerendo a
improcedência da inicial sob o argumento de que o relógio medidor
da unidade consumidora da parte autora não estava funcionando
corretamente e que por este motivo, estava lhe sendo cobrado
consumo de energia elétrica menor do que o consumido de fato.
Por fim, a requerida afirmou que todos os procedimentos adotados
pela concessionária estão de acordo com as regras da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 5410, bem
como, com a resolução 414/2010 da ANEEL.
Conforme narrativa dos fatos, resta patente que a questão dos
autos reflete uma relação de consumo, em que a responsabilidade
do fornecedor é de natureza objetiva, somente dela se exonerando
acaso prove que o defeito inexistiu na prestação de serviço, ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor
a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si causados,
com facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão
do ônus da prova a seu favor.
Portanto, o MÉRITO destes autos reside em saber se essa fraude
existiu mesmo e se ela foi feita pela parte autora, e de igual modo
reside em saber se essa cobrança retroativa é ou não legal.
A análise do medidor feita pela empresa ré não serve como meio
de prova capaz de atestar a responsabilidade da parte autora pelo
pagamento já que não há nos autos provas de que o medidor foi
fraudado por ela ou que dela se beneficiou. Logo, a parte autora
não pode ser penalizada com nenhuma multa ou “diferença de
consumo”.
A irregularidade do procedimento de cobrança constituem falhas
na prestação dos serviços sendo que o artigo 20 do Código de
Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade do fornecedor
face os vícios de qualidade na prestação de seus serviços e, o
§ 2º prescreve que “são impróprios os serviços que se mostrem
inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam,
bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares
de prestabilidade”.
O Art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ainda
serem “nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis
com a boa-fé ou a equidade”.
Portanto, a concessionária deve fazer a medição correta do
consumo, cobrando do consumidor estritamente os serviços que
lhe foram prestados, na exata medida de seu CONSUMO REAL.
Sem provas de que a suposta fraude foi realizada pela autora não
há como impor a ela o dever de pagar diferença de consumo. No
direito consumerista, vigora a inversão do ônus da prova. Logo,
cabia à CERON provar que a autora praticou a fraude e como
a CERON não fez isso, conclui-se que a autora não cometeu
nenhuma irregularidade.
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Nos termos do art. 77 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a
CERON tem a responsabilidade de realizar a “verificação periódica
dos equipamentos de medição”. Certamente que, no caso em tela,
se a CERON o tivesse feito em tempo hábil constataria eventual
irregularidade e, saberia precisar o responsável com exatidão.
Sendo assim, não há razão plausível para atribuir suposta fraude
do medidor à conduta da parte autora, uma vez que não há nos
autos nenhuma prova nesse sentido. Considerando que competia
à CERON provar esta situação, e não o fez, presume-se a boa fé
do consumidor, a qual ingressou judicialmente para pagar pelo que
efetivamente consumiu.
A jurisprudência tem manifestado entendimento de que a
concessionária de energia elétrica não pode realizar cobranças
de valores excessivos com base em perícias unilaterais realizadas
sem as formalidades legais. Vejamos:
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
FRAUDE MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA. Somente a
irregularidade nos equipamentos de medição de consumo ou
fraude comprovadamente atribuíveis ao autor possibilita imputarlhe a responsabilidade pelo débito apurado (TJ-MS - APL:
08002122120138120002 MS 0800212-21.2013.8.12.0002, Relator:
Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 15/04/2014,
4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2014).
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FRAUDE MEDIDOR ENERGIA
APURADA UNILATERALMENTE - DIFERENÇAS DE CONSUMO
NÃO COMPROVADAS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não comprovada a fraude no medidor de energia, já que apurada
unilateralmente pela concessionária do serviço público, deve ser
afastada a responsabilidade do usuário, principalmente quando
não houve impugnação específica quanto a alegação feita pelo
consumidor no sentido de que teria entrado em contato com
a concessionária, a fim de noticiar que com a primeira troca do
medidor este estaria registrando consumo a menor, implicando
em defeito do próprio aparelho (art. 12, § 3º, II, do CDC).
Assim, correta a SENTENÇA que declarou a inexistência de
débito relativo à diferença de consumo verificada (TJ-MS - APL:
01171692020088120001 MS 0117169-20.2008.8.12.0001, Relator:
Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 23/09/2014, 5ª
Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2014).
Portanto, é acertada a desconstituição da dívida inicialmente
lançada, fazendo jus a declaração de inexistência do débito gerado
a título de diferença de consumo, já que sem provas de que a parte
autora fraudou o medidor não há como imputar-lhe o pagamento de
diferença de faturamento.
Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido para o fim de declarar
inexistente o débito de R$ 621,33 (seiscentos e vinte e um reais e
trinta e três centavos) referente a diferença de consumo apurada
na unidade consumidora da parte autora, Código Único 05562333, entre 05/2017 a 07/2017, com vencimento em 29/12/2017,
isentando-a do pagamento, extinguindo o processo com julgamento
do MÉRITO com base no art. 487, I do Código de Processo Civil.
Além disso, determino que a requerida CERON abstenha de
interromper ou suspender o fornecimento de energia elétrica no
imóvel da parte autora, bem como de incluir o nome da parte
autora junto aos órgãos restritivos de crédito referente ao débito
descrito nos autos, SALVO se houver atraso no pagamento de
faturas diversas da reclamada na Inicial, sob pena de aplicação de
multa diária e, caso, o corte já tenha sido efetivado que proceda O
IMEDIATO RELIGAMENTO.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se o feito.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO/
CARTA PRECATÓRIA/MANDADO PARA SEU CUMPRIMENTO.
Ariquemes/RO, data certificada no Sistema.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz Substituto
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Processo: 7005620-83.2017.8.22.0002
REQUERENTE: MARCOS ROBERTO BELEM LACERDA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO KELLITON BELEM
LACERDA - RO0007632
REQUERIDO: PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES
S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
DA INDUSTRIA - EXODUS
Advogado do(a) REQUERIDO: DELFIM SUEMI NAKAMURA PR0023664
Advogado do(a) REQUERIDO: FERNANDO ROSENTHAL SP146730
FINALIDADE: Intimar as partes por meio de seus advogados do
DESPACHO, conforme segue:
Solicitei a penhora on line nas contas e aplicações financeiras da
parte requerida e após o decurso do prazo para resposta, o BACEN/
JUD informou que houve penhora nas contas do(a) executado(a)
no importe de R$ 2.524,86 junto a vários Bancos diferentes. Como
o valor atualizado da dívida é de apenas R$ 1.262,43 para que
não haja duplicidade de penhoras e prejuízos ao executado, de
ofício, libero a penhora excedente que recaiu sobre as contas do
requerido e mantenho apenas a penhora on line junto ao BANCO
BRADESCO S.A. no importe de R$ 1.262,43 conforme protocolo nº
20180001786342. Assim, ante a penhora realizada, intime-se o(a)
executado(a), na pessoa de seus advogados, para se quiserem,
apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, como lhe
faculta o art. 523, § 1º do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação,
expeça-se alvará de levantamento em favor do(a) credor(a) com
os seguintes dados: Protocolo Bacen/Jud Nº 20180001786342
ID: 072018000004947050 Instituição: Caixa Econômica Federal,
Agência: 1831 Tipo créd. Jud: Geral.
Ariquemes/RO; 23 de abril de 2018
MARCIA CRISTINA RODRIGUES MASIOLI MORAIS
Juiz(a) de Direito
Processo: 7006600-30.2017.8.22.0002
EXEQUENTE: A. M. KUHN TEIXEIRA - COMERCIO - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: JESSICA MAGALHAES MIRANDA
- RO0007402
EXECUTADO: GEOVANE RODRIGUES DOS SANTOS
FINALIDADE: Intimar as partes por meio de seus advogados do
DESPACHO, conforme segue: Nesta data solicitei informações
junto ao sistema RENAJUD para saber se existem veículos
cadastrados em nome do(a) requerido(a).
Ocorre que o sistema informou que NÃO existe nenhum veículo
cadastrado no CPF/CNPJ indicado (033.670.982-05), o que
inviabiliza por completo eventual pedido de penhora.
Assim, fica prejudicado o pedido de bloqueio/restrição de veículos
em nome do(a) requerido(a), já que o(a) mesmo(a) NÃO possui
veículos registrados em seu nome.
Deixo de juntar o Detalhamento da operação porque todas as
informações necessárias já foram transcritas acima e também por
questão de contenção de despesas e tempo.
Intime-se o(a) exequente para indicar bens penhoráveis no prazo
de 10 dias pena de extinção.
Ariquemes/RO; 6 de março de 2018
MARCIA CRISTINA RODRIGUES MASIOLI MORAIS
Juiz(a) de Direito
Processo: 7010089-75.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: Nome: AGNELLO RODRIGUES DE ARAUJO GOMES
Advogado do(a) AUTOR: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS RO0004634
RÉU: Nome: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FINALIDADE: Intimar o requerente na pessoa de seu advogado do
DESPACHO a seguir transcrito.
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DESPACHO: Os autos vieram conclusos em razão de julgamento
de conflito de competência
Este juízo suscitou o CONFLITO DE COMPETÊNCIA para o
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia por entender que
este Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente
incompetente para processar e julgar a presente demanda, nos
termos da Lei 12.153/2009.
No entanto, sobreveio Acórdão decidindo que é competente para o
julgamento da demanda o Juizado Especial da Fazenda Pública da
comarca de Ariquemes, ora suscitante.
Contudo, em razão do Ofício Circular nº 1154/2017-NUGEP do
Superior Tribunal de Justiça - STJ se faz necessária a suspensão
do feito em razão de DECISÃO liminar proferida nos Recursos
Especiais n. 1.692.023/MT e 1.699.851/TO e os Embargos de
Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS, de relatoria do
Ministro Herman Benjamin, a qual determinou a suspensão nacional
do processamento dos feitos que versem sobre o tema de nº. 986
- Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia
Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de
Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS.
A liminar visa suspender, até o julgamento final dos recursos, todas
as ações de conhecimento nas quais tenha sido estabelecida
discussão acerca da Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de
Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do
Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD).
Nesse sentido, considerando que a presente ação trata exatamente
do tema objeto de discussão junto ao STJ e, ante a liminar
concedida, SUSPENDO o curso o processo até ulterior DECISÃO
do STJ.
Intimem-se as partes via sistema PJE, quanto ao teor da presente
DECISÃO e, em seguida proceda à suspensão do feito até que haja
nova deliberação judicial autorizando o regular trâmite processual.
Ariquemes – RO; data e horário registrados no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7010407-58.2017.8.22.0002
REQUERENTE: OSMAR LORENZATTO
Advogado do(a) REQUERENTE: AGLAIR FRANZONI SUZUKI MT16114/O
REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
FINALIDADE: Intimar as partes por meio de seus advogados
do DESPACHO, conforme segue: Os autos vieram conclusos
para SENTENÇA. Contudo, antes de proferir SENTENÇA se faz
necessária a intimação da parte autora para manifestação quanto
aos documentos apresentados pela parte requerida no evento
15069477.
Desta feita, é imprescindível que a parte autora tenha acesso a
tais documentos e lhe seja oportunizado impugná-los, caso queira.
Eis o disposto no Código de Processo Civil em vigor:
Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos
anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os
documentos anexados à contestação.
§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento
aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá
do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas
indicadas no art. 436.
Desta feita, para não ensejar eventuais arguições de nulidades e
tampouco causar cerceamento de defesa, converto o julgamento
em diligência para determinar a intimação da parte autora para
apresentar impugnação aos documentos juntados no prazo legal
de 15 (quinze) dias, caso queira, sob pena de julgamento no estado
em que se encontra.
Decorrido o prazo, com ou sem impugnação pela parte autora,
faça-se CONCLUSÃO dos autos para prolação da SENTENÇA.
Ariquemes, data e horário registrados no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
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Processo: 7010227-42.2017.8.22.0002
REQUERENTE: ELIZANGELA ALESSIO SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: AGLAIR FRANZONI SUZUKI MT16114/O
REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA
FINALIDADE: Intimar a parte autora por meio de seus advogados
do DESPACHO, conforme segue: Os autos vieram conclusos para
SENTENÇA. Contudo, verifica-se que a petição juntada pela parte
autora no evento 14464206 não foi anexada corretamente haja
visto não ter sido juntado comprovante de negativação, embora
tenha a parte autora mencionado a juntada de aludido documento.
Desta feita, determino que a parte autora seja intimada para
no prazo de 05 (cinco) dias, proceder novamente a juntada do
comprovante de negativação, pena de extinção.
Decorrido o prazo, faça-se a CONCLUSÃO dos autos.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
Processo: 7012357-05.2017.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: NORTE PLAST INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FORRO PLASTICO LTDA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX SANDRO LONGO
PIMENTA - RO0004075
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA: “Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei
9.099/95.
Inicialmente importa analisar as preliminares arguida pela CERON/
ELETROBRAS em sua contestação.
A parte requerida arguiu em sede de preliminar a existência de
Litispendência. Todavia, analisando os autos, verifica-se que não
assiste razão a parte requerida, tendo em vista tratar-se de objetos
distintos, uma vez que uma ação trata-se de indenização por danos
matriais em razão de incorporação de rede elétrica, enquanto a
outra trata-se de indenização por danos materiais em razão de
incorporação de subestação.
Logo, denota tratar-se de objetos distintos, assim fica devidamente
comprovado a inexistência de Litispendência.
A requerida arguiu também a prescrição sob o argumento de que
decorreu o prazo previsto no artigo 206, § 3º IV do Código Civil.
Ocorre que referida alegação não merece prosperar. Explico.
Conforme entendimento jurisprudencial, no caso em tela, ou seja,
rede elétrica custeada pela parte autora incorporada ao patrimônio
da empresa concessionária do serviço, o prazo prescricional
aplicado é o quinquenal, disposto no artigo 206, §5º, I, do Código
Civil (tendo-se em vista, ainda, a regra de transição):
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE
REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. INCORPORAÇÃO AO
PATRIMÔNIO DA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART.
206, § 5º, I DO CC/2002. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART.
2.028 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. POSIÇÃO DO STJ
FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO, COM A
MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. (TJ-PR - Apelação Cível AC
7250315 PR 0725031-5 (TJ-PR).
Ademais, com fulcro no art. 189 do Código Civil, o qual dispõe que
“a pretensão nasce com a violação do direito substantivo”, o prazo
prescricional somente começa a correr a partir da data em que os
bens custados pelo recorrente e foram incorporados ao patrimônio
da concessionária, pois deste fato resulta a violação ao direito,
no caso em tela, há aproximadamente três anos. Assim, afasto a
preliminar e passo à análise do MÉRITO.
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No MÉRITO, trata-se de obrigação de fazer c/c indenização
por danos materiais em razão da incorporação de rede elétrica
interposta em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA –
CERON.
Segundo consta na inicial, a parte autora NORT PLASTIC –
INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
FORRO DE PLASTICO construiu uma REDE ELÉTRICA para
aumento de carga de 300 KVA para 500 KVA, em sua sede, situada
na BR 364, Km 518, na cidade de Ariquemes/RO. Relata ainda
que, diante da inércia da parte requerida, aportou recursos próprios
para construção da REDE ELÉTRICA.
Para comprovar suas alegações juntou documento de constituição
empresarial, fatura de energia elétrica, projeto de aumento de
carga de SUBESTAÇÃO, dentre outros.
Citada, a requerida apresentou contestação requerendo em suma
a improcedência da inicial sob o argumento de que não houve
a incorporação da rede elétrica. Argumentou ainda que, a parte
autora não provou os fatos alegados, bem como, não provou ter
sofrido qualquer dano material decorrente de ato da requerida.
Pois bem, analisando os autos, em especial os documentos
juntados pela parte autora, constata-se que, de fato a propriedade
da parte autora está abastecida por energia elétrica, conforme fatura
de energia elétrica juntada na Exordial. Porém, os documentos
juntados são insuficientes para comprovar que a parte autora
construiu a REDE ELÉTRICA discutida nos autos. Explico.
Os documentos juntados são insuficientes para comprovar que
a REDE ELÉTRICA tenha sido construída pela parte autora e
posteriormente incorporada de fato pela parte requerida, ante a
ausência de projeto.
Destaca-se, por oportuno, que a parte autora juntou PROJETO
ELÉTRICO DE AUMENTO DE CARGA INSTALADA DE
SUBESTAÇÃO e não juntou o projeto de construção e edificação
de REDE ELÉTRICA. Logo, tal projeto é inviável para comprovar a
construção da rede discutida nos autos.
No caso em tela, o ônus da prova incumbia à parte autora, de
modo que a ela competia produzir provas suficientes para amparar
a pretensão que visa formalizar a incorporação e o recebimento de
indenização a título de danos materiais decorrentes do montante
gasto para construção da REDE ELÉTRICA.
Ademais, o DISPOSITIVO legal do CPC em vigor, demonstra
claramente a necessidade de a parte autora produzir provas de
suas alegações em juízo, ônus que de fato lhe incumbia na presente
demanda, senão vejamos: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I –
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Se tratando de demanda consumerista, é aplicável a inversão
do ônus probatório apenas nas hipóteses em que a parte autora
emprega verossimilhança às alegações expendidas, o que não se
amolda à hipótese em exame.
Como supramencionado, a parte autora não juntou aos autos
projeto de construção da REDE ELÉTRICA contendo todos os
dados necessários para comprovação de fato e de direito.
Logo, no caso específico em exame, resta ausente a
responsabilização da concessionária quanto aos fatos.
Diversamente, a parte autora faria jus à correspondente indenização,
caso atestasse a incorporação da REDE ELÉTRICA, com base em
projeto realizado em nome do consumidor e demais provas. No
entanto, a parte autora descumpriu esse mister, de modo que a
improcedência do pedido é medida que se impõe.
Se a parte autora houvesse feito comprovação suficiente das
alegações expendidas, seria certo o dever da concessionária de
reparar o dano, nos exatos termos da jurisprudência atual. Vejamos:
ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DETERMINAÇÃO
DE INCORPORAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA
Nº 229 ANEEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DE
INDENIZAR. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. É devida a
restituição dos valores pagos pelo particular referentes à expansão
da rede quando a concessionária de energia elétrica não comprova
sua não incorporação, ou não diligencia em demonstrar que já a
indenizou, conforme dispõe a Resolução Normativa nº 229/2006
ANEEL. Não há de se falar em prescrição do dever de indenizar,
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uma vez que este somente se configura após a incorporação.(TJRO - RI: 10013603820128220003 RO 1001360-38.2012.822.0003,
Relator: Juiz Marcos Alberto Oldakowski, Data de Julgamento:
21/10/2013, Turma Recursal - Ji-Paraná, Data de Publicação:
Processo publicado no Diário Oficial em 23/10/2013.)
Sem isso, outro resultado não pode haver senão a improcedência
do pedido inicial.
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito
com resolução do MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Sem custas e sem honorários.
Transitada em julgado, arquive-se.
CUMPRA-SE SERVINDO-SE A PRESENTE COMO MANDADO
/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/NOTIFICAÇÃO PARA SEU
CUMPRIMENTO.
Ariquemes/RO; data e hora certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito “
Processo: 7012002-92.2017.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: ANA PAULA HERBELLA DE DEUS
Advogado do(a) REQUERENTE: GUSTAVO DA CUNHA SILVEIRA
- RO4717
Requerido: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
FINALIDADE: Intimar a parte autora por intermédio de seus
advogados acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA: “ Relatório dispensado na forma dos arts. 27 da Lei
12.153/09 c/c 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de Ação de Cobrança de Verbas Rescisórias ajuizada por
Ana Paula Herbela de Deus em face do Município de Ariquemes/
RO tencionando o pagamento de verbas rescisórias a que faria
jus em virtude do encerramento de contrato legítimo junto ao ente
público para o qual ela laborou como profissional da área médica
durante determinado período.
De acordo com o consignado na Inicial, a autora foi contratada
em data de 06/02/2013 pela Administração Pública Municipal para
laborar na função de Especialista da Saúde/Médico Clínico Geral,
ao passo que, na data de 06/02/2014 o contrato foi rescindido e,
até a presente data, não recebeu o valor de suas verbas rescisórias
imanentes ao contrato laborado. Segundo a parte autora, o
montante devido a este título (líquido) é de R$ 13.698,61 (treze
mil seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos),
conforme especificação no Termo de Exoneração juntado.
Ao que consta, a parte autora atribuiu à causa o valor de R$
15.298,55 (quinze mil duzentos e noventa e oito reais e cinquenta
e cinco centavos), cujo acréscimo refere-se à correção monetária e
juros aplicáveis à espécie.
Citado o requerido apresentou contestação reconhecendo em parte
o pedido apresentado pela parte autora, pois embora confirme
a legitimidade do direito ao recebimento de verbas rescisórias
em razão do término do vínculo laboral, entende que a parte
possui obrigações relativas a débitos pendentes junto ao tesouro
municipal, ensejando a necessária compensação junto ao quantum
do alegado crédito, a título de pedido contraposto, com fulcro na
Lei Municipal n. 1.172/2005 (Código Tributário Municipal), em seu
artigo 101.
Neste ponto, pugnou então pelo cômputo do valor de R$ 101,92
(ISS), R$ 1.624,75 (ISSQN) e R$ 7.690,42 (ISS) junto ao crédito
que a autora tem a receber a título de verbas rescisórias.
No caso em tela, em verdade, ambas as partes retratam como
legítimo o mesmo valor de R$ 13.698,61 (treze mil seiscentos
e noventa e oito reais e sessenta e um centavos), pendente
de pagamento à autora em virtude dos serviços prestados à
municipalidade, tanto que esse valor foi justamente o consignado
como valor inicial na Planilha de Cálculo trazida pela parte autora
e, ainda descrito expressamente na peça de defesa.

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

643

Logo, a discussão cinge-se exclusivamente à atualização
pretendida (juros e correções monetárias cabíveis) e ainda à
autorização ou não de compensação de valores, conforme análise
do pedido contraposto formulado pelo Município.
Registre-se que incabível a atualização de verbas rescisórias na
forma pretendida pela parte autora, posto que em se tratando
de demanda que tramita em face da Fazenda Pública, que
sabiamente apresenta regramentos bastante específicos, devem
ser empregados juros aplicados à caderneta de poupança
contados a partir da citação, nos termos do disposto no art. 1º-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 e correção
monetária calculada com base no IGP-M desde o ajuizamento do
pedido.
Portanto, afasto a planilha de cálculo que instrui a petição inicial
no tocante à formulação de juros e correções aplicados, para
considerar legítimos apenas os juros e correções na forma acima
descrita, de acordo com a lei.
Nestes termos, procede o pleito autoral em parte, com o fito de
considerar que a parte autora faz jus ao recebimento do total
líquido de R$ 13.698,61 (treze mil seiscentos e noventa e oito reais
e sessenta e um centavos), conforme especificação no Termo de
Exoneração juntado, já realizada a dedução de valores a título
de descontos legais, tais como INSS, com acréscimo de juros e
correções cabíveis corretamente à espécie.
Mesmo que o Município não concordasse com o pagamento
de verbas rescisórias à autora, há que reconhecer os direitos
trabalhistas, caso contrário tal solução se mostraria injusta e
desrespeitosa a vários princípios basilares, como a vedação
ao enriquecimento sem causa, a segurança jurídica e a boa-fé
objetiva, já que deixaria a requerente sem a contraprestação pelos
serviços prestados ao Município.
Por outro lado, deve haver responsabilidade na concessão
exclusiva de verbas legítimas e não pagas porque como se sabe
o pagamento respectivo opera-se com dinheiro público e as
questões ligadas à Administração Pública devem ser resolvidas em
observância a regramentos bastante específicos.
Agora, passo à análise do pedido contraposto formulado.
Segundo a defesa, apesar de dever à parte autora o pagamento das
verbas rescisórias aqui discutidas, entende que o autor lhe deve
quantia atinente a Imposto Sobre Serviço o qual seria passível de
compensação com o crédito legítimo devido no presente processo.
Como se sabe, a formulação de pedido contraposto é medida
prevista no âmbito da lei 9.099/95, a qual se aplica subsidiariamente
ao Juizado da Fazenda Pública e portanto perfeitamente adequada
sua interposição nos autos.
Ocorre que a matéria discutida não merece prosperar porque a
compensação de créditos tributários é vedada na atualidade, senão
vejamos. Embora o requerido tenha protestado pela compensação
desses débitos tributário com o crédito existente nos autos, com
fulcro no Código Tributário Municipal, não lhe assiste razão.
De acordo com aludida legislação, “fica a autoridade administrativa
competente autorizada a proceder a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos,
do sujeito passivo contra a Fazenda Municipal, bem como através
do encontro de contas, com dívidas havidas perante fornecedores
para a realização de despesas do Município”.
Ocorre que há questão constitucional que vai de encontro a
legislação supramencionada, vez que por maioria de votos, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucionais
DISPOSITIVO s do artigo 100 da Constituição Federal, os quais
foram alterados pela Emenda Constitucional (EC) 62/2009 que
institui o novo regime de pagamento dos precatórios, sob a
alegação de ofensa ao princípio da isonomia.
Nesse sentido, não há mais possibilidade jurídica para o abatimento
de débitos fiscais existentes em nome da parte autora no Precatório/
RPV a ser expedido em seu favor.
Em que pese o presente feito ainda esteja na fase de conhecimento,
é preciso reconhecer também nesta fase a impossibilidade de
compensação tributária justamente para evitar o cometimento de

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

práticas que ferem a Constituição Federal, posto que se o cômputo
é vedado na fase de execução, por questão de simetria e segurança
jurídica também o é na fase de conhecimento.
Desse modo, compete ao Município, se o for o caso, ingressar
com a competente demanda objetivando cobrar os valores que
entende legítimos a este título e/ou execução fiscal eventualmente
cabível.Sendo assim, pelas razões expostas o pedido contraposto
improcede na íntegra.
Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE para o fim de condenar o Município de Ariquemes/
RO a pagar à autora Ana Paula Herbela de Deus a quantia de R$
13.698,61 (treze mil seiscentos e noventa e oito reais e sessenta
e um centavos), já realizada a dedução de valores a título de
descontos legais, cujo valor deverá ser pago com juros aplicados
à caderneta de poupança contados a partir da citação, nos termos
do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei 11.960/2009 e correção monetária calculada com base no
IGP-M desde o ajuizamento do pedido. Neste mesmo ato, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido contraposto, extinguindo-se o feito com
resolução do MÉRITO.
Sem custas e sem verbas honorárias, conforme dispõem os arts.
54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/09.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA, se nada for requerido,
arquive-se.
Cumpra-se servindo-se a presente como MANDADO /Ofício/Carta
Precatória/Notificação para seu cumprimento.
Ariquemes; data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito “
Processo: 7011912-84.2017.8.22.0002
REQUERENTE: NORTE PLAST INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FORRO PLASTICO LTDA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX SANDRO LONGO
PIMENTA - RO0004075
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
FINALIDADE: Intimar a parte autora por meio de seus advogados
do DESPACHO, conforme segue: Analisando os autos do processo,
verifica-se que a parte autora requereu a título de indenização por
danos materiais o importe de R$ 53.950,00 (cinquenta e três mil
novecentos e cinquenta reais).
Ocorre que, segundo o art. 3º, Inciso I da Lei 9.099/95, o Juizado
Especial Cível tem competência para conciliação, processo e
julgamento das causas cíveis de menor complexidade cujo valor
não exceda a quarenta vezes o salário mínimo. Pois bem, na
época do protocolo da petição inicial o teto para entrar com ação
no Juizado Especial Cível era no importe de R$ 37.480,00 (trinta e
sete mil quatrocentos e oitenta reais) 40 X R$ 937,00.
Todavia, a parte requerente não respeitou o teto deste Juizado
requerendo uma indenização no importe de R$ 53.950,00 (cinquenta
e três mil novecentos e cinquenta reais), desta feita inviabilizando o
regular processamento e julgamento dos presentes autos.
Logo, intime-se a parte requerente para no prazo de 10 (dez)
dias, especificar se pretende renunciar ao valor excedente para se
adequar ao valor máximo estipulado na Lei 9.099/95, devendo se
for o caso, retificar o valor pretendido, sob pena de presunção de
renuncia do valor excedente.
Intimem-se.
Cumpra-se servindo-se a presente como MANDADO /Ofício/Carta
Precatória/Notificação para o seu cumprimento.
Ariquemes – RO; data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito
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Processo: 7007960-97.2017.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: ANTONIO HENRIQUE NOGUEIRA DURAN
Advogado do(a) REQUERENTE: LEVY CARVALHO FERRAZ RO0001901
Requerido: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
FINALIDADE: Intimar a parte autora por intermédio de seus
advogados acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA: “ Relatório dispensado na forma dos arts. 27 da Lei
12.153/09 c/c 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de Ação Anulatória de lançamento de crédito tributário –
ISSQN com pedido de Tutela de Urgência interposta por ANTÔNIO
HENRIQUE NOGUEIRA DURAN em face do MUNICÍPIO DE
ARIQUEMES tencionando a suspensão de exigibilidade de tributo
(ISSQN) que lhe vem sendo cobrado em duplicidade, sob o argumento
de que o pagamento regular do ISSQN na qualidade de contribuinte
(empresário) inscrito no Simples Nacional, o desobrigaria do
pagamento do mesmo tributo (ISSQN mensal fixo) que anteriormente
pagava na qualidade de profissional autônomo, de modo que
desde a constituição de pessoa jurídica, somente a empresa teria
responsabilidade pelo adimplemento da obrigação tributária e não o
autor na qualidade de contribuinte individual - pessoa física.
Sendo assim, pugna a parte autora pela suspensão definitiva
do lançamento e cobrança do ISSQN relativamente a atividade
desenvolvida como profissional autônomo, mantendo-se a
cobrança na qualidade de empresário.
Em sua tese, a parte autora argumentou que a ausência do pedido
de baixa da inscrição no tempo indicado pelo Município não tem o
suporte jurídico para garantir o lançamento do tributo ISSQN. Logo
argumento que subsiste cobrança BIS IN IDEM, a qual ocorreria
toda vez que uma mesma entidade tributante institui dois ou mais
tributos com o mesmo fato gerador.
Com a inicial juntou documentos pessoais, certidão de débitos,
parecer em processo administrativo, declaração de contribuinte,
dentre outros.
Citado o Município de Ariquemes apresentou contestação arguindo
que o lançamento tributário é dever de ofício da Municipalidade,
desde que tenha havido cadastramento prévio do contribuinte.
Aduziu ainda que o CTN preceitua que a dívida regularmente
inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de
prova pré-constituída.
Logo, da mesma forma que operou-se o requerimento de inclusão
deve haver também o pedido de exclusão, evitando-se lançamentos
futuros quando a situação jurídica foi alterada.
Nestes termos, no caso em tela, caberia ao requerente demonstrar
que deixou de exercer atividade profissional de médico na qualidade
de pessoa física, com efetivo protocolo de baixa junto ao órgão
municipal competente, quando deixou de exercer tal atividade,
como o fez em Janeiro de 2017.
No entanto, essa providência não foi cumprida quanto aos exercícios
pretéritos, de modo que não há possibilidade de a Administração
Pública presumir essa ocorrência sem comunicação prévia.
Por ocasião da impugnação à contestação a parte autora juntou
documentos atestando que atualmente não presta serviços de
profissional autônomo no município de Ariquemes.
O autor arguiu ainda que o Município trabalha com dois pesos e
duas medidas, pois em situações análogas de outros médicos, o
Fisco Municipal procedeu à exclusão mediante estorno de todos
os lançamentos, cancelando-os sob o argumento de lançamentos
indevidos. E diferentemente para outros profissionais da mesma
área insiste na legitimidade dos lançamentos e da cobrança e sob
o argumento de são devidos e incorreria em renúncia fiscal.
No caso em tela, os documentos evidenciam a um só tempo, que
a parte autora vem sendo cobrada pela Municipalidade quanto
ao pagamento de tributos (Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISSQN) em duas modalidades distintas a saber, na
qualidade de contribuinte autônomo e, na qualidade de contribuinte
empresário individual.
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Com efeito, a prestação do serviço integra a regra matriz de
incidência tributária do ISSQN pois sem o serviço, não há fato
imponível, inexiste fato gerador e por conseguinte, não há
tributação. Nos autos resta saber se a parte autora deve continuar
recolhendo ISSQN que incide em seu nome na qualidade de
profissional autônomo e se nesse sentido, faz jus a exclusão
definitiva dos débitos existentes junto ao requerido.
A Lei n.1.172 de 30 de dezembro de 2005 instituiu o Código
Tributário do Município de Ariquemes e em seu artigo 241 prevê
que “para alterar o ramo de atividade, quadro societário, razão
social ou endereço, o contribuinte deverá solicitar a alteração
de sua inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes até 15
(quinze) dias antes da ocorrência do fato”
O artigo 242 da mesma lei dispõe ainda que, “ocorrendo o
encerramento das atividades, o contribuinte deverá requerer a
exclusão de sua inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes
no prazo de 30 (trinta) dias depois da ocorrência do fato”.
Por fim, o artigo 243 prevê que “a inscrição, alterações e exclusão
no Cadastro Municipal de Contribuintes deverão ser requeridas
mediante apresentação do Documento Único de Cadastro - DUC,
devidamente preenchido acompanhado”.
No Município de Ariquemes, a Lei n. 1176 de 30 de dezembro de
2005 dispõe sobre Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
- ISSQN e no artigo 5º assevera que “contribuinte do imposto é
o prestador do serviço”, podendo ser pessoa física (profissional
autônomo) ou pessoa jurídica (empresa).
O artigo 6º da mesma lei define como Profissional Autônomo,
“todo aquele que fornecer o próprio trabalho, habitualmente, sem
subordinação hierárquica, dependência econômica ou jurídica e
o profissional habilitado que, mesmo sendo sócio, empregado ou
não, de sociedade de uniprofissionais, preste serviço em nome da
sociedade assumindo responsabilidade pessoal”.
O § 4º do artigo 17, por sua vez, dispõe que “não será considerado
bitributação a incidência mista da base de cálculo estimada ou
variável, bastando que o profissional liberal participe de uma
ou mais empresa jurídica e por outro lado exerça sua atividade
autônoma independentemente uma da outra”.
Ato contínuo, o artigo 24 da Lei n. 1176 de 30 de dezembro de 2005
prevê que “o contribuinte do imposto ficará responsável pelo seu
pagamento, até a data em que fizer a comunicação de cessação de
suas atividades, a fim de obter baixa de sua inscrição, a qual será
cedida após a verificação da procedência da comunicação, sem
prejuízo da cobrança dos tributos devidos ao município”.
A parte autora alegou na inicial que a comprovação de recolhimento
do tributo na qualidade de empresário individual serve como prova
da ausência de prestação de serviços na qualidade de profissional
autônomo e que a ausência de baixa na inscrição como profissional
autônomo não obriga o profissional autônomo ao pagamento do
tributo quando comprovada a ausência de prestação de serviços.
Ocorre que, diversamente ao alegado pela parte autora, para
que se proceda a baixa ou alteração da inscrição anteriormente
efetivada, deve o contribuinte, conforme previsto nos artigos 241
a 243 da Lei n.1.172 de 30 de dezembro de 2005, comunicar o
município através de Documento Único de Cadastro – DUC, sob
pena de incidência da cobrança.
Há entendimento jurisprudencial nesse mesmo sentido. Vejamos:
AGRAVO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PROFISSIONAL
AUTÔNOMO. ENGENHEIRO. FATO GERADOR. FALTA DE
BAIXA NA INSCRIÇÃO JUNTO AO CADASTRO DO ISS DO
MUNICÍPIO. PRESUNÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO
PERÍODO OBJETO DA COBRANÇA. Nos termos do artigo 156,
III, da CF, dispõem os Municípios de competência para instituição
de imposto sobre os serviços de qualquer natureza, a serem
definidos em Lei Complementar, desde que não compreendidos no
artigo 155, II, do mesmo diploma legal. Tratando-se de engenheiro
inscrito como pessoa física junto ao cadastro do ISS do Município
de São Gabriel, por 08 anos, presume-se a prestação dos serviços
e a incidência do ISS, tendo em vista que enquanto não cancelada
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a inscrição, permanece o vínculo jurídico entre o contribuinte e
o fisco. Precedentes do TJRS. Agravo desprovido. (Agravo Nº
70056309859, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em
25/09/2013).
Nesse sentido, a análise dos autos aponta que o valor cobrado
pelo requerido é devido, pois sem a efetiva comunicação não há
como presumir que o contribuinte deixou de prestar serviços que
culminam na cobrança do ISSQN e nesse sentido, isentá-lo do
pagamento.
Além disso, o § 4º do artigo 17 da Lei n. 1176 de 30 de dezembro
de 2005 prevê a possibilidade de o contribuinte recolher ISSQN
cumulativamente, tanto na qualidade de pessoa física, quanto na
de pessoa jurídica já que um mesmo profissional pode exercer
atividade autônoma e integrar uma pessoa jurídica.
In casu, não há provas de que a parte autora tenha comunicado o
requerido relativamente a mudança de registro como profissional
autônomo para empresário sendo que por isso, não há o que se
falar em isenção e suspensão da cobrança.
Não bastasse isso, inexiste prova da questão de tratamento
diferenciado ora arguida, posto que nenhum documento foi
anexado para assegurar que outros profissionais da área médica
foram beneficiados com exclusão de ofício pela Municipalidade,
diversamente da parte autora.
Ao contrário, o próprio Município revelou que procedeu a baixa
dos débitos do autor relativamente ao tributo a partir de 2017,
quando houve efetiva comunicação e pedido de baixa. Logo, de
certa forma o autor também teve seu requerimento administrativo
atendido, desde a ocasião em que solicitou o cancelamento, pois
como se sabe, não há como a Administração Pública presumir que
o contribuinte alterou sua situação fática e jurídica para isentá-lo do
pagamento de tributo, com fulcro especialmente nos princípios da
legalidade e da supremacia do interesse público.
Seja como for, a lide não merece prosperar, com base na
fundamentação supramencionada.
Face o exposto, nos termos do art. 487 I do CPC, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor ANTÔNIO
HENRIQUE NOGUEIRA DURAN, extinguindo o feito com resolução
do MÉRITO.
Sem honorários e sem custas, uma vez que não vislumbro litigância
de má-fé (art. 54 da Lei nº 9.099/95).
Publique-se.
Registre-se.
Após o trânsito em julgado da SENTENÇA, arquive-se.
Cumpra-se servindo a presente como MANDADO /carta de
intimação/carta precatória para seu cumprimento.
Ariquemes, data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito “
Processo: 7014484-13.2017.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: APARECIDA DE CARMEM BERTOLI
Advogado do(a) REQUERENTE: VANYA HELENA FERREIRA
BRASIL TOMAZ DOS SANTOS - RO0005330
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA: “Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei
9.099/95.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais interposta por APARECIDA DE
CARMEM BERTOLI em face das CENTRAIS ELÉTRICAS DE
RÔNDONIA S.A. (CERON) objetivando a isenção do pagamento de
diferença de consumo não faturada em sua unidade consumidora
no período entre 05/2014 à 12/2016.
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Segundo consta na inicial, a parte requerente recebeu uma
notificação de irregularidade referente a sua unidade consumidora
apontando uma diferença de faturamento entre o período de
05/2014 à 12/2016, no valor de R$ 9.296,41 (nove mil duzentos e
noventa e seis reais e quarenta e um centavos).
Assim, por discordar do débito que lhe fora atribuído, ingressou
com a presente tencionando a declaração de inexistência do débito
apontado na notificação de irregularidade e o recebimento de
indenização por danos morais e materiais que sofreu.
Para ampararem a pretensão, juntou documentos pessoais,
notificação de irregularidade, fatura de energia elétrica, dentre
outros.
Citada a requerida apresentou contestação requerendo a
improcedência da inicial sob o argumento de que o relógio medidor
da unidade consumidora da parte autora não estava funcionando
corretamente e que por este motivo, estava lhe sendo cobrado
consumo de energia elétrica menor do que o consumido de fato.
Por fim, a requerida afirmou que todos os procedimentos adotados
pela concessionária estão de acordo com as regras da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 5410, bem
como, com a resolução 414/2010 da ANEEL.
Conforme narrativa dos fatos, resta patente que a questão dos
autos reflete uma relação de consumo, em que a responsabilidade
do fornecedor é de natureza objetiva, somente dela se exonerando
acaso prove que o defeito inexistiu na prestação de serviço, ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor
a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si causados,
com facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão
do ônus da prova a seu favor.
Portanto, o MÉRITO destes autos reside em saber se essa fraude
existiu mesmo e se ela foi feita pela parte requerente, e de igual
modo reside em saber se essa cobrança retroativa é ou não legal.
A análise do medidor feita pela empresa ré não serve como meio
de prova capaz de atestar a responsabilidade da parte requerente
pelo pagamento já que não há nos autos provas de que o medidor
foi fraudado por ela ou que dela se beneficiou. Logo, a parte
requerente não pode ser penalizada com nenhuma multa ou
“diferença de consumo”.
A irregularidade do procedimento de cobrança constituem falhas
na prestação dos serviços sendo que o artigo 20 do Código de
Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade do fornecedor
face os vícios de qualidade na prestação de seus serviços e, o
§ 2º prescreve que “são impróprios os serviços que se mostrem
inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam,
bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares
de prestabilidade”.
O Art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ainda
serem “nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis
com a boa-fé ou a equidade”.
Portanto, a concessionária deve fazer a medição correta do
consumo, cobrando do consumidor estritamente os serviços que
lhe foram prestados, na exata medida de seu CONSUMO REAL.
Sem provas de que a suposta fraude foi realizada pela parte
requerente não há como impor a ela o dever de pagar diferença
de consumo. No direito consumerista, vigora a inversão do ônus da
prova. Logo, cabia à CERON provar que a requerente praticou a
fraude e como a CERON não fez isso, conclui-se que a requerente
não cometeu nenhuma irregularidade.
Nos termos do art. 77 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a
CERON tem a responsabilidade de realizar a “verificação periódica
dos equipamentos de medição”. Certamente que, no caso em tela,
se a CERON o tivesse feito em tempo hábil constataria eventual
irregularidade e, saberia precisar o responsável com exatidão.
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Sendo assim, não há razão plausível para atribuir suposta fraude
do medidor à conduta da parte requerente, uma vez que não há nos
autos nenhuma prova nesse sentido. Considerando que competia
à CERON provar esta situação, e não o fez, presume-se a boa fé
do consumidor, as qual ingressou judicialmente para pagar pelo
que efetivamente consumiu.
A jurisprudência tem manifestado entendimento de que a
concessionária de energia elétrica não pode realizar cobranças
de valores excessivos com base em perícias unilaterais realizadas
sem as formalidades legais. Vejamos:
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
FRAUDE MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA. Somente a
irregularidade nos equipamentos de medição de consumo ou
fraude comprovadamente atribuíveis ao autor possibilita imputarlhe a responsabilidade pelo débito apurado (TJ-MS - APL:
08002122120138120002 MS 0800212-21.2013.8.12.0002, Relator:
Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 15/04/2014,
4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2014).
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FRAUDE MEDIDOR ENERGIA
APURADA UNILATERALMENTE - DIFERENÇAS DE CONSUMO
NÃO COMPROVADAS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não comprovada a fraude no medidor de energia, já que apurada
unilateralmente pela concessionária do serviço público, deve ser
afastada a responsabilidade do usuário, principalmente quando
não houve impugnação específica quanto a alegação feita pelo
consumidor no sentido de que teria entrado em contato com
a concessionária, a fim de noticiar que com a primeira troca do
medidor este estaria registrando consumo a menor, implicando
em defeito do próprio aparelho (art. 12, § 3º, II, do CDC).
Assim, correta a SENTENÇA que declarou a inexistência de
débito relativo à diferença de consumo verificada (TJ-MS - APL:
01171692020088120001 MS 0117169-20.2008.8.12.0001, Relator:
Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 23/09/2014, 5ª
Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2014).
Portanto, é acertada a desconstituição da dívida inicialmente
lançada, fazendo jus a declaração de inexistência do débito gerado
a título de diferença de consumo, já que sem provas de que a
partes requerente fraudou o medidor não há como imputar-lhes o
pagamento de diferença de faturamento.
Em relação aos danos morais, a parte requerente não provou sua
ocorrência.
Segundo consta nos autos, a parte requerente não requereu
a designação de audiência para a oitiva de testemunhas ou
apresentação de qualquer outra prova capaz de atestar o dano
moral que alegam ter sofrido.
Além disso, os documentos juntados com a inicial são insuficientes
a atestar sua ocorrência já que o suposto danos sofridos pela parte
requerente não são presumidos e nesse sentido, caberia a ela
fazer prova de sua ocorrência. Como isso não foi feito, improcede
o pedido de danos morais.
Há entendimento pacificado nesse mesmo sentido. Vejamos:
AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NÃO
COMPROVADO - ÔNUS DA PROVA - PEDIDO IMPROCEDENTE
- SENTENÇA MANTIDA - ART. 333, I, DO CPC. Se não houver
prova do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta
supostamente ofensiva, não há dever de indenizar. Recurso não
provido (TJ-MG - AC: 10672120270190001 MG, Relator: Newton
Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 03/04/2014, Câmaras
Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2014).
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGA A RECLAMANTE QUE PRESTOU SERVIÇOS DE
TRANSPORTE DE CARGA À RECLAMADA, A QUAL RESTOU
INADIMPLENTE DO VALOR DE R$26.480,21. RELATA QUE
A RECLAMADA SOLICITOU A RECLAMANTE O ENVIO DOS
CANHOTOS E NOTAS DE ENTREGA A FIM DE PROVIDENCIAR
O PAGAMENTO E QUE, CONTUDO, REALIZOU DEPÓSITO
DE ENVELOPE VAZIO POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO,
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CAUSANDO-LHE DIVERSOS TRANSTORNOS. REQUER
INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS.
SOBREVEIO SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA
RECURSAL DO RECLAMANTE QUE PUGNA PELA REFORMA
DA SENTENÇA RECORRIDA PARA O FIM DE CONDENAR
A RECLAMADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, PELA NULIDADE
DA SENTENÇA E BAIXA DOS AUTOS PARA QUE SEJA
REALIZADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
PROPORCIONANDO A PRODUÇÃO DE PROVA. PARA FAZER
JUS À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL É IMPRESCINDÍVEL
A PRESENÇA EFETIVA DE DANO, A CONDUTA ILÍCITA DO
CAUSADOR DO DANO (OMISSIVA OU COMISSIVA), BEM
COMO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE TAL CONDUTA E
O PREJUÍZO MORAL SOFRIDO. NA HIPÓTESE DOS AUTOS O
DANO MORAL NÃO É PRESUMIDO. O CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DETERMINA QUE O ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO
AUTOR, QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU
DIREITO E AO RÉU, QUANTO A EXISTÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO
AUTOR (INTELIGÊNCIA DO ART. 333, INCISOS I E II, DO CPC).
NÃO RESTA COMPROVADO OS ALEGADOS PREJUÍZOS DE
ORDEM MORAL SOFRIDOS PELA RECLAMANTE (grifado),
ORA RECORRENTE, ORIUNDOS DO SUPOSTO DEPÓSITO
DE UM ENVELOPE VAZIO, POSTO QUE TAL FATO SEQUER
PREJUDICOU POSTERIOR PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO
EXECUTÓRIA. RESSALTA-SE QUE POR SE TRATAR DE PESSOA
JURÍDICA A ÚNICA FORMA PASSÍVEL DE GERAR DANO
MORAL SERIA MEDIANTE (TJPR - 1ª Turma Recursal - 000053208.2014.8.16.0019/1 - Ponta Grossa - Rel.: Fernando Swain Ganem
- - J. 22.06.2015) (TJ-PR - RI: 000053208201481600191 PR
0000532-08.2014.8.16.0019/1 (Acórdão), Relator: Fernando Swain
Ganem, Data de Julgamento: 22/06/2015, 1ª Turma Recursal, Data
de Publicação: 25/06/2015).
Assim, sem provas de sua ocorrência, não há como conceder as
indenizações por danos morais pretendida.
Em relação ao pedido de danos materiais relativos a contratação
de advogado, embora a parte autora tenha juntado contrato
de prestação de serviços, não juntou recibo ou comprovante de
pagamento atestando que tenham pago algum valor ao advogado.
Nesse sentido, como não constam nos autos provas do dano
material sofrido, improcede o pedido de condenação da requerida
ao pagamento de danos materiais.
Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
para o fim de declarar inexistente o débito de R$ 9.296,41 (nove
mil duzentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos)
referente a diferença de consumo apurada na unidade consumidora
das partes requerentes, Código Único 1144094-5, entre 05/2014
à 12/2016, com vencimento em 08/12/2017, isentando-as do
pagamento, extinguindo o processo com julgamento do MÉRITO
com base no art. 487, I do Código de Processo Civil.
Além disso, determino que a requerida CERON abstenha de
interromper ou suspender o fornecimento de energia elétrica no
imóvel das partes requerentes, bem como de incluir os nomes
das partes requerentes junto aos órgãos restritivos de crédito
referente ao débito descrito nos autos, SALVO se houver atraso no
pagamento de faturas diversas da reclamada na Inicial, sob pena
de aplicação de multa diária e, caso, o corte já tenha sido efetivado
que proceda O IMEDIATO RELIGAMENTO.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se o feito.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO/
CARTA PRECATÓRIA/MANDADO PARA SEU CUMPRIMENTO.
Ariquemes-RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito “
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Processo: 7000941-74.2016.8.22.0002
EXEQUENTE: NORTE GESSO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
- ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: WAGNER FERREIRA DIAS
- RO0007037, CYNTHIA PATRICIA CHAGAS MUNIZ DIAS RO0001147, EVANETE REVAY - RO0001061
EXECUTADO: ALEXANDRO RANUCCI
FINALIDADE: Intimar as partes por meio de seus advogados
conforme segue: Por ordem do(a) exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito
de Ariquemes - Juizado Especial, fica V. Sa. intimada para tomar
ciência da CERTIDÃO DO(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, para que
possamos dar prosseguimento com a execução, no prazo de 05
(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de
EXTINÇÃO e ARQUIVAMENTO do processo acima especificado
por desinteresse da parte exequente.
Processo: 7012926-06.2017.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: TEREZA VOGT
Advogado do(a) REQUERENTE: AGLAIR FRANZONI SUZUKI MT16114/O
Requerido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
Advogados do(a) REQUERIDO: ALAN DE OLIVEIRA SILVA SP0208322, LUCIANO DA SILVA BURATTO - SP0179235
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA: “Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei
9.099/95.
Trata-se de ação indenizatória interposta por TEREZA VOGT
em face de FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS sob o fundamento de que
fora negativado(a) por um débito que desconhece.
Segundo consta na inicial, a parte autora teve seu nome negativado
por um débito no valor de R$ 218,50 (duzentos e dezoito reais e
cinquenta centavos) relativo ao contrato nº 16064738411 o qual
afirma não lhe pertencer haja vista nunca ter pactuado negócios
com a parte requerida.
Para amparar a pretensão juntou documento de identidade,
comprovante de negativação, comprovante de residência, dentre
outros.
Citada a parte requerida apresentou contestação requerendo a
improcedência da inicial sob a alegação de que a negativação
do nome da parte autora se deu em razão de um débito junto a
Natura Cosméticos, o qual fora adquirido pela requerida por meio
de contrato de cessão de crédito.
A requerida arguiu em sede de contestação que houve cessão
dos créditos, ora objeto da ação, em seu favor e, portanto tem o
direito de recebimento do valor correspondente. Sendo assim
diante de declaração expressa da empresa cedente de que
os títulos negociados estariam aptos à cobrança, competia
à requerida providenciar o respectivo protesto/negativação
diante da inadimplência do consumidor/autor. Logo, não teria
responsabilidade quanto aos alegados prejuízos, pois lhe incumbia
por direito o recebimento do crédito.
Com a contestação juntou documentos constitutivos, contrato de
cessão de crédito, comprovante de postagem, dentre outros.
Durante a audiência de conciliação as partes não entabularam
acordo.
A responsabilidade da pessoa jurídica em face dos atos realizados
por seus prepostos regula-se pela teoria objetiva, de forma que
basta a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade para
configurar-se o dever de indenizar.
Tratando-se de relação consumerista é pertinente a aplicação do
art. 6°, VI e VIII do CDC o qual esclarece ser direito básico do
consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si
causados, com facilitação da defesa de seus direitos, operando-se
a inversão do ônus da prova em seu favor.
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Registre-se oportunamente, que o princípio da dignidade do ser
humano norteia qualquer relação jurídica. Tanto é que, o inciso
supracitado respeita o referido princípio constitucional, e reforça o
artigo 4º, inciso I da Lei Consumerista, que reconhece taxativamente
a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (artigo 4º
do CDC).
O art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, somente
afasta a responsabilidade do fornecedor por fato do serviço quando
a culpa for exclusivamente do consumidor ou de terceiro. Vejamos:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
[...]
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar:
[...]
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Dos autos resta saber se a parte autora possui débitos em aberto
junto a Natura Cosméticos e se nesse sentido, houve a cessão de
direitos e justo motivo para a negativação de seu nome.
No sistema consumerista, conforme os artigos 18 a 20 da Lei
8.078/90, prevalece a regra da solidária responsabilidade,
envolvendo todos os que participam da cadeia econômica de
produção, circulação e distribuição dos produtos ou da prestação
dos serviços.
Sendo assim, demonstrada a correlação entre o autor e a requerida
especialmente porque, na qualidade de detentora do crédito
advindo de cessão, ela ocupou-se em negativar o nome do autor
e, este ponto (negativação indevida) é justamente o ponto crucial
de discussão na presente demanda, agiu acertadamente a parte
autora ao ingressar com a presente demanda em seu desfavor.
Além disso, a requerida não apresentou nenhum documento
atestando a existência de débito em nome do autor junto a empresa
Natura Cosméticos.
Nesse sentido, considerando a inversão do ônus probante em favor
do consumidor e a ausência de demonstração, pela requerida, de
débito existente em nome do autor, o feito deve ser julgado a partir
das provas produzidas, as quais demonstram que a parte autora
não celebrou negócios com a Natura Cosméticos.
Embora tenha alegado a realização de pacto da parte autora junto
a Natura Cosméticos, o requerido não apresentou nenhum contrato
ou qualquer outro documento assinado pela parte autora que fosse
capaz de amparar essa alegação.
Seja como for, as provas apresentadas nos autos demonstram que
a parte autora não recebeu nenhum valor do requerido, tampouco
se beneficiou com a realização deste negócio e, considerando que
competia ao requerido demonstrar que a autora tenha realizado
esse negócio e isso não aconteceu, o feito deve ser julgado com
base nas provas produzidas, as quais demonstram que a parte
autora realmente não fez nenhum negócio com a parte requerida
e nesse sentido, todas as cobranças advindas desse contrato são
ilegais.
No caso em tela, a conduta do requerido restou demonstrada diante
dos documentos juntados nos autos e as alegações da parte autora
que comprovam que ela foi negativada indevidamente por um
débito que não contraiu no valor de R$ 218,50 (duzentos e dezoito
reais e cinquenta centavos) relativo ao contrato nº 16064738411.
Como a parte autora não recebeu nenhum benefício ou
contraprestação com o suposto contrato realizado entre as partes,
urge reconhecer a inexistência do negócio jurídico, tornando-se
certa a obrigação de cancelar esse débito e pagar indenização
pelos danos causados ao consumidor.
Caso tivesse provado a existência do negócio jurídico entre as partes
e o débito em aberto, sua conduta estaria justificada, mas como a
parte requerida não juntou NENHUMA prova nesse sentido, não há
como acatar sua tese defensiva, urgindo seja aplicada a inversão
do ônus da prova, presumindo-se que a parte autora foi cobrada
indevidamente, já que inexistem provas da relação jurídica entre as
partes e a justa causa para a cobrança pois a requerida não trouxe
comprovantes da suposta divida oriunda de cessão de crédito.
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O dano causado pela conduta da requerida é presumido e
ordinariamente conhecido, tanto que a jurisprudência já se
manifestou sobre o assunto. In verbis:
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DO DÉBITO EM QUESTÃO. DEBÍTO INEXISTENTE. DANOS
MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO
IMPORTA REDUÇAO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO (Recurso Cível Nº 71003447323, Terceira Turma
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti,
Julgado em 26/04/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 71003447323
RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento:
26/04/2012, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação:
Diário da Justiça do dia 02/05/2012). RESPONSABILIDADE CIVIL.
DÉBITO INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. DIREITO À
RESTITUIÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE
IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. I. Inexistente o débito, é, pois, irregular
o prosseguimento de cobranças infundadas, manu militari, debitadas
da conta corrente da autora, assim como a inscrição negativa do nome
da parte autora nos órgãos de proteção do crédito. Direito à restituição
do indevidamente cobrado. II. A negativação indevida configura dano
in re ipsa, isto é, que independe de prova, ou seja, caracteriza-se por si
só, sendo seu prejuízo deduzido dos nefastos efeitos que provoca ao
titular do nome anotado bem como dos prejuízos de ordem psíquica
decorrentes do próprio procedimento (grifado). III. A indenização, no
caso de dano moral, tem a FINALIDADE de compensar ao lesado
atenuando seu sofrimento, e quanto ao causador do prejuízo,
tem caráter sancionatório para que não pratique mais ato lesivo a
personalidade das pessoas. A par disso, deve o montante atender
aos fins que se presta sopesados, ainda, a condição econômica
da vítima e a do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano, a
FINALIDADE da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade. IV. Nesta demanda, o valor da indenização
foi arbitrado em patamar adequado aos precedentes destas Turmas
em situações semelhantes e ao caráter lenitivo da medida, razão pela
qual não há que se falar em redução. V. Litigância de má-fé. Oposição
de defesa infundada, em manifesto caráter protelatório. Violação
ao disposto no artigo 17, VI e VII do Código de Processo Civil. VI.
SENTENÇA confirmada por seus próprios fundamentos na forma do
artigo 46 da Lei 9099/95. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível
Nº 71004187993, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais,
Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 25/07/2013) (TJ-RS Recurso Cível: 71004187993 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti,
Data de Julgamento: 25/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/07/2013).
Portanto, a negativação indevida produz dano moral indenizável.
Além disso, é incontroverso que a inscrição nas listagens de
devedores é fato demasiadamente grave pois atinge a honra
subjetiva e objetiva dos consumidores e, tratando-se de negativação
ilegítima, os prejuízos decorrentes são suficientes para configurar
o dano moral, independentemente de comprovação, porque na
espécie que se cuida é ele é presumido e ordinariamente conhecido.
Por fim, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano está
comprovado por meio dos documentos juntados com a inicial que
evidenciaram os constrangimentos passados pelo autor devido a
conduta da requerida.
Não se discute sobre a culpa da parte requerida, já que nesse caso
se aplica a teoria objetiva da culpa, expressa nos arts. 932, III e
933 do CC.
Mesmo que fosse o caso de se perquirir sobre a culpa, ainda assim
seria o caso de atribuir a parte requerida a responsabilidade, pois
os seus prepostos agiram com evidente negligência ao negativar o
nome da parte autora sem que ela estivesse inadimplente.
Desta feita, considerando a prova da conduta da requerida, o dano
e o nexo de causalidade, conclui-se pela sua responsabilidade.
Apesar de atribuir-se a responsabilidade à requerida, o dano
suportado pela parte autora não é passível de indenização conforme
entendimento trazido pela Súmula 385 do STJ: “Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização
por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado
o direito ao cancelamento”.
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Ademais, a Jurisprudência também assim se manifesta:
RECURSO
INOMINADO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO
PRÉVIA. SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA
MANTIDA. Recorre a parte autora da SENTENÇA que julgou
parcialmente procedente a ação para declarar inexistente a dívida e
determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção
ao crédito, mas deixou de condenar a recorrida ao pagamento de
indenização por danos morais. Não merece reparo a SENTENÇA
recorrida, uma vez o comprovante de inscrição juntado à fl.10,
demonstra a existência de anotações restritivas anteriores. Logo,
não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez
que a existência de inscrição prévia do nome do autor nos órgãos
de proteção ao crédito afasta da recorrida o dever de indenizar,
conforme entendimento consolidado através da edição da súmula
385 do STJ. Assim, deve ser mantida a SENTENÇA recorrida por
seus próprios fundamentos. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005558044, Primeira Turma
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado
em 17/11/2015) (TJ-RS - Recurso Cível: 71005558044 RS,
Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 17/11/2015, Primeira
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
18/11/2015).
No mesmo sentido:
CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. INSCRIÇÃO EM
ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. EXISTÊNCIA
DE
APONTAMENTOS
OUTROS,
CONCOMITANTES.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS. Não havendo a parte autora logrado
demonstrar, sequer minimamente, sua tese no sentido de que
as demais inscrições concomitantes a aqui combatida, seriam
igualmente indevidas, porque provenientes de fraude, (fls. 35/36),
descabe indenização por danos morais, a teor do que preceitua
a Súmula 385, do STJ. SENTENÇA mantida por seus próprios
fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº
71005163969, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais,
Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 11/11/2014) (TJ-RS Recurso Cível: 71005163969 RS, Relator: Marta Borges Ortiz,
Data de Julgamento: 11/11/2014, Primeira Turma Recursal Cível,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/11/2014).
Embora uma negativação indevida enseje a presunção de dano
moral, a parte autora apresentou na inicial um comprovante de
negativação atestando a existência de outros registros negativos
em seu nome.
Como no caso em tela a própria parte autora apresentou
comprovante demonstrando a existência de outros registros
negativos em seu nome, inexiste reparação moral a ser realizada,
cabendo a parte autora apenas o direito de ter declarado inexistente
o débito existente em seu nome junto ao requerido.
Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido para o fim de DECLARAR inexistente
o débito existente em nome da parte autora no valor R$ 218,50
(duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos) relativo ao contrato
nº 16064738411, o qual possui como credor a parte requerida,
extinguindo o processo com resolução do MÉRITO.
Sem custas e sem verbas honorárias.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Por fim, oficie-se ao SERASA e SCPC informando e enviando
cópia dessa DECISÃO a fim de que a negativação seja suspensa
em definitivo.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Cumpra-se servindo a presente como MANDADO /carta de
intimação/carta precatória para seu cumprimento.
Ariquemes – RO; data e horário certificados no Sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito “
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Processo: 7009820-36.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Requerente: THAINA DE CARVALHO
Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA DE CARVALHO RO6225
Requerido: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA
LEITE - MT007413O
FINALIDADE: Intimar as partes por intermédio de seus advogados
acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA: “Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei
9.099/95. Trata-se de pedido de indenização por danos morais
formulado por THAINA DE CARVALHO em face de AZUL LINHAS
AEREAS BRASILEIRAS S.A sob o argumento de que o requerente
adquiriu um bilhete aéreo junto à companhia para transporte no
trajeto Porto Velho a Belo Horizonte (ida e volta) e teve sua
bagagem extraviada no retorno, o que lhe gerou prejuízos
extrapatrimoniais passíveis de reparação. A autora narrou nos
autos que no dia do desembarque (27/07/2017) preencheu o
Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB) no aeroporto e, no
dia seguinte teve suas bagagens recuperadas e entregues em
sua própria residência via taxista, intacta e com todos os pertences
armazenados. Desta feita, a autora pleiteou em juízo o a fixação
de indenização compensatória pela chateação, abalo, stress e
constrangimento decorrentes da espera em recuperar suas
bagagens que deveriam ter sido regularmente transportadas
consigo. Portanto a causa de pedir da autora é a má prestação de
serviço consistente no extravio TEMPORÁRIO de bagagem. Bem
assim, reside em sua causa de pedir o fato de haver suportado
transtornos que extrapolam a esfera patrimonial, consubstanciados
em abalo de ordem moral. Superadas as questões fáticas e
jurídicas levantadas por ambas as partes no curso do processo,
resta verificar a quem assiste razão com fulcro nas provas
produzidas, em atenção ao Princípio do livre convencimento
motivado ou persuasão racional do juiz, a teor do que dispõe o
artigo 371 do CPC em vigor. No caso em exame, as provas
documentais produzidas demonstram que a autora realmente
bilhetes aéreos para transporte realizado pela requerida no trajeto
Porto Velho a Belo Horizonte (ida e volta) e bem como, há provas
de que a autora trouxe consigo a mala de viagem que foi extraviada
pela companhia aérea durante o transporte aéreo, tanto que no
dia dos fatos houve emissão de um Relatório de Irregularidades
com Bagagem – RIB comprovando que no momento do
desembarque a mala não foi entregues à autora. A própria autora
narra em sua Inicial que no prazo aproximado de 24 horas operouse a respectiva entrega de bagagem, o que corrobora o extravio e
ulterior devolução dos pertences em sua residência. O fato de a
bagagem da autora ter sido extraviada restou incontroverso nos
autos, haja vista que a requerida confirmou isso em sede de
contestação, assegurando que isso provavelmente decorreu do
fato de que houve necessidade de modificar o itinerário inicial em
decorrência da necessidade de manutenção/reparos na aeronave,
o inclusive motivou que a empresa prestasse toda a assistência à
consumidora. Logo, embora a mala tivesse embarcado com a
autora, na medida em que integrava o contrato de transporte
celebrado junto à companhia aérea, ela não foi entregue à
consumidora por ocasião do desembarque no aeroporto de Porto
Velho, o que apenas foi feito no dia subsequente, conforme
afirmação contida na Inicial. Não bastasse isso, a parte ré
confessou nos autos o extravio da bagagem no curso do contrato
de transporte, entretanto, argumentou que não há provas de
efetivos prejuízos à parte autora, pelo que inexiste o dever de
reparar os alegados danos morais. Ocorre que não assiste razão
à defesa neste ponto, porquanto comprovado o ilícito, o dano
moral afigura-se presumido nestes casos. A bagagem, após
devidamente despachada pelo consumidor à empresa aérea, fica
sob os cuidados e responsabilidade desta. Portanto, configura
falha na prestação do serviço caso a empresa aérea transporte de
forma inadequada os pertences de seus clientes, sendo sua a
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responsabilidade objetiva, consoante o art. 14 do CDC, ensejando,
por conseguinte, fixação de indenização, caso haja comprovação
dos demais requisitos ensejadores da responsabilidade civil,
notadamente a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre
eles. No caso específico dos autos, a autora provou a CONDUTA
consistente em extraviar a bagagem, sendo que o DANO MORAL
merece ser acolhido, especialmente porque em casos de extravio
de bagagem a jurisprudência atual admite a ocorrência de dano
moral presumido, exigindo-se somente a comprovação da conduta
e do nexo de causalidade para surgir o dever de indenizar.
Explico. A CONDUTA restou evidenciada com base no Registro
de Irregularidade de Bagagem (RIB) o qual corrobora o extravio
de bagagem da autora e com fulcro no Recibo de Entrega de
Bagagem emitido em 28 de Julho de 2017 pela companhia aérea,
o qual demonstra que a bagagem apenas foi devolvida à autora
em data posterior ao desembarque, privando a autora de ter
acesso aos seus pertences pessoais. Quanto ao DANO moral
advindo dessa conduta, não é necessária a efetiva comprovação
de prejuízo nesse sentido, pois a jurisprudência admite a
ocorrência presumida nessas hipóteses, notadamente porquanto
o extravio de bagagem gera um desconforto, stress e chateação
anormais, que ultrapassaram os meros dissabores da vida
cotidiana. Seja como for, restou caracterizado o DANO MORAL
suportado pela autora, face à demonstração da conduta, dano e
do nexo de causalidade entre eles, haja vista que os transtornos
ocasionados são oriundos do ilícito cometido pelos prepostos da
companhia aérea que não cumpriram o dever contratual de
transportar regularmente a bagagem da autora e entregá-la no
destino final no exato dia do desembarque. Para amparar a
procedência do pedido de indenização por danos morais in re ipsa
no caso em tela, que trata especificamente de EXTRAVIO
TEMPORÁRIO de bagagem. Senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. RESTITUIÇÃO DE
BAGAGEM EXTRAVIADA COM SETE DIAS DE ATRASO.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. Embora a
companhia aérea tenha restituído a bagagem, restou caracterizada
a falha na prestação do serviço, pois a devolução ocorreu sete
dias após o retorno da viagem, não demonstrando a empresa
requerida ter assegurado à autora qualquer previsão acerca da
restituição, permanecendo, portanto, incerto o seu destino durante
aquele período, o que, certamente, gerou considerável angústia
na demandante (…) (TJ-RS - AC: 70048103410 RS, Relator:
Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 03/05/2012, Décima
Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do
dia 04/06/2012). Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE
INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM.
DANOS MORAIS. O extravio temporário de bagagem caracteriza
falha na prestação do serviço de transporte pela companhia
aérea. Dano moral configurado, tendo em vista que os transtornos
vivenciados pelo autor superaram meros aborrecimentos,
configurando efetivo abalo moral. Quantum indenizatório
majorado, tendo em vista as peculiaridades da lide e os
precedentes desta Câmara Cível. Verba honorária de sucumbência
mantida em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o
art. 20, §3º do CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(Apelação Cível Nº 70063194484, Décima Primeira Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de
Assis Brasil, Julgado em 08/07/2015). Ementa: APELAÇÃO
CÍVEL. TRANSPORTE. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE
BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS
MORAIS. 1. Comprovada a falha na prestação do serviço (extravio
temporário de bagagem), tem-se por devida reparação dos
prejuízos sofridos. Incidência do artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor. 2. Hipótese em que os danos morais são in re
ipsa, prescindindo de prova da sua efetiva ocorrência. A reparação
de dano moral deve proporcionar a justa satisfação à vítima e, em
contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de
dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não
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signifique enriquecimento sem causa do ofendido. No caso em
tela, de ser reduzida a quantia fixada na origem, eis que adequada
ao caso e dentro dos parâmetros adotados por esta Corte.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação
Cível Nº 70063493464, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em
05/03/2015). Pelo exposto, quanto ao dano moral, a simples
análise dos documentos e a verossimilhança de suas alegações,
demonstra que a autora sofreu aborrecimento, nervosismo,
desconforto e frustração. Assim, como já mencionado,
considerando a prova da conduta da requerida, o dano, a culpa e
o nexo de causalidade, conclui-se pela responsabilidade da
requerida. Na hipótese em comento, é necessário fazer uma
única ponderação: a causa de pedir da parte autora versa sobre
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM, haja vista que em
sede de petição inicial a própria parte afirma que o extravio
perdurou por aproximadamente 24 horas e que em momento
subsequente a mala foi entregue contendo todos os pertences.
Logo, o valor indenizatório deve ser minorado em relação aos
demais casos postos a julgamento neste Juizado em que houve
extravio definitivo de bagagem ou mesmo casos tais em que o
extravio perdurou por semanas, privando profissionais da
utilização de seus instrumentos de trabalho contidos na bagagem,
por longo período, ou hipóteses em que as bagagens extraviadas
pertenciam famílias inteiras e, continham medicamentos/
pertences imprescindíveis aos filhos menores. Não se pretende
menosprezar a situação havida com a autora que certamente lhe
ocasionou severos constrangimentos passíveis de reparação pela
via judicial. No entanto, deve haver fixação de valor condizente
com a situação exposta, sob pena de tratar igualitariamente a
todos, sem prever que as partes apresentam circunstâncias
distintas que agravam ou minoram o prejuízo moral suportado.
Como é cediço, nos termos do artigo 944 do Código Civil, “a
indenização mede-se pela extensão do dano”. Portanto, na
fixação do quantum, levo em consideração a conduta lesiva da
requerida, a capacidade econômica das partes e a extensão do
dano, entendendo razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil
reais). Posto isso, com base no art. 487, I do CPC, julgo
PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar a requerida
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A a pagar à autora
THAINA DE CARVALHO a importância de 3.000,00 (três mil
reais), a título de danos morais, extinguindo o processo com
resolução do MÉRITO. Registre-se que, em ação indenizatória
por danos morais, o termo inicial para incidência dos juros de
mora é a data do evento danoso, em aplicação à Súmula 54 do
STJ. Já a correção monetária deve incidir desde a data do
julgamento em que a indenização foi arbitrada, de acordo com a
súmula 362 do STJ. Sem custas e sem verbas honorárias, posto
que incabíveis à espécie. Publique-se. Registre-se. Intime-se a
parte ré do teor dessa SENTENÇA, bem como, para cumprir a
determinação acima em 15 dias pena de multa de 10% como
determina o art. 523 §1º do CPC, sem prejuízo do imediato
cumprimento da SENTENÇA, se houver requerimento do credor.
Se na for requerido pelas partes, transitada em julgado, arquivemse os autos. Ariquemes-RO; data e horário registrados no PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais Juíza de Direito”
Processo: 7014349-98.2017.8.22.0002
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: MARIA DE SOUZA PAULA
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS SANTOS
PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
FINALIDADE: Intimar a parte requerida por intermédio de seus
advogados acerca da SENTENÇA abaixo transcrita:
SENTENÇA: “Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei
9.099/95.
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Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito interposta
por MARIA DE SOUZA PAULA em face da ELETROBRAS
DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA/CERON objetivando a isenção do
pagamento de diferença de consumo não faturada em sua unidade
consumidora no importe de R$ 3.295,27 (três mil duzentos e
noventa e cinco reais e vinte e sete centavos).
Em suma, segundo consta na inicial, que a parte requerida realizou
fiscalização no padrão de energia elétrica da parte autora, que
posteriormente recebeu uma fatura de recuperação de consumo
referente a sua unidade consumidora apontando uma diferença de
faturamento entre o período de 10/2015 à 05/2017, no valor de R$
3.295,27 (três mil duzentos e noventa e cinco reais e vinte e sete
centavos), com vencimento em 09/11/2017.
Assim, por discordar do débito que lhe fora atribuído, ingressou
com a presente tencionando a declaração de inexistência do débito
apontado na notificação de irregularidade (fatura/diferença de
faturamento).
Para amparar a pretensão, juntou documentos pessoais, fatura
corresponde a recuperação de consumo, dentre outros.
Citada a requerida apresentou contestação requerendo a
improcedência da inicial sob o argumento de que o relógio medidor
da unidade consumidora da parte autora não estava funcionando
corretamente e que por este motivo, estava lhe sendo cobrado
consumo de energia elétrica menor do que o consumido de fato.
Por fim, a requerida afirmou que todos os procedimentos adotados
pela concessionária estão de acordo com as regras da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 5410, bem
como, com a resolução 414/2010 da ANEEL.
Conforme narrativa dos fatos, resta patente que a questão dos
autos reflete uma relação de consumo, em que a responsabilidade
do fornecedor é de natureza objetiva, somente dela se exonerando
acaso prove que o defeito inexistiu na prestação de serviço, ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
O art. 6°, VI e VIII do CDC esclarece ser direito básico do consumidor
a efetiva prevenção e reparação de danos morais a si causados,
com facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão
do ônus da prova a seu favor.
Portanto, o MÉRITO destes autos reside em saber se essa fraude
existiu mesmo e se ela foi feita pela parte autora, e de igual modo
reside em saber se essa cobrança retroativa é ou não legal.
A análise do medidor feita pela empresa ré não serve como meio
de prova capaz de atestar a responsabilidade da parte autora pelo
pagamento já que não há nos autos provas de que o medidor foi
fraudado por ela ou que dela se beneficiou. Logo, a parte autora
não pode ser penalizada com nenhuma multa ou “diferença de
consumo”.
A irregularidade do procedimento de cobrança constituem falhas
na prestação dos serviços sendo que o artigo 20 do Código de
Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade do fornecedor
face os vícios de qualidade na prestação de seus serviços e, o
§ 2º prescreve que “são impróprios os serviços que se mostrem
inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam,
bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares
de prestabilidade”.
O Art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ainda
serem “nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis
com a boa-fé ou a equidade”.
Portanto, a concessionária deve fazer a medição correta do
consumo, cobrando do consumidor estritamente os serviços que
lhe foram prestados, na exata medida de seu CONSUMO REAL.
Sem provas de que a suposta fraude foi realizada pela autora não
há como impor a ela o dever de pagar diferença de consumo. No
direito consumerista, vigora a inversão do ônus da prova. Logo,
cabia à CERON provar que a autora praticou a fraude e como
a CERON não fez isso, conclui-se que a autora não cometeu
nenhuma irregularidade.
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Nos termos do art. 77 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a
CERON tem a responsabilidade de realizar a “verificação periódica
dos equipamentos de medição”. Certamente que, no caso em tela,
se a CERON o tivesse feito em tempo hábil constataria eventual
irregularidade e, saberia precisar o responsável com exatidão.
Sendo assim, não há razão plausível para atribuir suposta fraude
do medidor à conduta da parte autora, uma vez que não há nos
autos nenhuma prova nesse sentido. Considerando que competia
à CERON provar esta situação, e não o fez, presume-se a boa fé
do consumidor, a qual ingressou judicialmente para pagar pelo que
efetivamente consumiu.
A jurisprudência tem manifestado entendimento de que a
concessionária de energia elétrica não pode realizar cobranças
de valores excessivos com base em perícias unilaterais realizadas
sem as formalidades legais. Vejamos:
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
FRAUDE MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA. Somente a
irregularidade nos equipamentos de medição de consumo ou
fraude comprovadamente atribuíveis ao autor possibilita imputarlhe a responsabilidade pelo débito apurado (TJ-MS - APL:
08002122120138120002 MS 0800212-21.2013.8.12.0002, Relator:
Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 15/04/2014,
4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2014).
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FRAUDE MEDIDOR ENERGIA
APURADA UNILATERALMENTE - DIFERENÇAS DE CONSUMO
NÃO COMPROVADAS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não comprovada a fraude no medidor de energia, já que apurada
unilateralmente pela concessionária do serviço público, deve ser
afastada a responsabilidade do usuário, principalmente quando
não houve impugnação específica quanto a alegação feita pelo
consumidor no sentido de que teria entrado em contato com
a concessionária, a fim de noticiar que com a primeira troca do
medidor este estaria registrando consumo a menor, implicando
em defeito do próprio aparelho (art. 12, § 3º, II, do CDC).
Assim, correta a SENTENÇA que declarou a inexistência de
débito relativo à diferença de consumo verificada (TJ-MS - APL:
01171692020088120001 MS 0117169-20.2008.8.12.0001, Relator:
Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 23/09/2014, 5ª
Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2014).
Portanto, é acertada a desconstituição da dívida inicialmente
lançada, fazendo jus a declaração de inexistência do débito gerado
a título de diferença de consumo, já que sem provas de que a parte
autora fraudou o medidor não há como imputar-lhe o pagamento de
diferença de faturamento.
Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido para o fim de declarar
inexistente o débito de R$ 3.295,27 (três mil duzentos e noventa
e cinco reais e vinte e sete centavos) referente a diferença de
consumo apurada na unidade consumidora da parte autora, Código
Único 0181981-0, com vencimento em 09/11/2017, isentando-a do
pagamento, extinguindo o processo com julgamento do MÉRITO
com base no art. 487, I do Código de Processo Civil.
Além disso, determino que a requerida CERON abstenha de
interromper ou suspender o fornecimento de energia elétrica no
imóvel da parte autora, bem como de incluir o nome da parte
autora junto aos órgãos restritivos de crédito referente ao débito
descrito nos autos, SALVO se houver atraso no pagamento de
faturas diversas da reclamada na Inicial, sob pena de aplicação de
multa diária e, caso, o corte já tenha sido efetivado que proceda O
IMEDIATO RELIGAMENTO.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se o feito.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO/
CARTA PRECATÓRIA/MANDADO PARA SEU CUMPRIMENTO.
Ariquemes-RO; data e horário certificado no sistema PJE.
Márcia Cristina Rodrigues Masioli Morais
Juíza de Direito “
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1ª VARA CÍVEL
Processo n. 7002155-32.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: KAUAN DE JESUS SANTANA
Advogados do(a) AUTOR: ISABEL MOREIRA DOS SANTOS RO0004171, HEDERSON MEDEIROS RAMOS - RO0006553,
PAULA ISABELA DOS SANTOS - RO0006554
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15
dias, manifestar sobre o laudo pericial e relatório social.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 18 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA
Processo n. 7002755-87.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: WAGNER RAMOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: JAQUELINE VIEIRA CARDOSO RO0005455
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15
dias, manifestar sobre o laudo pericial.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 18 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA
Processo n. 7002047-03.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: VALDECI ALVES DA SILVA SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: OMAR VICENTE - RO0006608
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15
dias, manifestar sobre o laudo pericial.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 18 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA
Processo n. 7013026-58.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: CIDCLEUDE DIAS DA CONCEICAO
Advogado do(a) AUTOR: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS RO0004634
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15
dias, manifestar sobre o laudo pericial.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 18 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA
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Processo n. 7013918-64.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: ANA CAROLAINE DOS SANTOS MARTINS
Advogados do(a) AUTOR: NATALIA DA ROCHA PRADO RO5715, ERLETE SIQUEIRA - RO0003778
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte intimada para, no prazo de 15 dias,
manifestar sobre o laudo pericial e relatório social.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 18 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA
Processo n. 7013846-77.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: DEOVAN RUBENS DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: SONIA SANTUZZI ZUCCOLOTTO
BATISTA - RO8728, VALDECIR BATISTA - RO0004271
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15
dias, manifestar sobre o laudo pericial e relatório social.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 18 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA
Processo n. 7003157-37.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: ONOFRE BARBOSA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL BURG - RO0004304
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15
dias, manifestar sobre o laudo pericial.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 18 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA
Processo n. 7002482-74.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: MIGUEL MARTINS DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: VINICIUS VECCHI DE CARVALHO
FERREIRA - RO0004466
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15
dias, manifestar sobre o laudo pericial.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 18 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA
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EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 (trinta) dias
De: MARCIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 901.050.442-53 ,
atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAÇÃO DO EXECUTADO ACIMA RELACIONADO,
para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a respectiva dívida
acrescida de juros, correção monetária e demais encargos ou no
mesmo prazo, ofereça querendo bens à PENHORA sob pena de
lhe ser penhorado ou arrestado, bens suficientes que garantam a
dívida, podendo no prazo de 30(trinta)dias, opor embargos.
Processo n.: 7012182-11.2017.8.22.0002
Assunto: [Dívida Ativa]
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
EXECUTADO: MARCIO FERNANDES DA SILVA
CDA: 1757/2017, 1758/2017 e1759/2017
Valor do Débito: R$ 9.836,42 (atualizado em 11/10/2017)
Eu,______, HUDSON CASCAES MATOS, Técnico Judiciário
subscrevo e assino por determinação judicial.
Ariquemes-RO, 18 de maio de 2018.
HUDSON CASCAES MATOS
Técnico Judiciário – Assinatura Digital
Processo n. 7005358-02.2018.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: ANILSON CABRAL BRANDAO
Endereço: Linha C-10, Km 05, 0000, Zona Rural, BR 421, Km 74,
Lote 03-A, Gleba 37-A, Monte Negro - RO - CEP: 76888-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: VALDENI ORNELES DE ALMEIDA
PARANHOS - RO0004108
Requerido:
Nome:
GOLDEN
CONSTRUCOES
E
INCORPORACOES LTDA
Endereço: Francisco Prestes, 2508, Setor 01, Monte Negro - RO CEP: 76888-000
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) EXECUTADO: NIVEA MAGALHAES SILVA RO0001613
Advogados do(a) EXECUTADO: IVONE DE PAULA CHAGAS RO0001114, FABIO ANTONIO MOREIRA - RO0001553
Vistos.
1- Chamo o feito a ordem para revogar o DESPACHO retro, haja
vista o erro material quanto ao valor do débito exequendo. Isento
do recolhimento das custas iniciais na fase de cumprimento de
SENTENÇA, nos termos do art. 13, da lei Estadual n. 3.896/2016.
2- Providencie a escrivania a associação do patrono do executado
no sistema PJE para intimação da presente DECISÃO (000876315.2011.8.22.0002).
3- Providencie a escrivania a anotação do número deste processo
de cumprimento de SENTENÇA na movimentação processual do
processo físico que originou o crédito executado.
4- Intime-se a parte executada, na pessoa de seus patronos, para
que comprovem nos autos o pagamento da importância total de
R$138.377,98, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de
multa legal de 10% e de honorários advocatícios de 10%, ambos
a serem calculados sobre o valor devido, nos termos do art. 523,
§1º do NCPC.
5- Fica a parte executada intimada de que caso não efetue o
pagamento no prazo legal, poderá oferecer impugnação nos
próprios autos, independente de caução, no prazo de 15 dias, a
contar do decurso do prazo para pagamento, independente de
nova intimação (art. 525, NCPC).
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6- Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte
exequente para que apresente o cálculo atualizado da dívida com
aplicação da multa legal e os honorários ora fixados, indicando
bens a penhora, em 10 dias. Consigno que caso a parte exequente
solicite busca de bens via sistemas de convênio, deverá apresentar
o respectivo comprovante de recolhimento das custas referentes
às diligências solicitadas, nos termos do art. 17, da Lei Estadual n.
3.896/2016.
7 – À vista do pagamento, volvam os autos conclusos para extinção.
Ariquemes, 17 de maio de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7003162-59.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: CARLOS ALBERTO GERALDO
Advogados do(a) AUTOR: LINDENBERG ESTEFANI DE SOUZA
- RO0007253, GRACILENE MARIA DE SOUZA ZIMMER RO0005902
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15
dias, manifestar sobre o laudo pericial.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 18 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA
Processo n. 7012842-39.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE
LIVRE ADMISSAO DO VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO
JAMARI
Advogado do(a) EXEQUENTE: SELVA SIRIA SILVA CHAVES
GUIMARAES - RO0005007
Requerido: EXECUTADO: C.F.J. MADEIRAS LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora, intimada para, no prazo de 05
dias, comprovar nos autos o recolhimento das custas de publicação
do edital.
Ariquemes, 18 de maio de 2018.
HUDSON CASCAES MATOS
Processo n. 7002594-43.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: EDUARDO JOAQUIM DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: KELLY RENATA DE JESUS
DAMASCENO - RO0005090
Requerido: RÉU: INSS
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte intimada para, no prazo de 15 dias,
manifestar sobre o laudo pericial.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 18 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA
Processo n. 7011855-66.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: LOURENCO DO CARMO
Advogado do(a) AUTOR: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS RO0004634
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15
dias, manifestar sobre o laudo pericial.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 18 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA

Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte intimada para, no prazo de 15 dias,
manifestar sobre o laudo pericial.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 18 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA

Processo n. 7002274-90.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: ROSA SALES
Advogados do(a) AUTOR: LILIAN MARIA SULZBACHER RO0003225, VIVIANE MATOS TRICHES - RO0004695
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15
dias, manifestar sobre o laudo pericial.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 18 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA

Processo n. 7001880-83.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: MARIA SEVERO LOPES
Advogados do(a) AUTOR: LILIAN MARIA SULZBACHER RO0003225, VIVIANE MATOS TRICHES - RO0004695
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15
dias, manifestar sobre o laudo pericial.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 18 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA

Processo n. 7002278-30.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: LILIAN MARIA SULZBACHER RO0003225, VIVIANE MATOS TRICHES - RO0004695
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte intimada para, no prazo de 15 dias,
manifestar sobre o laudo pericial.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 18 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA

Processo n. 7011752-59.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: ROMANA DE JESUS ALMEIDA
Advogado do(a) AUTOR: MARCOS ROBERTO FACCIN RO0001453
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15
dias, manifestar sobre o laudo pericial.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 18 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA

Processo n. 7001434-80.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: JANETE NERES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: DEBORA APARECIDA MARQUES DE
ALBUQUERQUE - RO0004988
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15
dias, manifestar sobre o laudo pericial.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 18 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA

Processo n. 7002191-45.2016.8.22.0002
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Requerente: AUTOR: E. G. K. D. O.
Advogado do(a) AUTOR: CORINA FERNANDES PEREIRA RO0002074
Requerido: RÉU: H. F. D. O.
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica(m) a(s) parte(s) intimada(s) para, no prazo de
05 dias, manifestar sobre os documentos juntados, requerendo o
oportuno.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 21 de maio de 2018.
MARIA CONCEICAO TANAZILDO

Processo n. 7010362-54.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: JAIR HUMBERTO DE MORAIS
Advogado do(a) AUTOR: EDINERI MARCIA ESQUIVEL - RO7419
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n. 7014830-95.2016.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: VERA INES STRAUB
Requerido: RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO
SEGURO DPVAT S/A

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Advogados do(a) RÉU: IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR
- RO0005087, ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO RO000303B, PAULO BARROSO SERPA - RO0004923, MIRELE
REBOUCAS DE QUEIROZ JUCA - RO0003193
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 1ª Vara Cível, ficam as partes intimadas para, no prazo de 15 dias,
manifestar sobre o laudo pericial.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 21 de maio de 2018.
MARIA EDINEIA DA CUNHA OLIVEIRA
Processo n. 7007311-35.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: EDSON JOSE DO NASCIMENTO
Advogado do(a) AUTOR: LENIR CORREIA COELHO - RO0002424
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15
dias, manifestar sobre o laudo pericial.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 21 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA
Processo n. 7001303-08.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: ROSELI CAROLINO TENORIO
Advogado do(a) AUTOR: DEBORA APARECIDA MARQUES DE
ALBUQUERQUE - RO0004988
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15
dias, manifestar sobre o laudo pericial e relatório social.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 21 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA
Processo n. 7015375-34.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: MARILENE DE FATIMA CANDIDO
Advogados do(a) AUTOR: LILIAN MARIA SULZBACHER RO0003225, VIVIANE MATOS TRICHES - RO0004695
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15
dias, manifestar sobre o laudo pericial.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 21 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA
Processo n. 7003275-13.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: FRANCISCA NUNES MARINHO
Advogados do(a) AUTOR: MARIA CRISTINA DALL AGNOL RO0004597, CELIA DE FATIMA RIBEIRO MICHALZUK - RO7005
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15
dias, manifestar sobre o laudo pericial.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 21 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA
Processo n. 7003373-95.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: JOAO GABRIEL DA COSTA
Advogado do(a) AUTOR: DOUGLAS CARVALHO DOS SANTOS
- RO0004069
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15
dias, manifestar sobre o laudo pericial.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 21 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA
Processo n.: 7009862-85.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: LOURIVAL SABINO DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: TAVIANA MOURA CAVALCANTI
- RO0005334
EXECUTADO: JOSE ALVES DE MENEZES
Vistos.
1- A parte exequente postulou pela suspensão do feito com vistas
à localização de bens penhoráveis. Todavia, com fulcro no art.
921, inciso III e § 1º, do NCPC, suspendo o processo por 01 ano,
período em que ficará suspenso o decurso do prazo prescricional.
2- Fica a exequente desde já intimada de que decorrido o prazo,
caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo da
prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do NCPC).
3- Não há óbice para que o feito, desde já, seja arquivado, pois
prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer momento
poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução
à vista de localização de bens penhoráveis em nome da parte
executada (art. 921, §3º, NCPC).
4- Intime-se e arquive-se.
Ariquemes, 18 de maio de 2018
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Processo n. 7003356-59.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: JUAREZ LANGA
Advogados do(a) AUTOR: JOICE MARA HERMES - RO8263,
DAYANE DA SILVA MARTINS - RO7412
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15
dias, manifestar sobre o laudo pericial.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 21 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA
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Processo n. 7005446-40.2018.8.22.0002
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Requerente: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, Cidade de Deus, Vila Yara,
Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - AC0004235
Requerido: Nome: NAYARA PAULO LIMANA
Endereço: Rua Garça, 3912, Jardim das Palmeiras, Ariquemes RO - CEP: 76876-626
Vistos.
Trata-se de ação de busca e apreensão que o BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A. , ajuizou em face de NAYARA PAULO
LIMANA pretendendo a busca e apreensão do veículo descrito na
inicial, adquirido pela parte ré mediante alienação fiduciária.
Relativamente ao fumus boni iuris, restou devidamente comprovado
pela parte autora a veracidade do alegado na inicial, conforme
contrato acostado, bem como a inadimplência da parte ré, desde
28/12/2017, sendo devedor do montante total de R$19.769,57
mantendo-se inerte mesmo após notificada, fato que enseja a
interposição da presente medida, tendo a parte ré a faculdade
de pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores
apresentados na inicial, o que lhe proporcionará a restituição do
bem, livre de qualquer ônus.
No que tange ao periculum in mora também restou inconteste
nos autos tendo em vista que a parte ré deixou de cumprir com
sua obrigação, desde 28/12/2017, ficando inerte até a presente
data, mesmo após ser notificada, podendo o indeferimento de tal
medida restar em prejuízo irreparável para a parte autora. Assim, a
concessão da liminar é medida que deve ser deferida, uma vez que
encontra respaldo na lei e nenhum prejuízo acarretará a parte ré.
Defiro liminarmente a busca e apreensão, entendendo
suficientemente provados com a inicial os seus pressupostos, de
maneira a prescindir de justificação.
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
do veículoFIAT, MODELO: PALIO FIRE ECONOMY
ANO: 2010, COR: BRANCA, PLACA: NEA3672, CHASSI:
9BD17164LA5384722, diligenciando-se junto ao endereço da
parte ré ou outro indicado pela parte autora, e citação da mesma,
depositando-se o bem em mãos do representante legal da parte
autora, que deverá providenciar todos meios necessários para o
cumprimento do presente MANDADO.
Caso não seja encontrado o veículo, intime-se a parte ré para
indicar incontinenti a localização do veículo, sob pena de aplicação
de pena de ato atentatório à dignidade da justiça e prática do crime
de desobediência.
No prazo de 05 dias, após executada a liminar, fica facultado a
parte ré a possibilidade de efetuar o pagamento integral da dívida
pendente, segundo os valores apresentados na inicial, hipótese em
que o veículo lhe será restituído sem qualquer ônus. Decorrido o
prazo mencionado sem que haja o pagamento integral da dívida
pendente consolidar-se-ão, em favor da parte autora, a propriedade
e a posse plena e exclusiva do bem.
Cite-se a ré para contestar, no prazo de 15 dias, a contar da
execução da presente liminar.
Procedida-se a restrição administrativa do veículo via RENAJUD
junto ao DETRAN, ID. 18461054
Cumpra-se.
Efetivada a medida de apreensão do bem, fica desde já autorizada
a liberação da restrição RENAJUD.
Ariquemes, 18 de maio de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7005645-62.2018.8.22.0002
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Requerente: Nome: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A
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Rua Amador Bueno, 474, BLOCO C 1ANDAR, Santo Amaro, São
Paulo - SP - CEP: 04752-005
Advogado do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA
- SP0115665
Requerido: Nome: FRANCISCA ANTONIETA MELO DE CASTRO:
Rua São Paulo, 3317, Setor 05, Ariquemes - RO - CEP: 76870-620
Vistos.
Trata-se de ação de busca e apreensão que o AYMORE CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, ajuizou em face de
FRANCISCA ANTONIETA MELO DE CASTRO pretendendo a
busca e apreensão do veículo descrito na inicial, adquirido pela
parte ré mediante alienação fiduciária.
Relativamente ao fumus boni iuris, restou devidamente comprovado
pela parte autora a veracidade do alegado na inicial, conforme
contrato acostado, bem como a inadimplência da parte ré, desde
03/02/2018, sendo devedor do montante total de R$ 20.666,84
mantendo-se inerte mesmo após notificada, fato que enseja a
interposição da presente medida, tendo a parte ré a faculdade
de pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores
apresentados na inicial, o que lhe proporcionará a restituição do
bem, livre de qualquer ônus.
No que tange ao periculum in mora também restou inconteste
nos autos tendo em vista que a parte ré deixou de cumprir com
sua obrigação, desde 03/02/2018, ficando inerte até a presente
data, mesmo após ser notificada, podendo o indeferimento de tal
medida restar em prejuízo irreparável para a parte autora. Assim, a
concessão da liminar é medida que deve ser deferida, uma vez que
encontra respaldo na lei e nenhum prejuízo acarretará a parte ré.
Defiro liminarmente a busca e apreensão, entendendo
suficientemente provados com a inicial os seus pressupostos, de
maneira a prescindir de justificação.
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
do veículo GM S10 PICK EXEC 2.8 CD DIESEL 2009, COR PLACA
CHASSI RENAVAM, BRANCA NCE6710 9BG138KJ0AC424946
000173560814, diligenciando-se junto ao endereço da parte ré ou
outro indicado pela parte autora, e citação da mesma, depositandose o bem em mãos do representante legal da parte autora, que
deverá providenciar todos meios necessários para o cumprimento
do presente MANDADO.
Caso não seja encontrado o veículo, intime-se a parte ré para
indicar incontinenti a localização do veículo, sob pena de aplicação
de pena de ato atentatório à dignidade da justiça e prática do crime
de desobediência.
No prazo de 05 dias, após executada a liminar, fica facultado a
parte ré a possibilidade de efetuar o pagamento integral da dívida
pendente, segundo os valores apresentados na inicial, hipótese em
que o veículo lhe será restituído sem qualquer ônus. Decorrido o
prazo mencionado sem que haja o pagamento integral da dívida
pendente consolidar-se-ão, em favor da parte autora, a propriedade
e a posse plena e exclusiva do bem.
Cite-se a ré para contestar, no prazo de 15 dias, a contar da
execução da presente liminar.
Procedida-se a restrição administrativa do veículo via RENAJUD
junto ao DETRAN, ID. 18463595.
Cumpra-se.
Efetivada a medida de apreensão do bem, fica desde já autorizada
a liberação da restrição RENAJUD.
Ariquemes, 18 de maio de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7003706-47.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: DOLSIMERI PALAVICINI
Advogados do(a) AUTOR: BEATRIZ RODRIGUES BERNARDO MG119610, LILIAN MARIA SULZBACHER - RO0003225, VIVIANE
MATOS TRICHES - RO0004695
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
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Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15
dias, manifestar sobre o laudo pericial.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 21 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA
Processo n. 7004743-12.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: EDINA PEREIRA
Advogado do(a) AUTOR: NEILA SILVA FAGUNDES - RO0007444
Requerido: RÉU: INSS
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15
dias, manifestar sobre o laudo pericial.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 21 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA
Processo n. 7003788-78.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: GILBERTO FERREIRA
Advogado do(a) AUTOR: JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR RO8698
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15
dias, manifestar sobre o laudo pericial.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 21 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA
Processo n. 7012008-02.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: JEFFERSON GARCIA OLINTO
Advogado do(a) AUTOR: ELIEL LENI MESTRINER BARBOSA RO0005970
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 1ª Vara Cível, ficam as partes intimadas para, no prazo de 15 dias,
manifestar sobre o laudo pericial.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 21 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA
Processo n.: 7000819-61.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: S. F. SANTANA RENOVADORA DE PNEUS EIRELI
- EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDAMARI DE SOUZA - RO0004616
EXECUTADO: LSR TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS
LTDA - EPP
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Vistos.
1- A parte exequente postulou pela suspensão do feito com vistas
à localização de bens penhoráveis. Com fulcro no art. 921, inciso
III e § 1º c/c o art. 513, ambos do NCPC, suspendo o processo
por 01 ano, período em que ficará suspenso o decurso do prazo
prescricional.
2- Fica a exequente desde já intimada de que decorrido o prazo,
caso se mantenha inerte, terá início o decurso do prazo da
prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do NCPC).
3- Não há óbice para que o feito, desde já, seja arquivado, pois
prejuízo algum trará à parte exequente, que a qualquer momento
poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução
à vista de localização de bens penhoráveis em nome da parte
executada (art. 921, §3º, NCPC).
4- Intime-se e arquive-se.
Ariquemes, 17 de maio de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Processo n. 7004762-18.2018.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40)
Requerente: Nome: ADRIANO DE MELO RIBEIRO Rua Honduras,
950, Apt 01, Setor 10, Ariquemes - RO - CEP: 76876-088
Advogado do(a) AUTOR: ANDREIA ALVES DOS SANTOS RO0004878
Requerido: Nome: JUCELIA CRISTIANE SOUZA: Rua Gregório de
Matos, 3351, 11 Rua, Setor 06, Ariquemes - RO - CEP: 76873-713
Vistos.
1- Segundo posicionamento recente firmado pelo Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia, a simples afirmação de
hipossuficiência não é suficiente para obtenção das benesses da
justiça gratuita, sendo necessária a comprovação do estado de
hipossuficiência, ante a redação do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88,
que assim o exige. A lei n. 1.060/50, que regulamenta a concessão
da justiça gratuita, foi recepcionada pela Constituição Federal
e, portanto, suas disposições devem ser interpretadas à luz da
Constituição Federal, não bastando mais a simples declaração
como presunção legal da veracidade da alegada hipossuficiência,
que deve ser comprovada nos autos para concessão da gratuidade
judiciária (Ag. Instrumento n. 0001169-82.2013.8.22.0000, Des.
Rel. Raduan Miguel Filho, DJ n. 029/2013, 15/02/2013).
2- Ante o exposto, intime-se a requerente para que, no prazo de
10 dias, acoste aos autos documento comprobatório do alegado
estado de hipossuficiência, ou que comprove o recolhimento das
custas, sob pena de indeferimento da inicial.
Ariquemes, 18 de maio de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7003689-45.2017.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40)
Requerente: AUTOR: JULIANA APARECIDA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: HAMILTON JUNIOR CONSTANTINO
ANDRADE TRONDOLI - RO0006856
Requerido: RÉU: ILSON PINAFFI
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica(m) a(s) parte (s) AUTORA, intimada para, no
prazo de 05 dias, manifestar sobre a devolução da correspondência
com a informação “ MUDOU-SE “
Não sendo justiça gratuita deverá a parte:
1) Caso pretenda a renovação ou repetição do deverá recolher as
custas de que trata o artigo 19 Lei 3.896/2016;
2) Caso pretenda a emissão de MANDADO dentro da comarca
deverá recolher as custas de diligência do oficial;
3) Caso pretende o emissão de MANDADO para comarca diversa,
dentro do Estado de Rondônia, deverá recolher as custas de
distribuição de Carta Precatória;

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

4) Caso pretenda pesquisa em órgãos conveniados (endereços,
bloqueio de bens e etc.) deverá recolher as custas de que trata
o artigo 17 da Lei 3.896/2016, devendo ser recolhido 1 taxa para
cada ato solicitado;
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 21 de maio de 2018.
ADRIANA FERREIRA
Processo n. 7012172-64.2017.8.22.0002
Classe: CÍVEL - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE
(97)
Requerente:
AUTOR:
BOASAFRA
COMERCIO
E
REPRESENTACOES LTDA
Advogado do(a) AUTOR: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA RO0002027
Requerido: RÉU: JOAO ARANTES NETO, RICARDO BORGES
ARANTES, J A J SOCIEDADE AGRICOLA E PECUARIA
LTDA - ME, SENEPOL BEEF - PECUARIA, COMERCIO,
EXPORTACAO E IMPORTACAO S/A, SENEPOL NOVA VIDA
AGROPECUARIA LTDA, AGROPECUARIA NOVA VIDA LTDA,
AGRO PECUARIA PLANALTO DO NORTE LTDA - ME, EMPRESA
AGROPECUARIA SANTA MARIA LTDA. - EPP, SENEPOL SJRP
I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SENEPOL SJRP
II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AGROPECUARIA
PARAGUA LTDA, GAINSA GUAPORE AGRO INDUSTRIAL
LIMITADA
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 1ª Vara Cível, fica(m) a(s) parte(s) intimada(s) para, no prazo de 05
dias, providenciar o recolhimento das custas de distribuição da carta
precatória oriunda da 3ª V Cível da Comarca de Fernandópolis-SP
no valor de R$ 257,00, bem como diligência do oficial de justiça em
três UFESP, R$ 77,10.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de
direito Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do
NCPC.
Ariquemes, 21 de maio de 2018.
MARIA CONCEICAO TANAZILDO
1º Cartório Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
Comarca de Ariquemes/RO
Sugestões ou Reclamações, façam-nas
pessoalmente ao Juiz ou contate-nos via
internet-endereço Eletrônico:
e-mail: aqs1civel@tj.ro.gov.br
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Márcia Kanazawa
Escrivã pro tempore
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Proc.: 0018370-47.2014.8.22.0002
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:L. C. Camara Turismo Me
Advogado:Thiago Freire da Silva (RO 3653), Cristian Rodrigo Fim.
(OAB 4.434)
Executado:Jauru Construções e Empreendimentos Ltda
DECISÃO:
Vistos e examinados em embargos de declaração Trata-se de
embargos de declaração interposots pela parte exequente, com
efeitos modificativos, ao argumento de contradição na SENTENÇA
que declarou extinta a execução por desídia processual. A parte
executada não foi intimada para contrarrazões, porque ainda
não citada para os termos da presente. É o relatório. DECIDO.
Analisando detidamente os autos associado com o andamento
processual do sistema SAP, denota-se que a exequente foi intimada
para efetuar o pagamento da taxa correspondente à pesquisa de
endereço, com prazo inicial em 20/02/2018, consoante fl. 56-v.
Na sequência a escrivania certificou que o prazo do exequente
decorreu in albis. Expedida intimação pessoal para impulso da
execução em 5 dias, com AR juntado em 28/03/2018, a escrivania
certificou o decurso do prazo em 18/04/2018, vindo a execução ser
extinta por sentenca em 02/05/2018 (fl. 58). Na espécie, apesar da
informação de quitação da taxa de pesquisa em 21/02/2018, o fato
é que a exequente deixou de impulsionar a execução desde então.
Não manifestou quando intimada na pessoa de seu advogado
no prazo de 5 dias a contar de 20/02/2018, nem mesmo quando
intimada pessoalmente em 26/03/2018. Registre-se que a execução
permaneceu parada por mais de 2 meses sem que a exequente
promovesse seu impulso, mesmo após intimada para tanto em
duas oportunidades, a primeira na pessoa de seu advogado e a
segunda pessoalmente. É sabido que em se tratando de processo
físico, todos os documentos devem ser juntados fisicamente,
porque o magistrado está adstrito ao que consta no processo e
não no andamento processual do sistema SAP. É crível que se
a parte tranquilizou-se com a informação do sistema, por outro
lado haveria de ficar alerta para a intimação pessoal de regular
impulso do processo em 5 dias, e no presente caso, promover a
juntada física do comprovante da taxa de pesquisa. CONCLUSÃO:
mesmo intimada em 26/03/2018 não se desimcumbiu de acostar
o documento pendente até 01/05/2018, ou seja, mais de 30
dias após a intimação. Por estes motivos, constato que inexiste
constradição na SENTENÇA extintiva, notadamente porque a
mesma foi proferida em obediência aos ditames processuais,
sendo de rigor a rejeição dos embargos declaratórios. Posto isso,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS interpostos pela
exequente. Cumpra-se as demais determinações legais e arquivese. Ariquemes-RO, quinta-feira, 17 de maio de 2018.Deisy Cristhian
Lorena de Oliveira Ferraz Juíza de Direito
Proc.: 0024067-19.2009.8.22.0004
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Carolina Pozza
Advogado:Carlos Luiz Pacagnan (OAB/RO 107B)
Executado:Pedro José de Andrade
Advogado:Fabiano Ferreira Silva. (OAB/RO 388B)
DESPACHO:
Vistos 1 - Consta no sistema PJE o ajuizamento da ação de
embargos de terceiro promovida por Gabriel Luiz de Andrade em
desfavor da exequente, consoante autos eletrônicos n. 700392475.2018.8.22.0002. 2 - Considerando que houve suspensão dos
atos expropriatórios naquela demanda sobre o imóvel objeto da
penhora nestes autos (direitos possessórios), intime-se a parte
exequente para requerer o que entender pertinente, em 10 dias,
podendo impulsionar a execução indicando outros bens à penhora.
Ariquemes-RO, quinta-feira, 17 de maio de 2018.Deisy Cristhian
Lorena de Oliveira Ferraz Juíza de Direito
Márcia Kanazawa
Escrivã

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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2ª VARA CÍVEL
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias
Processo: 7013162-89.2016.8.22.0002
Classe: AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE (123)
REQUERENTE: A. R. D. S.
REQUERIDO: B. R. V.
FINALIDADE:
CITAÇÃO DE: VALMIR CÂNDIDO DA SILVA, brasileiro, lavrador,
divorciado, inscrito no CPF n. 516.938.522-68, portador da
Cédula de Identidade RG n. 000682.962-SSP/RO, atualmente
em lugar incerto e não sabido, para manifestar-se, no prazo de 15
(quinze) dias, a ação identificada. Não sendo contestada a ação,
se presumirão aceitos pelos réus, como verdadeiros, os fatos
articulados pela parte autora.
Advertência: O prazo para contestação começará a fluir do término
do prazo do edital. Em caso de revelia será nomeado curador
especial. (Art. 257, IV, CPC).
Ariquemes/RO, 15 de maio de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juíza de Direito
(Assinado Digitalmente)
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 (trinta) dias
Ação de Execução Fiscal
FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) ABAIXO
RELACIONADO(S), para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a(s)
respectiva(s) dívida(s) acrescida(s) de juros, correção monetária e
demais encargos ou no mesmo prazo, oferecer(em), querendo,
bens à PENHORA sob pena de lhe(s) ser(em) penhorados ou
arrestados, bens suficientes que garantam a dívida.
CITAÇÃO DE: EXECUTADO: ALEX SANTOS GUEDES, CNPJ/
CPF n. 301.399.838-56, atualmente em lugar incerto e não sabido.
Processo: 7003959-69.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
EXECUTADO: ALEX SANTOS GUEDES
Valor da dívida atualizado: Valor da dívida R$ 150,34 + 15,03 (10%
- honorários advocatícios) = R$ 165,37
Data da Atualização da Dívida: 13/03/2017
Natureza da dívida: Tributos
Data Insc./Reg.: 13/03/2017
Nº da CDA: 82/2017
Advertência: em caso de revelia será nomeado curador especial.
(Art. 257, II, CPC).
Ariquemes/RO, 14 de maio de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juíza de Direito
(Assinado Digitalmente)
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias
Processo: 7000823-64.2017.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: VOLMIL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
RÉU: MADEZON INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA - EPP
Intimação: MADEZON INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA - EPP,
atualmente residente em lugar incerto e não sabido
Intimação DA SENTENÇA proferida às folhas ID Num. 15524550,
conforme parte dispositiva abaixo transcrita: “Trata-se de Ação
Monitória movida por Volmil Comércio de Peças e Serviços
Ltda, em desfavor de Madezon Industrial Madeira Ltda, partes
qualificadas nos autos. Intimado emendar a inicial (ID 8205205), o
autor deixou escoar o prazo sem providências, consoante certidão
cartorária de ID 11030504. Portanto, verifica-se o autor foi intimado
a proceder a emenda da inicial e não o fez no prazo devido. Assim
sendo, a extinção do processo é medida que se impõe, já que o não
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atendimento no prazo concedido pelo juiz acarreta a preclusão, não
sendo possível ao autor fazê-lo em momento posterior (Código de
Processo Civil, art. 321, parágrafo único). Ante o exposto, indefiro a
inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, ambos
do CPC, extinguindo o processo, sem resolução de MÉRITO, de
acordo com o art. 485, I, do mesmo diploma processual. P.R.I.
Transitada em julgado, intime-se o requerido nos termos do art.
331, §3º, do CPC, e arquive-se.
Ariquemes/RO, 15 de maio de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
(Assinado Digitalmente)
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 (trinta) dias
Ação de Execução Fiscal
FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) ABAIXO
RELACIONADO(S), para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a(s)
respectiva(s) dívida(s) acrescida(s) de juros, correção monetária e
demais encargos ou no mesmo prazo, oferecer(em), querendo,
bens à PENHORA sob pena de lhe(s) ser(em) penhorados ou
arrestados, bens suficientes que garantam a dívida.
CITAÇÃO DE: LAC PAO PANIFICADORA LTDA - ME, CNPJ/CPF
n. 07.204.925/0001-01, atualmente em lugar incerto e não sabido.
Processo: 7012384-22.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
EXECUTADO: LAC PAO PANIFICADORA LTDA - ME
Valor da dívida atualizado: R$ 250,48 + 25,04 (10% - honorários
advocatícios) = R$ 275,52
Data da Atualização da Dívida: 13/08/2015
Natureza da dívida: Tributos
Data Insc./Reg.: 13/08/2015
Nº da CDA: 2569/2015
Advertência: em caso de revelia será nomeado curador especial.
(Art. 257, II, CPC).
Ariquemes/RO, 15 de maio de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juíza de Direito
(Assinado Digitalmente)
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 (trinta) dias
Ação de Execução Fiscal
FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) ABAIXO
RELACIONADO(S), para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a(s)
respectiva(s) dívida(s) acrescida(s) de juros, correção monetária e
demais encargos ou no mesmo prazo, oferecer(em), querendo,
bens à PENHORA sob pena de lhe(s) ser(em) penhorados ou
arrestados, bens suficientes que garantam a dívida.
CITAÇÃO DE: LIBRATUR TRANSPORTES E TURISMOS LTDA
– ME, inscrita no CNPJ n. 84.606.326.000.157, bem como a
citação dos sócios Co-responsável, Sr. Antenor da Silva, CPF n.
039.359.142-53 e Carlos Alberto da Silva, CPF 312.563.842-91,
atualmente em lugar incerto e não sabido.
Processo: 7005383-83.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: LIBRATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Valor da dívida atualizado: R$ 70.371,32
Data da Atualização da Dívida: 31/10/2017
Natureza da dívida: Tributos
Data Insc./Reg.: 28/09/2015
Nº da CDA: 20150205825088
Advertência: em caso de revelia será nomeado curador especial.
(Art. 257, II, CPC).
Ariquemes/RO, 14 de maio de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juíza de Direito
(Assinado Digitalmente)
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EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 (trinta) dias
Ação de Execução Fiscal
FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) ABAIXO
RELACIONADO(S), para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em)
a(s) respectiva(s) dívida(s) acrescida(s) de juros, correção
monetária e demais encargos ou no mesmo prazo, oferecer(em),
querendo, bens à PENHORA sob pena de lhe(s) ser(em)
penhorados ou arrestados, bens suficientes que garantam a
dívida.
CITAÇÃO DE: ANTONIO DA SILVA, CNPJ/CPF n. 388.059.52915, atualmente em lugar incerto e não sabido.
Processo: 7004616-11.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
EXECUTADO: ANTONIO DA SILVA
Valor da dívida atualizado: Valor da dívida R$ 887,42 + 88,74 (10%
- honorários advocatícios) = R$ 976,16.
Data da Atualização da Dívida: 06/04/2017
Natureza da dívida: Tributos
Data Insc./Reg.: 06/04/2017
Nº da CDA: 328/2017 e 329/2017
Advertência: em caso de revelia será nomeado curador especial.
(Art. 257, II, CPC).
Ariquemes/RO, 15 de maio de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juíza de Direito
(Assinado Digitalmente)
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias
Processo: 0000058-18.2017.8.22.0002
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: M. A. B. M.
RÉU: J. A. D. S. M.
Intimação: JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA MACIEL, atualmente em
lugar incerto e não sabido,
DA SENTENÇA proferida às folhas n., conforme parte dispositiva
abaixo transcrita: “... Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o requerido a
pagar ao autor, a título de alimentos, o valor correspondente a
30% do salário-mínimo vigente, bem como 50% das despesas
médicas, farmacêuticas, uniforme e material escolar. Julgo extinto
o feito, com resolução de MÉRITO, com fundamento no art. 487,
I, CPC. O pagamento deverá ser feito até o dia 10 de cada mês,
mediante depósito na conta bancária de titularidade da genitora
do autor, Osmarina Brito Maciel, agência 1831, conta-poupança
n. 00036862-8, Op. 023, Caixa Econômica Federal. Sem custas e
honorários advocatícios. P.R.I, e após o trânsito em julgado, nada
requerido, arquive-se.
Ariquemes/RO, 15 de maio de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
(Assinado Digitalmente)
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 (trinta) dias
Ação de Execução Fiscal
FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) ABAIXO
RELACIONADO(S), para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a(s)
respectiva(s) dívida(s) acrescida(s) de juros, correção monetária e
demais encargos ou no mesmo prazo, oferecer(em), querendo,
bens à PENHORA sob pena de lhe(s) ser(em) penhorados ou
arrestados, bens suficientes que garantam a dívida.
CITAÇÃO DE: FÁBIO PACHECO, CPF: 693.180.502-91,
atualmente em lugar incerto e não sabido.
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Processo: 7011878-46.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: F. PACHECO EIRELI - ME
Valor da dívida atualizado: R$ 2.450,34 (Dois mil, quatrocentos e
cinquenta reais e trinta e quatro centavos)
Data da Atualização da Dívida: 19/05/2017
Natureza da dívida: Tributos
Data Insc./Reg.: 01/08/2016
Nº da CDA: 20160200041712
Advertência: em caso de revelia será nomeado curador especial.
(Art. 257, II, CPC).
Ariquemes/RO, 16 de maio de 2018.
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz Substituto
(Assinado Digitalmente)
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 (trinta) dias
Ação de Execução Fiscal
FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) ABAIXO
RELACIONADO(S), para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a(s)
respectiva(s) dívida(s) acrescida(s) de juros, correção monetária e
demais encargos ou no mesmo prazo, oferecer(em), querendo,
bens à PENHORA sob pena de lhe(s) ser(em) penhorados ou
arrestados, bens suficientes que garantam a dívida.
CITAÇÃO DE: EXECUTADO: JOEL MENDES SANTANA, CNPJ/
CPF n. 720.448.882-20, atualmente em lugar incerto e não sabido.
Processo: 7014585-84.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
EXECUTADO: JOEL MENDES SANTANA
Valor da dívida atualizado: R$1.673,13 (mil e seiscentos e setenta
e três reais e treze centavos)
Data da Atualização da Dívida: 01 de agosto de 2017.
Natureza da dívida: Tributos
Data Insc./Reg.: 09/11/2016
Nº da CDA: 366/2016
Advertência: em caso de revelia será nomeado curador especial.
(Art. 257, II, CPC).
Ariquemes/RO, 15 de maio de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juíza de Direito
(Assinado Digitalmente)
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7005848-24.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 14/05/2018 16:20:58
Requerente: M. A. D’ARTIBALE JUNIOR - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: JONAS MAURO DA SILVA RO000666A
Requerido: JEANDRO APARECIDO ALVES
DESPACHO
Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar
a inicial, sob pena de indeferimento, comprovando o recolhimento
das custas iniciais, observando o disposto no artigo 12, § 1º da Lei
n. 3.896/2016 (Lei de Custas), a qual prevê o valor mínimo de R$
100,00 (cem reais), aplicado a qualquer das hipóteses previstas
nos incisos do art. 12, da citada Lei.
Ariquemes, 18 de maio de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário Ariquemes - 2ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7004310-08.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 11/04/2018 17:10:55
Requerente: RONALDO JOSE ALVES FERREIRA
Advogado do(a) AUTOR: JACKELINE SANCHES SILVA - RO7108
Requerido: GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA e
outros
DECISÃO
1. Recebo a emenda.
2. Observe-se o novo endereço para citação da requerida MULTGAS COMERCIO LTDA EPP informado pelo requerente na petição
de ID 17566218.
3. Indefiro, por ora, o pedido de arresto formulado na petição de ID
17566218, uma vez que a concessão da medida pleiteada poderia
causar prejuízo irreversível às partes, uma vez que trata-se de ação
de conhecimento, não havendo certeza de que haverá procedência
do pedido inicial.
4. Designo audiência de conciliação para o dia 06 de Julho de 2018 às
11 horas, a ser realizada pelo CEJUSC, localizado na Rua Fortaleza,
nº 2178, Setor 03, em Ariquemes/RO (Telefone 3536-3937).
4.1 Intime-se o requerido da audiência.
4.2 Não havendo interesse pela realização da audiência de
conciliação, o requerido deverá peticionar pelo cancelamento, no
prazo antecedente de 10 dias (art. 334, §5º, CPC).
4.3 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência
é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante,
por meio de procuração específica, com outorga de poderes para
negociar e transigir) e devem fazê-lo acompanhadas de seus
respectivos advogados. A ausência injustificada é considerada ato
atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de
até dois por cento (02%) da vantagem econômica pretendida ou do
valor da causa (CPC, art. 334, §8º).
5. CITE-SE o requerido para contestar a ação, no prazo de 15 dias,
contados a partir da data da audiência. Não havendo audiência,
será a partir da data do protocolo do pedido de cancelamento da
referida audiência (CPC, art. 335, I e II), advertindo-o que se não
contestar o pedido, incidirão os efeitos da revelia, presumindose verdadeiros os fatos narrados na inicial e prosseguindo-se o
processo independentemente de sua intimação para os demais
atos, propiciando o julgamento antecipado da lide.
5.1 O oficial deverá observar o prazo de 20 dias de antecedência
entre a citação e a audiência designada (CPC, art. 334, caput).
6. Caso reste infrutífera a conciliação, vindo a contestação, na
hipótese de defesa preliminar e/ou juntada de documentos com a
resposta, intime-se a parte autora para se manifestar em réplica ou
impugnação, no prazo de 15 dias (Art. 350, do CPC).
6.1 Na hipótese do item 6, fica o autor desde já intimado a recolher
as custas complementares, nos termos do artigo 12, I da Lei n.
3.896/2016 (Lei de Custas).
7. Em seguida, intimem-se as partes para especificar as provas
que pretendem produzir, justificando a necessidade, em 5 dias.
8. Expeça-se o necessário.
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/OFICIO/CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 18 de maio de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 (trinta) dias
Ação de Execução Fiscal
FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) ABAIXO
RELACIONADO(S), para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a(s)
respectiva(s) dívida(s) acrescida(s) de juros, correção monetária e
demais encargos ou no mesmo prazo, oferecer(em), querendo,
bens à PENHORA sob pena de lhe(s) ser(em) penhorados ou
arrestados, bens suficientes que garantam a dívida.
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CITAÇÃO DE: CICERA DAS GRACAS DE MORAES E SILVA,
CNPJ/CPF n. 080.299.032-00, atualmente em lugar incerto e não
sabido.
Processo: 7001910-55.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
EXECUTADO: CICERA DAS GRACAS DE MORAES E SILVA
Valor da dívida atualizado: R$ 464,51 + 46,45 (10% - honorários
advocatícios) = R$ 510,96
Data da Atualização da Dívida: 01/11/2016
Natureza da dívida: Tributos
Data Insc./Reg.: 01/11/2016
Nº da CDA: 271/2016 - 272/2016
Advertência: em caso de revelia será nomeado curador especial.
(Art. 257, II, CPC).
Ariquemes/RO, 16 de maio de 2018.
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz Substituto
(Assinado Digitalmente)
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias
Processo: 7003215-40.2018.8.22.0002
Classe: INF JUV CIV - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (1703)
REQUERENTE: MARIA E. D. A. A., MARIA INES DO AMARAL
SANTOS, NUNO RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTOS
REQUERIDO: RAFAEL DO AMARAL DOS SANTOS, JULIANA
SILVA DE ARAUJO
FINALIDADE: CITAÇÃO de JULIANA SILVA DE ARAÚJO,
brasileira, inscrita no CPF n. 002.208.652-80, atualmente residente
em lugar incerto e não sabido, para manifestar-se, no prazo de
10 (dez) dias, a ação identificada. Não sendo contestada a ação,
se presumirão aceitos pelos réus, como verdadeiros, os fatos
articulados pela parte autora.
Advertência: O prazo para contestação começará a fluir do término
do prazo do edital. Em caso de revelia será nomeado curador
especial. (Art. 257, IV, CPC).
Ariquemes/RO, 17 de maio de 2018.
ELISANGELA NOGUEIRA
Juíza de Direito
(Assinado Digitalmente)

3ª VARA CÍVEL
3º Cartório Cível
Proc.: 0014386-26.2012.8.22.0002
Ação:Inventário
Inventariante:Érica Telles Reali, Wellington Telles Reali, Eunice
Telles
Advogado:Clemirene de Jesus Silva Oliveira (RO 5347)
Inventariado:Claudionor Reali
Advogado:Advogado Não Informado ( )
DECISÃO:
Vistos.Considerando a maioridade adquirida pela herdeira,
Érica Telles Reali, intime-a para, no prazo de 15 (quinze) dias,
regularizar sua representação processual.Em seguida, intime-se
o inventariante para retificação do plano de partilha, excluíndo o
imóvel rural ou comprovando sua regularização.Cumpridas as
determinações acima, voltem-me os autos conclusos.AriquemesRO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
Douglas Júnior Azevedo Simões
Diretor de Cartório
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700336186.2015.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 4.917,60
Nome do autor: Nome: D. R. DA SILVA CONCRETAGEM EIRELI
Endereço: Avenida Candeias, 2099, Áreas Especiais, Ariquemes RO - CEP: 76870-281
Advogado do autor: Advogado(s) do reclamante: JONAS MAURO
DA SILVA
Nome do réu: Nome: CONSTRUTORA E INCORPORADORA
ARAUJO LTDA - ME
Endereço: Avenida Jarú, 3239, Setor 05, Ariquemes - RO - CEP:
76870-545
SENTENÇA
Vistos.
D. R. DA SILVA CONCRETAGEM EIRELI ingressou com a
presente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em desfavor
de CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAUJO LTDA - ME.
O feito encontrava-se tramitando regularmente, quando então
sobreveio petição da parte credora manifestando o desejo de
desistência da ação (id 17676310).
Posto isso, nos termos do art. 775, caput, c/c o art. 485, inciso
VIII, ambos do CPC, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da
execução para que surta os seus jurídicos e legais efeitos e, na
forma do art. 925 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o
presente processo pela desistência da execução.
Com o trânsito em julgado e caso este processo se trate de
cumprimento de SENTENÇA eletrônico, providencie a serventia as
anotações e lançamentos de praxe.
Isento de custas nos termos do art. 8º, III, da Lei Estadual
3.896/2016 (Regimento de Custas Judiciais).
SENTENÇA transitada em julgado nesta data, por força da
preclusão lógica disposta no art. 1.000, parágrafo único do CPC.
P.R.I. e, oportunamente, arquivem-se, observadas as formalidades
legais.
Ariquemes, 16 de maio de 2018
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7015110-66.2016.8.22.0002
Requerente: ADMILSON BARBOSA LEITE
Advogado do(a) EXEQUENTE: VALDECIR BATISTA - RO0004271
Requerido: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA
CAERD
Advogado do(a) EXECUTADO: ANA PAULA CARVALHO VEDANA
- RO0006926
Fica a parte INTIMADA da impugnação apresenta nos autos.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700614128.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 20.000,00
Nome: LEODIR RIBEIRO DE LARA DA COSTA
Endereço: Avenida Machadinho, 4971, - de 4971 ao fim - lado
ímpar, Rota do Sol, Ariquemes - RO - CEP: 76874-001
Advogado do(a) EXEQUENTE: DOUGLAS CARVALHO DOS
SANTOS - RO0004069
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
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Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) EXECUTADO: ERICA CRISTINA CLAUDINO RO0006207
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado
ou pessoalmente, caso não tenha advogado constituído ou
representado pela Defensoria Pública, para pagar em 15 (quinze)
dias, o débito executado, ATUALIZADO na data do pagamento,
sob pena de multa de 10% sobre o valor da execução e honorários
advocatícios no importe de 10%, nos termos do artigo 523, §1º, do
CPC.
Caso tenha sido citado por edital na fase de conhecimento, intimese por edital, conforme art. 513, §2º, IV do CPC.
Advirta-se que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário,
iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação à execução como técnica de
defesa (art. 525 do CPC).
Fica o executado ainda ciente de que, havendo pagamento parcial
no prazo previsto acima, a multa e os honorários incidirão sobre
o remanescente do débito e de que transcorrido o prazo para
pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo para impugnação, que
deverá ser realizada em observância ao disposto no artigo 525 do
CPC.
Em não havendo pagamento, certifique-se e intime-se o credor
para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito, acrescendo
aos cálculos a multa de 10% (dez por cento), inclusive com os
honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor executado, bem como para requerer o que entender pertinente
para a satisfação de seu crédito.
Sem prejuízo, desde logo, caso requerido pela parte, autorizo
a expedição da certidão do teor da DECISÃO, que deverá ser
fornecida conforme artigo 517, § 2º, do CPC, após o decurso do
prazo para pagamento voluntário, de modo a permitir que a parte
efetue o protesto da DECISÃO.
Em sendo efetuado o pagamento no prazo legal, expeça-se alvará
judicial em nome da(o) Exequente.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 14 de maio de 2018
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700601893.2018.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 605,00
Nome: MILENA DE OLIVEIRA SANTOS
Endereço: Rua Equador, 1935, Jardim América, Ariquemes - RO CEP: 76871-006
Nome: EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS
Endereço: Rua Equador, 1935, Jardim América, Ariquemes - RO CEP: 76871-006
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: EDIVALDO SOUZA DOS SANTOS
Endereço: Avenida Jarú, 1627, Área Industrial, Ariquemes - RO CEP: 76870-833
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Processe-se em segredo de justiça.
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Defiro, por ora, a justiça gratuita.
Fixo os honorários em 10% sobre o valor da execução (art. 85, §1º
do CPC).
CITE-SE o(a) executado(a) para, no PRAZO DE 03 DIAS, efetuar o
pagamento da pensão alimentícia referente aos meses de Março e
Abril de 2018, que correspondem ao valor de R$R$ 605,00, provar
que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo (artigo 528 do
CPC), advertindo-o, ainda, de que deverá efetuar o pagamento das
prestações que se vencerem no curso da execução (artigo 528, §
7º, CPC), sob pena de protesto do título e prisão pelo prazo de um
a três meses.
Advirta-se o executado de que a apresentação de comprovante
de entrega de envelope bancário não será aceito como prova de
pagamento, tendo em vista que este depende de validação pelo
banco.
Decorrido o prazo, não sendo apresentada justificativa ou
comprovado o pagamento do débito, desde já DETERMINO O
PROTESTO do pronunciamento judicial, bem como a expedição de
ofício ao cadastro de inadimplentes (SPC, SCPS e SERASA), para
que procedam com a inclusão do nome do executado no cadastro
de inadimplentes (artigo 528, § 1º c/c 782, §3º do CPC). DECRETO
a PRISÃO do executado (artigo 5º, LXII da Constituição Federal c/c
528, § 3º, do CPC), pelo prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo da
continuidade da obrigação alimentar.
Caso o executado efetue o pagamento e esteja preso expeça-se,
incontinenti, alvará de soltura, salvo se por outro motivo não estiver
recolhido.
A prisão deverá ser cumprida em regime fechado e em
compartimento separado dos demais presos (CPC, art. 528, §4º).
Não havendo a separação, o que deverá ser certificado, desde já
determino o cumprimento da prisão civil em regime domiciliar.
Observe-se que após a prisão do local da diligência, o conduzido
deverá ser encaminhado pela polícia militar para os procedimentos
legais a fim de apresentação no presídio local, independente do
acompanhamento do Meirinho.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO / CARTA
PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, CUJO ENDEREÇO DEVERÁ SER
OBSERVADO O QUE CONSTA NA INICIAL
Ariquemes, 18 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700590979.2018.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 10.064,57
Nome: DENISE GONCALVES DE PAULA MANGUSSI
Endereço: Rua Fortaleza, 2099, Setor 03, Ariquemes - RO - CEP:
76870-505
Advogado do(a) EXEQUENTE: SUZANA AVELAR DE SANTANA
- RO0003746
Nome: V.T. DE OLIVEIRA PRODUCOES - ME
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870, - de 870 a 1158 - lado
par, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-082
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou
pessoalmente, caso não tenha advogado constituído ou
representado pela Defensoria Pública, para pagar em 15 (quinze)
dias, o débito executado, ATUALIZADO na data do pagamento,
sob pena de multa de 10% sobre o valor da execução e honorários
advocatícios no importe de 10%, nos termos do artigo 523, §1º, do
CPC.
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Caso tenha sido citado por edital na fase de conhecimento, intimese por edital, conforme art. 513, §2º, IV do CPC.
Advirta-se que transcorrido o prazo para pagamento voluntário,
iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação à execução como técnica de
defesa (art. 525 do CPC).
Fica o executado ainda ciente que, havendo pagamento parcial
no prazo previsto acima, a multa e os honorários incidirão sobre
o remanescente do débito e de que transcorrido o prazo para
pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo para impugnação, que
deverá ser realizada em observância ao disposto no artigo 525 do
CPC.
Em não havendo pagamento, certifique-se e intime-se o credor
para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito, acrescendo
aos cálculos a multa de 10% (dez por cento), inclusive com os
honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor excutido, bem como para requerer o que entender pertinente
para a satisfação de seu crédito.
Sem prejuízo, desde logo, caso requerido pela parte, autorizo
a expedição da certidão do teor da DECISÃO, que deverá ser
fornecida conforme artigo 517, § 2º, do CPC, após o decurso do
prazo para pagamento voluntário, de modo a permitir que a parte
efetue o protesto da DECISÃO.
Em sendo efetuado o pagamento no prazo legal, expeça-se alvará
judicial em nome da(o) Exequente.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 15 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7003931-67.2018.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 12.306,02
Nome: MARIANNA KLEIN YBING DA SILVA
Endereço: Avenida Urupá, 4719, - de 4611/4612 a 4804/4805,
Setor 02, Ariquemes - RO - CEP: 76873-064
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALCIR ALVES - RO1630, MAGDA
FONTOURA DO NASCIMENTO - RO9225
Nome: VANDERSON PEREIRA DA SILVA
Endereço: Rua Tucumã, 1720, - de 1732/1733 ao fim, Setor 01,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-134
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado ou
pessoalmente, caso não tenha advogado constituído ou representado
pela Defensoria Pública, para pagar em 15 (quinze) dias o débito
executado, ATUALIZADO na data do pagamento, sob pena de multa
de 10% sobre o valor da execução e honorários advocatícios no
importe de 10%, nos termos do artigo 523, §1º, do CPC.
Advirta-se que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário,
iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO à execução como técnica de
defesa (art. 525 do CPC).
Fica o(a) executado(a) ainda ciente que, havendo pagamento
parcial no prazo previsto acima, a multa e os honorários incidirão
sobre o remanescente do débito e de que transcorrido o prazo para
pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo para impugnação, que
deverá ser realizada em observância ao disposto no artigo 525 do
CPC.
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Em não havendo pagamento, certifique-se e intime-se a parte
credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito,
acrescendo aos cálculos a multa de 10% (dez por cento), inclusive
com os honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor excutido, bem como para requerer o que entender
pertinente para a satisfação de seu crédito.
Após o decurso do prazo para pagamento voluntário, DETERMINO
O PROTESTO do pronunciamento judicial (artigo 528, § 1º, do
CPC), bem como expedição de ofício ao cadastro de inadimplentes
(SPC, SCPS e SERASA), para que procedam com a inclusão do
nome do(a) executado(a) no cadastro de inadimplentes (art. 782,
§3º do CPC).
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SIRVA O PRESENTE DE OFÍCIO / CARTA / CARTA PRECATÓRIA
/ MANDADO DE INTIMAÇÃO CUJO ENDEREÇO DEVE SER
OBSERVADO O QUE CONSTA NA CONTRAFÉ.
Ariquemes, 16 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7009213-57.2016.8.22.0002
Requerente: CONQUISTA COMERCIO DE CONFECCOES
EIRELI - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUCYARA ZIMMER - RO0005888
Requerido: ROSICLEIA SOARES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700921357.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 4.332,94
Nome: CONQUISTA COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI EPP
Endereço: AC Ariquemes, 2281, Av Tancredo Neves, Setor
Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUCYARA ZIMMER - RO0005888
Nome: ROSICLEIA SOARES DE OLIVEIRA
Endereço: R Boto, 2247, Aereas Especiais, Ariquemes - RO - CEP:
76870-000 Endereço: R Boto, 2247, Aereas Especiais, Ariquemes
- RO - CEP: 76870-000 Endereço: R Boto, 2247, Aereas Especiais,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Conforme comprovante que adiante segue, em pesquisa junto ao
RENAJUD não logrei êxito na localização de veículos em nome da
parte executada.
Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, dar regular
prosseguimento à execução salientando que, doravante, os pedidos
de bloqueio de bens, diligências, deverão ser acompanhados do
pagamento da taxa prevista no art. 17, da Lei Estadual 3.896/2016
(Regimento de Custas), para cada requerimento, salvo se
beneficiário da gratuidade da justiça.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 16 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
Assinado eletronicamente por: MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 18402237 18051915571473700000017146584
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7003235-31.2018.8.22.0002
Requerente: JAIME HUMBERTO SIQUEIRA RODRIGUES
Advogados do(a) AUTOR: AMANDA BRAZ GOMES PETERLE RO0005238, RODRIGO DALLAGASSA GONTIJO DE OLIVEIRA
- RO0005724
Requerido: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL SGANZERLA DURAND RO0004872
SENTENÇA
Vistos.
As partes apresentaram acordo para ser homologado (id 18257248),
como forma de extinção do processo.
Como o acordo celebrado consta com a assinatura dos patronos
das partes e por não vislumbrar qualquer irregularidade e/ou vício
de consentimento, tomo-o por regular.
Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo aludido,
realizado entre as partes, para que produza os seus jurídicos e
legais efeitos e, com base no art. 487, III, “b”, do Código de
Processo Civil JULGO EXTINTO o feito.
Sem custas processuais (CPC, artigo 90, § 3º).
Cada parte arcará com os honorários de seu advogado.
Consistindo a manifestação em ato incompatível com a vontade de
recorrer (art. 1.000, parágrafo único, CPC), homologo a renúncia ao
direito de recorrer e dou por transitada em julgado esta DECISÃO
nesta data, independente de certificação nos autos.
P. R. I. e, arquive-se com as baixas devidas.
Ariquemes, 10 de maio de 2018.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
Assinado eletronicamente por: MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 18269354 18051107550021900000017020979
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700495278.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 11.719,04
Nome: NIVALDO JOSE DOS SANTOS
Endereço: Rua das Orquídeas, 2801, Setor 04, Ariquemes - RO CEP: 76873-550
Advogados do(a) AUTOR: ARLINDO FRARE NETO - RO0003811,
RAFAEL SILVA COIMBRA - RO0005311
Nome: IHIDA E SANTOS LTDA - ME
Endereço: Alameda do Ipê, 1740, Sala 1, 1 andar, Travessa
Tamarino, Setor 01, Ariquemes - RO - CEP: 76870-056
Nome: LEONILDA MARIA DOS SANTOS SILVA
Endereço: Rua José Mauro Vasconcelos, 3563, Setor 06,
Ariquemes - RO - CEP: 76873-624
Nome: SIDNEI CLOVIS DO NASCIMENTO
Endereço: Rua Porto Alegre, 2810, Setor 03, Ariquemes - RO CEP: 76870-328
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias,
regularizar a representação processual.
Regularizados, ou certificada a inércia da parte, tornem os autos
conclusos.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Intime-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz de Direito
Assinado eletronicamente por: MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 18435716 18051915585435500000017178198
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7005132-94.2018.8.22.0002
Requerente: EDSON PEREIRA SARAIVA
Advogado do(a) EMBARGANTE: THIAGO APARECIDO MENDES
ANDRADE - RO9033
Requerido: EDVALDO PEREIRA SARAIVA e outros
Advogado do(a) EMBARGADO:
Advogado do(a) EMBARGADO:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700513294.2018.8.22.0002
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)
Valor da Causa: R$ 1.000,00
Nome: EDSON PEREIRA SARAIVA
Endereço: gleba 08, Lote 0, Linha C - 105, Rodovia RO Km 205,,
Cujubim - RO - CEP: 76864-000
Advogado do(a) EMBARGANTE: THIAGO APARECIDO MENDES
ANDRADE - RO9033
Nome: EDVALDO PEREIRA SARAIVA
Endereço: DESCONHECIDO, DESCONHECIDO, Cujubim - RO CEP: 76864-000
Nome: MARIA DA GLÓRIA PAIVA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EMBARGADO:
Advogado do(a) EMBARGADO:
DECISÃO
Vistos.
Intime-se a parte autora para proceder com a emenda à inicial,
a fim de adequar o valor atribuído à causa de modo que retrate
o verdadeiro benefício pretendido com a presente demanda, bem
como comprovar o recolhimento das custas iniciais complementares,
no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.
Intime-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz de Direito
Assinado eletronicamente por: MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 18436305 18051915590863300000017178747
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700563263.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 21.214,33
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Nome: BENEDITA BOMBARDE DOS SANTOS ALVES
Endereço: av Cujubim, 1865, setor 04, Cujubim - RO - CEP: 76864000
Advogado do(a) AUTOR: MARCOS ROBERTO FACCIN RO0001453
Nome: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA/CERON
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, - de 1560 a 1966 - lado
par, Setor 02, Ariquemes - RO - CEP: 76873-238
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos.
INDEFIRO o pedido objeto dos autos, uma vez que se trata de
cumprimento de SENTENÇA, porquanto, conforme informado
pela própria autora, as faturas que supostamente ensejaram a
interrupção dos serviços de energia elétrica, são objeto dos autos
n. 7010795-58.2017.8.22.0002.
Assim, deve a requerente, em verdade, deflagrar o cumprimento de
SENTENÇA para satisfação de sua pretensão.
Intime-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz de Direito
Assinado eletronicamente por: MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 18429957 18051915581079700000017172826
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700575039.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 11.448,00
Nome do autor: Nome: EDUARDO ALBERTO DONIN
Endereço: RUA FRANCISCO PRESTES, 2503, SETOR 01, Monte
Negro - RO - CEP: 76888-000
Advogado do autor: Advogado(s) do reclamante: DEBORA
APARECIDA MARQUES DE ALBUQUERQUE
Nome do réu: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
Endereço: Avenida Campos Sales, 3132, INSS, Eletronorte, Porto
Velho - RO - CEP: 76800-000
DECISÃO
Vistos.
1. Defiro, por ora, a gratuidade postulada.
2. Cuidam-se os autos de pretensão relativa a concessão de
auxílio doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez
proposta por EDUARDO ALBERTO DONIN ingressou com a
presente ação previdenciária contra o INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL – INSS, alegando a parte autora, em síntese,
que é segurado especial da previdência social, eis que rurícola, e
encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades habituais
de trabalho em virtude de doença incapacitante que lhe acomete.
2.1 Pois bem. Passo a análise do pedido incidental da tutela de
urgência.
Nos termos do art. 300, caput e §3º do CPC, a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, não sendo possível a sua concessão quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da DECISÃO.
Os critérios de aferição para o deferimento da antecipação dos
efeitos da tutela estão na faculdade do juiz, que ponderando sobre
os fatos e documentos juntados com a inicial, decide sobre a
conveniência da concessão, desde que preenchidos os requisitos.
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Pelo constante nos autos, vislumbro a possibilidade da concessão
da medida independente de justificação prévia, eis que os laudos
médicos juntados demonstram que a parte requerente está com a
capacidade laborativa prejudicada.
Outrossim, depreende-se dos autos que a parte autora já estava
recebendo o benefício de auxílio-doença pela autarquia ré,
porém, em 27/04/2018, teve o benefício cessado. Ainda, o laudo
juntado nos autos comprova que persiste a necessidade da parte
requerente continuar com o tratamento.
Logo, não é razoável que se aguarde o julgamento do processo
para que seja concedido o benefício, porquanto a verba alimentar é
para sustento imediato, das necessidades básicas da parte autora.
No que toca ao perigo de irreversibilidade do provimento
antecipatório, tratando-se, como é o caso, de verba alimentar e de
situação que, em tese, há perigo de irreversibilidade para ambas
as partes, opto por prestigiar o da parte autora em detrimento de
eventual dano que possa ser causado à autarquia ré, que optou
pela supressão do benefício sem prova técnica a justificá-la.
Ao teor do exposto, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS
DA TUTELA PRETENDIDA pelo autor, com supedâneo na
fundamentação acima, através de ofício ao representante do
EADJ (via APS-ADJ/PVH), para o fim de determinar que a parte ré
restabeleça o auxílio-doença em favor da parte autora, no prazo de
30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, no importe de R$100,00
(cem reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Registre-se que a implantação do benefício deverá ser informada a
este juízo, no prazo acima concedido.
Intime-se o INSS da concessão da tutela de urgência.
3. Em razão do indeferimento administrativo e como o réu não
está comparecendo nas audiências designadas pelo juízo sob a
justificativa do reduzido quadro de procuradores, vislumbro que
não terá interesse na composição antes da instrução processual,
que será tentada caso sinalize em sua resposta, mas que nessa
fase preliminar serviria apenas como obstáculo à tempestiva e
razoável duração do processo.
4. Atento a Recomendação Conjunta 1 de 15/12/2015 do CNJ,
considerando que se trata de ação cujo benefício que se pleiteia
exige conhecimento técnico específico, a fim de confirmar a
condição do(a) autor, ante a imprescindibilidade da prova pericial,
nomeio, para funcionar como perito do juízo, a médica Dra. Simoni
Townes de Castro, CRM/RO 2479, telefone (69) 98404-6943, e-mail:
simonitownes@hotmail.com, na função de perita nestes autos, que
deverá designar data, horário e local para realização da perícia.
Informe ao perito nomeado que, de acordo com o art. 3º da
Resolução Nº 541 do CJF, o pagamento dos honorários periciais só
se dará após o término do prazo para que as partes se manifestem
sobre o laudo; havendo solicitação de esclarecimentos por escrito
ou em audiência, depois de prestados. O valor dos honorários
periciais serão de R$400,00 (quatrocentos reais).
4.1 Intime-se a parte autora, bem com o INSS para, em querendo,
apresentem quesitos complementares aos da Recomendação
Conjunta 1 de 15/12/2015 do CNJ, que seguem abaixo, no prazo
de 05 dias, indicando assistente técnico.
4.2 O autor deverá comparecer à perícia munido de exames,
laudos médicos.
4.3 O laudo deverá ser apresentado em Juízo em 30 (trinta) dias, a
contar do início da perícia.
4.4 Com a entrega do laudo pericial: i) promova a inclusão do
pagamento dos honorários periciais, junto ao sistema da Justiça
Federal;
5. Em seguida, ii) cite-se o réu para, querendo, CONTESTAR
o pedido nos termos do art. 183 do CPC, bem como juntar aos
autos cópia do processo administrativo e/ou informes dos
sistemas informatizados relativos às perícias médicas realizadas
administrativamente.
6. Com a contestação, caso sejam alegadas qualquer das hipóteses
previstas no art. 337 do CPC e/ou proposta de acordo, intime-se o
autor para manifestar em RÉPLICA no prazo de 15 (quinze) dias,
podendo apresentar prova quanto aos fatos alegados.
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7. Após, tornem conclusos para saneamento, nos termos do art.
347 do CPC.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, data certificada.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
I - HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A)
a) Profissão declarada
b) Tempo de profissão
c) Atividade declarada como exercida
d) Tempo de atividade
e) Descrição da atividade
f) Experiência laboral anterior
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido
II- EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS
SOBRE A PATOLOGIA
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual Justifique
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a
CONCLUSÃO.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária Parcial
ou total
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que
acomete(m) o(a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou
decorre de progressão ou agravamento dessa patologia Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data
da realização da perícia judicial Se positivo, justificar apontando os
elementos para esta CONCLUSÃO.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação Qual atividade
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente,
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias A partir de quando
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento Qual a previsão
de duração do tratamento Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico O tratamento é oferecido pelo SUS
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento
necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha
condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual
(data de cessação da incapacidade)
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas Responda apenas
em caso afirmativo.
Assinado eletronicamente por: MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 18350242 18051609285202100000017097655
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700273210.2018.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- SEPARAÇÃO CONSENSUAL (60)
Valor da Causa: R$ 1.000,00
Nome: TEREZINHA ELIZIARIO SIMOES
Endereço: RUA TOPAZIO, S/N, BOM FUTURO, Bom Futuro
(Ariquemes) - RO - CEP: 76879-400
Nome: AGNALDO APARECIDO SATELLI BASTOS
Endereço: AC Alto Paraíso, 3574, Avenida Jorge Teixeira 3628,
Centro, Alto Paraíso - RO - CEP: 76862-000
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO APARECIDO MENDES
ANDRADE - RO9033
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO APARECIDO MENDES
ANDRADE - RO9033
SENTENÇA
Vistos, etc.
AGNALDO APARECIDO SATELLI BASTOS e TEREZINHA
ELIZARIO SIMÕES, propôs a presente ação requerendo a
homologação do acordo de reconhecimento e dissolução de união
estável c/c partilha de bens, guarda e alimentos dos menores
TAINARA SIMÕES SATELLI, ANDERSON SIMÕES SATELLI E
THALIANY SIMÕES SATELLI, todos qualificados nos autos.
A inicial foi instruída com documentos.
Afirmam os autores que conviveram em união estável desde
01/05/2001 até 28/10/2017, e que durante a constância da união
estável contraíram bens, os quais foram partilhados de forma
consensual. Possuem três filhos em comum, os menores Tainara
Simões Satelli, Anderson Simões Satelli e Thaliany Simões
Satelli. Informaram que a guarda dos filhos será exercida de
forma compartilhada, tendo como lar de referência a residência
da genitora, podendo o genitor exercer o direito de visitas em
finais de semana alternados, além de permanecer com os filhos
durante as férias escolares. Os alimentos restaram acordados
no montante de 32% (trinta e dois por cento) do salário-mínimo
vigente, mais complementação de 50% (cinquenta por cento) das
despesas médicas, farmacêuticas, escolares e aquelas relativas a
vestimentas, a serem pagos todo dia 10 de cada mês.
O parquet manifestou-se pela homologação do acordo (ID
Num.18341195).
É o relatório. DECIDO.
Trata-se de pedido de homologação de acordo de guarda, alimentos
e visitas, em favor dos menores Tainara Simões Satelli, Anderson
Simões Satelli e Thaliany Simões Satelli, bem como a dissolução de
união estável, proposta por Agnaldo Aparecido Satelli e Terezinha
Elizario Simões.
Considerando que as partes estão de acordo e, como não se
vislumbra qualquer prejuízo para os menores, porquanto seus
interesses restaram resguardados, o pleito há de ser deferido.
Posto isto e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO
os termos do acordo firmado pelas partes, para que surtam seus
jurídicos e legais efeitos e, com fulcro no CPC, art. 487, inciso III,
“b”, julgo extinto o feito, com resolução de MÉRITO.
SENTENÇA transitada em julgado nesta data em razão da
preclusão lógica, disposta no parágrafo único do art. 1.000, do
CPC.
P. R. I., e, arquive-se, com as baixas devidas.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE AVERBAÇÃO
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
Assinado eletronicamente por: MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 18439453 18051914294514600000017181742
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7005262-84.2018.8.22.0002
Requerente: MONICA LEOCADIO GODOI
Advogados do(a) AUTOR: GRACILENE MARIA DE SOUZA
ZIMMER - RO0005902, LINDENBERG ESTEFANI DE SOUZA RO0007253
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700526284.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 17.172,00
Nome do autor: Nome: MONICA LEOCADIO GODOI
Endereço: AC Rio Crespo, 43, Linha C 100, Km 34, Lote 43, Gleba
11 Zona Rural, Centro, Rio Crespo - RO - CEP: 76863-970
Advogado do autor: Advogado(s) do reclamante: LINDENBERG
ESTEFANI DE SOUZA, GRACILENE MARIA DE SOUZA ZIMMER
Nome do réu: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
Endereço: Rua José de Alencar, 2094, - de 1610/1611 a 2317/2318,
Baixa União, Porto Velho - RO - CEP: 76805-860
DECISÃO
Vistos.
1. Defiro, por ora, a gratuidade postulada.
2. Cuidam-se os autos de pretensão relativa a concessão de auxílio
doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez proposta
por MONICA LEOCADIO GODOI ingressou com a presente ação
previdenciária contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL – INSS, alegando a parte autora, em síntese, que foi
diagnosticada com doença incapacitante para o exercício de suas
atividades funcionais.
2.1 Pois bem. Passo a análise do pedido incidental da tutela de
urgência.
Nos termos do art. 300, caput e §3º do CPC, a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, não sendo possível a sua concessão quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da DECISÃO.
Os critérios de aferição para o deferimento da antecipação dos
efeitos da tutela estão na faculdade do juiz, que ponderando
sobre os fatos e documentos juntados com a inicial, decide
sobre a conveniência da concessão, desde que preenchidos os
requisitos.
O benefício de prestação continuada é uma garantia constitucional,
de caráter assistencial, previsto no art. 203, inciso V, da Constituição
Federal, e regulamentado pelo art. 20 da Lei nº 8.742/93, que
consiste no pagamento de um salário-mínimo mensal aos
portadores de deficiência ou idosos que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida pelo
núcleo familiar.
No caso dos autos, não emergem de plano elementos a permitir
a constatação da condição de necessitado e do valor per capita,
requisitos necessários para a concessão do benefício requerido,
quais sejam, a comprovação de deficiência incapacitante para a
vida e para o trabalho, além de renda mensal familiar mensal, per
capita, inferior a 1/4 de salário-mínimo.
Portanto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
pretendida pela parte autora, com supedâneo na fundamentação
supra.
Acrescento, ainda, que não há perigo de prejuízo à parte requerente,
porquanto, caso seja comprovada a incapacidade laborativa, a
mesma fará jus ao recebimento retroativo do benefício.
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3. Em razão do indeferimento administrativo e como o réu não
está comparecendo nas audiências designadas pelo juízo sob a
justificativa do reduzido quadro de procuradores, vislumbro que
não terá interesse na composição antes da instrução processual,
que será tentada caso sinalize em sua resposta, mas que nessa
fase preliminar serviria apenas como obstáculo à tempestiva e
razoável duração do processo.
4. Atento a Recomendação Conjunta 1 de 15/12/2015 do CNJ,
considerando que se trata de ação cujo benefício que se pleiteia
exige conhecimento técnico específico, a fim de confirmar a
condição do(a) autor, ante a imprescindibilidade da prova pericial,
nomeio, para funcionar como perito do juízo, a médica Simone
Townes de Castro, na função de perito nestes autos, que deverá
designar data, horário e local para realização da perícia.
Informe ao perito nomeado que, de acordo com o art. 3º da
Resolução Nº 541 do CJF, o pagamento dos honorários periciais só
se dará após o término do prazo para que as partes se manifestem
sobre o laudo; havendo solicitação de esclarecimentos por escrito
ou em audiência, depois de prestados. O valor dos honorários
periciais serão de R$400,00 (quatrocentos reais).
4.1 Intime-se a parte autora, bem com o INSS para, em querendo,
apresentem quesitos complementares aos da Recomendação
Conjunta 1 de 15/12/2015 do CNJ, que seguem abaixo, no prazo
de 05 dias, indicando assistente técnico.
4.2 O autor deverá comparecer à perícia munido de exames,
laudos médicos.
4.3 O laudo deverá ser apresentado em Juízo em 30 (trinta) dias, a
contar do início da perícia.
4.4 Com a entrega do laudo pericial: i) promova a inclusão do
pagamento dos honorários periciais, junto ao sistema da Justiça
Federal;
5. Em seguida, ii) cite-se o réu para, querendo, CONTESTAR
o pedido nos termos do art. 183 do CPC, bem como juntar aos
autos cópia do processo administrativo e/ou informes dos
sistemas informatizados relativos às perícias médicas realizadas
administrativamente.
6. Com a contestação, caso sejam alegadas qualquer das hipóteses
previstas no art. 337 do CPC e/ou proposta de acordo, intime-se o
autor para manifestar em RÉPLICA no prazo de 15 (quinze) dias,
podendo apresentar prova quanto aos fatos alegados.
7. Após, tornem conclusos para saneamento, nos termos do art.
347 do CPC.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, data certificada.
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz de Direito
I - HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A)
a) Profissão declarada
b) Tempo de profissão
c) Atividade declarada como exercida
d) Tempo de atividade
e) Descrição da atividade
f) Experiência laboral anterior
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido
II- EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS
SOBRE A PATOLOGIA
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
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f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual Justifique
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a
CONCLUSÃO.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária Parcial
ou total
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que
acomete(m) o(a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou
decorre de progressão ou agravamento dessa patologia Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data
da realização da perícia judicial Se positivo, justificar apontando os
elementos para esta CONCLUSÃO.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação Qual atividade
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente,
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias A partir de quando
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento Qual a previsão
de duração do tratamento Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico O tratamento é oferecido pelo SUS
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento
necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha
condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual
(data de cessação da incapacidade)
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas Responda apenas
em caso afirmativo.
Assinado eletronicamente por: MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 18479141 18052015010223200000017219050
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7003284-72.2018.8.22.0002
Requerente: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA
Advogado do(a) AUTOR: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP0209551
Requerido: SIDNEI SERGIO DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Versam os autos sobre AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta
por PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em
desfavor de SIDNEI SERGIO DA SILVA, todos qualificados nos
autos.
Deferida a liminar, o veículo foi apreendido, ficando o representante
legal da parte autora como depositário (ID Num.17499423).
Após, sobreveio pedido da autora requerendo a desistência
da ação e extinção do feito, tendo em vista que o requerido
realizou o pagamento do débito em aberto extrajudicialmente (ID
Num.17503201).
É o relatório do essencial. Decido.
Dispõe o artigo 200 do CPC que “Os atos das partes consistentes
em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem
imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos
processuais.”
No entanto, o parágrafo único do mesmo artigo prevê que a
desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.
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Posto isso, em consentâneo com o parágrafo único do artigo 200
do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da pretensão deduzida
pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito,
sem resolução de MÉRITO, com supedâneo no art. 485, VIII, do
mesmo codex.
Revogo a liminar (ID Num.17103273).
Conforme espelho que adiante segue, promovi o levantamento da
restrição do veículo.
Isento de custas nos termos do art. 8º, III, da Lei Estadual
3.896/2016 (Regimento de Custas Judiciais).
Tratando-se de pedido de desistência do feito verifica-se a
ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal,
razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data (CPC,
art. 1.000, parágrafo único).
P.R.I. e, oportunamente, arquivem-se, observadas as formalidades
legais.
Ariquemes, 14 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
Assinado eletronicamente por: MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 18314118 18051411171496200000017063617
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias
FINALIDADE: CITAÇÃO dos requeridos FABIO MODESTO
SANTOS atualmente em lugar incerto e não sabido, para contestar
os termos da ação, abaixo apontada, no prazo de 15 (quinze) dias,
a contar do término do prazo de publicação deste edital.
ADVERTÊNCIA:Não sendo contestada a ação presumir-se-ão
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora.
Decorrido o prazo sem que haja apresentação de defesa, fica
nomeada desde já a Defensoria Pública do Estado de Rondônia,
para funcionar como curadora especial em caso de revelia.
Processo: 7001600-15.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 954,00
Nome: LUCIANA PEREIRA DA SILVA
Endereço: RONDONIA, 3516, CENTRO, Alto Paraíso - RO - CEP:
76863-970
Advogado do(a) AUTOR: LUCIANA PEREIRA DA SILVA - RO4422
Nome: FABIO MADESTO SANTOS
Endereço: desconhecido
Ariquemes-RO, 24 abril de 2018.
Douglas Júnior Azevedo Simões
Diretor de Cartório
Data e Hora
24/04/2018 16:36:57
Validade: 31/08/2018, conforme estabelece o Art. 22, inciso I, letra
“a” e “b”, da Instrução Presidencial Nº 001/2012 – PR, publicada no
DJE nº 031 de 15/02/2012.
a
1460
Caracteres
1223
Preço por caractere
0,01872
Total (R$)
22,89
Assinado eletronicamente por: DOUGLAS JUNIOR AZEVEDO
SIMOES
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 17875271 18042417575421600000016650448
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7015239-37.2017.8.22.0002
Requerente: CAMILO SIMON
Advogado do(a) AUTOR: EDINARA REGINA COLLA - RO0001123
Requerido: MUNICÍPIO DE CACAULÂNDIA
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte AUTORA intimada para apresentar réplica à
Contestação ID n. 17539117.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7011969-05.2017.8.22.0002
Requerente: MARIANA GOMES CASTANHA
Advogados do(a) AUTOR: RODRIGO DALLAGASSA GONTIJO
DE OLIVEIRA - RO0005724, AMANDA BRAZ GOMES PETERLE
- RO0005238
Requerido: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte AUTORA intimada para dar o devido andamento ao
feito e requerer o que entender de direito.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7005979-33.2017.8.22.0002
Requerente: JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO
Advogado do(a) AUTOR: MARINALVA DE PAULO - RO0005142
Requerido: IAGO DOS SANTOS BASSOUTO
Advogado do(a) RÉU:
Nos termos do art. 17 da Lei Estadual n. 3.896/2016 (Regimento de
Custas), fica a parte autora intimada para providenciar o pagamento
da taxa para cada diligência requerida, comprovando-o nos autos.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7009930-35.2017.8.22.0002
Requerente: DERLI MARIA SIQUEIRA
Advogado do(a) AUTOR:
Requerido: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
Advogado do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546
Fica a parte Requerida INTIMADA da Certidão de Débito Judicial
para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 0012574-80.2011.8.22.0002
Requerente: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO SP0209551
Requerido: César Antônio Lauer
Advogado do(a) EXECUTADO:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 3ª Vara Cível, fica a parte exequente, por intermédio de seu
advogado, devidamente intimada para proceder ao recolhimento
das custas pertinentes ao pagamento de cada diligência pleiteada,
nos termos do art. 17 da Lei 3.896/2016.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7001609-74.2018.8.22.0002
Requerente: IVONETE ROSA MACIEL
Advogado do(a) AUTOR: JAQUELINE VIEIRA CARDOSO RO0005455
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL e outros
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte autora, através de seu advogado, INTIMADA da
apresentação da contestação para, querendo, apresentar
impugnação no prazo legal.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7000699-47.2018.8.22.0002
Requerente: ALINE MARIA BRUSTOLON LOPES
Advogado do(a) AUTOR: RENATO SANTOS CORDEIRO RO0003779
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte autora, por via de seu advogado, INTIMADA da
contestação apresentada para, querendo, apresentar impugnação
no prazo legal.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7001548-19.2018.8.22.0002
Requerente: QUEZIA MENEZES FARIA
Advogado do(a) AUTOR: VALDELICE DA SILVA VILARINO RO0005089
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL e outros
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte autora, através de seu advogado, INTIMADA da
apresentação da contestação para, querendo, apresentar
impugnação no prazo legal.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7003992-30.2015.8.22.0002
Requerente: MARIA HELENA MODOLO XAVIER
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO RIOLA DOS SANTOS
JUNIOR - RO0002640
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Por determinação do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta comarca,
fica a parte autora INTIMADA para se manifestar no prazo legal,
acerca da juntada do(a) petição de ID 17806787.
Ariquemes-RO, 21 de maio de 2018
RENATA ALVES BARRETO
Técnico Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7011270-14.2017.8.22.0002
Requerente: EDNALDO BATISTA DE RODRIGUES
Advogado do(a) AUTOR: KARINE DE PAULA RODRIGUES RO0003140
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte INTIMADA PARA RÉPLICA.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7002069-61.2018.8.22.0002
Requerente: ERONILDES DE JESUS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: GRACILENE MARIA DE SOUZA
ZIMMER - RO0005902
Requerido: INSS e outros
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte autora, através de seu advogado, INTIMADA da
apresentação da contestação para, querendo, apresentar
impugnação no prazo legal.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7002919-52.2017.8.22.0002
Requerente: ROSANA SOBRINHO SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: JOAO QUENDIS CAMARGO - RO5624
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Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) RÉU: ALEX CAVALCANTE DE SOUZA RO0001818, ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207
Fica a parte requerida, através de seu advogado, INTIMADA da
apresentação dos embargos para, querendo, se manifestar no
prazo legal.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7001820-47.2017.8.22.0002
Requerente: CARLOS ROBERTO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: WEVERTON JEFFERSON TEIXEIRA
HERINGER - RO0002514
Requerido: ALANA CARLA NEPOMUCENO DOS SANTOS
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte INTIMADA A MANIFESTAR NO AUTOS.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7008418-51.2016.8.22.0002
Requerente: VILMA OLIVEIRA CORREIA
Advogados do(a) AUTOR: KARINE DE PAULA RODRIGUES RO0003140, ADVARCI GUERREIRO DE PAULA ROSA - RO7927
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte autora, através de seu advogado, INTIMADA para dar
o devido andamento processual, sob pena de arquivamento
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7011870-69.2016.8.22.0002
Requerente: IARA MAGALHAES BARBERENA
Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL SILVA COIMBRA - RO0005311
Requerido: BV FINANCEIRA S/A
Advogado do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546
Fica a parte Requerida INTIMADA A CONTRARRAZOAR.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700607429.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Causa: R$ 1.031,22
Nome: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Endereço: Rua Doutor José Adelino, 4477, - de 4411/4412 ao fim,
Costa e Silva, Porto Velho - RO - CEP: 76803-592
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: CUJUBIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME
Endereço: AVENIDA CUJUBIM, 2157, SETOR 2, Cujubim - RO CEP: 76864-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
1. CITE-SE a parte executada para, no prazo de cinco (05) dias,
pagar a dívida com os encargos indicados na CDA desta execução,
ou garanti-la, efetuando depósito em dinheiro à ordem deste juízo
em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização
monetária, oferecendo fiança bancária ou nomeando bens à
penhora, mediante aceitação da parte exequente.
2. Em caso de pronto pagamento, honorários advocatícios de 10%
sobre o valor do débito.
3. Caso decorrido o prazo do item 1, a dívida não tiver sido quitada
ou garantida a execução, penhore-se ou arreste-se tantos bens
quanto bastem para a satisfação do débito e acessórios, devendo
constar no auto a respectiva avaliação.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

4. Intime-se a parte executada e o seu cônjuge, se casado e se a
constrição recair sobre bem imóvel (CPC, art. 73, §1º).
5. Cientifique-se a parte executada do prazo de 30 dias para
oferecer EMBARGOS, contados da juntada do depósito da dívida,
fiança bancária ou intimação da penhora aos autos.
6. Providencie-se o registro da penhora ou arresto perante o Serviço
Registral de Imóveis desta Comarca em se tratando de bem imóvel,
servindo o MANDADO também de registro.
7. Não encontrados bens passíveis de penhora, autorizo a penhora
dos bens que guarnecem a residência do executado, atentandose o Sr. Oficial de Justiça, quando da diligência, quanto aos tidos
como impenhoráveis, (art. 833, inciso II, CPC).
7.1 Fica, desde já, deferido o auxílio de força policial, em caso de
resistência (art. 846, §2º do CPC).
8. Caso a parte executada não seja encontrada no endereço
indicado na inicial, tornem os autos conclusos para tentativa de
localização de endereço junto ao INFOJUD.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO DE EXECUÇÃO, PENHORA,
AVALIAÇÃO, INTIMAÇÃO e REGISTRO, CUJO ENDEREÇO
DEVE SER OBSERVADO NA INICIAL.
Ariquemes, 18 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700605523.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 41.925,56
Nome: MR VIEIRA - COMERCIAL RIMARI - EPP
Endereço: RUA DOS BURITIS, 281, CENTRO, Monte Negro - RO
- CEP: 76888-000
Advogados do(a) AUTOR: MARCIO APARECIDO MIGUEL RO0004961, ELZA APARECIDA RODRIGUES - RO7377
Nome: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA.
Endereço: Rua Cidade de Deus, S/N, VILA YARA - OSASCO/SP,
Cidade de Deus, São Paulo - SP - CEP: 08081-675
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte autora para coligir aos autos o comprovante das
custas processuais iniciais, atendendo ao disposto no art. 12, I e
§1º do Regimento de Custas Judiciais TJRO (Lei 3.896/16), no
prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700582141.2018.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- SEPARAÇÃO CONSENSUAL (60)
Valor da Causa: R$ 1.000,00
Nome: LINDAURA HONORIO DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Gregório de Matos, 3510, - de 3404/3405 a
3545/3546, Setor 06, Ariquemes - RO - CEP: 76873-656
Nome: GILBERTO VARGAS DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Gregório de Matos, 3500, - de 3404/3405 a
3545/3546, Setor 06, Ariquemes - RO - CEP: 76873-656
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Advogado do(a) REQUERENTE: VALDECINEI CARLISBINO RO9433
Advogado do(a) REQUERENTE: VALDECINEI CARLISBINO RO9433
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte autora a proceder com a EMENDA à inicial, para
realizar a juntada de documento de identificação, no prazo de 15
dias, sob pena de indeferimento.
Após, tornem os autos conclusos.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 18 de maio de 2018
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700601019.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Causa: R$ 747,89
Nome: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: ISABEL PEREIRA DA SILVA
Endereço: rua das pedrinhas, 5555, setor 09, Ariquemes - RO CEP: 76870-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
1. CITE-SE a parte executada para, no prazo de cinco (05) dias,
pagar a dívida com os encargos indicados na CDA desta execução,
ou garanti-la, efetuando depósito em dinheiro à ordem deste juízo
em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização
monetária, oferecendo fiança bancária ou nomeando bens à
penhora, mediante aceitação da parte exequente.
2. Em caso de pronto pagamento, honorários advocatícios de 10%
sobre o valor do débito.
3. Caso decorrido o prazo do item 1, a dívida não tiver sido quitada
ou garantida a execução, penhore-se ou arreste-se tantos bens
quanto bastem para a satisfação do débito e acessórios, devendo
constar no auto a respectiva avaliação.
4. Intime-se a parte executada e o seu cônjuge, se casado e se a
constrição recair sobre bem imóvel (CPC, art. 73, §1º).
5. Cientifique-se a parte executada do prazo de 30 dias para
oferecer EMBARGOS, contados da juntada do depósito da dívida,
fiança bancária ou intimação da penhora aos autos.
6. Providencie-se o registro da penhora ou arresto perante o Serviço
Registral de Imóveis desta Comarca em se tratando de bem imóvel,
servindo o MANDADO também de registro.
7. Não encontrados bens passíveis de penhora, autorizo a penhora
dos bens que guarnecem a residência do executado, atentandose o Sr. Oficial de Justiça, quando da diligência, quanto aos tidos
como impenhoráveis, (art. 833, inciso II, CPC).
7.1 Fica, desde já, deferido o auxílio de força policial, em caso de
resistência (art. 846, §2º do CPC).
8. Caso a parte executada não seja encontrada no endereço
indicado na inicial, tornem os autos conclusos para tentativa de
localização de endereço junto ao INFOJUD.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO DE EXECUÇÃO, PENHORA,
AVALIAÇÃO, INTIMAÇÃO e REGISTRO, CUJO ENDEREÇO
DEVE SER OBSERVADO NA INICIAL.
Ariquemes, 18 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700768670.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 37.502,00
Nome: ROSIMAR APARECIDA SOBRINHO DA SILVA
Endereço: Rua Mario Quintana, 3865, - até 3959/3960, Setor 11,
Ariquemes - RO - CEP: 76873-774
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCOS PEDRO BARBAS
MENDONCA - RO0004476, DENIO FRANCO SILVA - RO0004212
Nome: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
Endereço: Rua Sampaio Viana, 44, 10 Andar, Paraíso, São Paulo
- SP - CEP: 04004-000
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCO ROBERTO COSTA
PIRES DE MACEDO - BA0016021
SENTENÇA
Vistos, etc.
ROSIMAR APARECIDA SOBRINHO DA SILVA deflagrou a fase
de cumprimento de SENTENÇA em face de TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A, todos qualificados nos autos.
Devidamente intimada para pagar o débito, a executada juntou
aos autos comprovante de pagamento da condenação (ID
Num.17458252).
Após, o autor requereu a expedição de alvará judicial para
levantamento dos valores depositados e extinção do feito.
Desta feita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com arrimo no artigo
924, II, do Código de Processo Civil, ante a satisfação da obrigação
executada.
Conforme requerido pela parte exequente, providencie a
escrivania a exclusão dos documentos de ID Num.17597279;
17597424; 17597459; 17597450, e 17597476, eis que juntados
equivocadamente.
Em seguida, arquive-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700591319.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 26.436,18
Nome: VANILDA VIEIRA LOPES
Endereço: Rua Presidente Afonso Pena, 2421, - de 2371/2372 ao
fim, Nova União 03, Ariquemes - RO - CEP: 76871-348
Advogado do(a) AUTOR: DINAIR APARECIDA DA SILVA - RO6736
Nome: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, - de 3253 ao fim lado ímpar, Itaim Bibi, São Paulo - SP - CEP: 04538-133
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos.
1. Defiro, por ora, a gratuidade postulada.
2. VANILDA VIEIRA LOPES propôs a presente ação em desfavor
do BANCO BMG CONSIGNADO S/A, pleiteando em pedido de
antecipação de tutela a suspensão dos descontos relativos ao(s)
empréstimo(s) bancário(s), contrato(s) n. 10296011,12353963 e
1624072, bem como suspenda o cartão Mastercard d nº 5259 2221
1728 6169 com validade para 07/21.
Pois bem. Passo a análise do pedido incidental da tutela de
urgência.
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Nos termos do art. 300, caput e §3º do CPC, a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, não sendo possível a sua concessão quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da DECISÃO.
Os critérios de aferição para o deferimento da antecipação dos
efeitos da tutela estão na faculdade do juiz, que ponderando sobre
os fatos e documentos juntados com a inicial, decide sobre a
conveniência da concessão, desde que preenchidos os requisitos.
Pelo constante nos autos, vislumbro a possibilidade da concessão
da medida independente de justificação prévia, eis que os
documentos juntados demonstram a existência dos empréstimos,
os quais vem onerando sobremaneira o orçamento da parte autora.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua
vez, consiste nas consequências que poderão advir manutenção
dos descontos, caso reconhecida ilegítima cobrança da IF ré, aliado
ao fato de que a manutenção dos descontos enquanto perdurar o
processo continuará a onerá-la.
Consigne-se que não há perigo de irreversibilidade da presente
DECISÃO, eis que os descontos, se devidos, poderão ser
reativados na modalidade de cobrança já feita pela parte requerida.
Assim, inequívoco que, a medida ora adotada evitará a geração de
danos à parte autora e, por outro lado, não trará qualquer prejuízo
a instituição ré.
2.1 Posto isso, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pretendida
pela parte autora a fim de determinar que seja intimada a parte ré
para:
a) proceder, no prazo de 05 dias, com a suspensão dos descontos dos
empréstimos relativos ao(s) contrato(s) n. n. 10296011,12353963 e
1624072, bem como suspenda o cartão Mastercard d nº 5259 2221
1728 6169 com validade para 07/21;
b) que se abstenha de incluir o nome do financiado no SPC,
SERASA ou outro cadastro negativo de crédito, relativo à dívida
aqui discutida;
c) que se abstenha de protestar título em Cartório em Nome/CPF
da parte demandante referente aos contratos objetos destes autos.
d) promover, no prazo de 05 dias, com a imediata exclusão do seu
nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Advirta-se de que, caso descumpra com as determinações supra,
poderá incorrer em crime de desobediência, bem como ensejarlhe a aplicação de multa, nos termos da lei, devendo vir aos autos
informações quanto às providências tomadas para cumprimento da
medida.
3. Deixo de designar a audiência prévia de conciliação prevista no
art. 334 do CPC, com fundamento no princípio da razoabilidade e
da celeridade processual, pois a experiência prática judicial, nas
ações movidas em desfavor de instituições bancárias, seguradoras
e companhias telefônicas, estas, até mesmo por orientação
decorrente de política interna e administrativa, não apresentam
proposta de acordo, principalmente no início do procedimento
judicial, restando infrutífera a conciliação, o que não impede que
em outra fase processual seja buscada a conciliação entre as
partes, não havendo, assim, prejuízo processual.
4. Cite-se a parte requerida dos termos da ação, para, querendo,
apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 dias, a contar da
juntada aos autos da prova da citação (art. 231, CPC), sob pena de
serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial (art.
344, CPC).
5. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para
que no prazo de 15 dias úteis apresente manifestação (oportunidade
em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir
outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo
contestação, deverá se manifestar em RÉPLICA, inclusive com
contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais
questões incidentais (art. 337, CPC); III – em sendo formulada
reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte
autora apresentar resposta à reconvenção).
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6. Aplica-se ao caso o CDC, tendo em vista a existência de
relação de consumo entre as partes e considerando ainda os fatos
ocorridos e levando-se em consideração a vulnerabilidade técnica,
econômica e jurídica da parte autora perante a parte requerida,
decreto a inversão do ônus da prova.
7. Em seguida, ao Ministério Público.
8. Após, tornem-me conclusos para saneamento, nos termos do
art. 347 do CPC.
Expeça-se e pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700592363.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 11.448,00
Nome do autor: Nome: SELMA PINHEIRO DOS SANTOS
Endereço: Área Rural, Lt 13 Gl 20, LC 60, RO 257, Área Rural de
Ariquemes, Ariquemes - RO - CEP: 76878-899
Advogado do autor: Advogado(s) do reclamante: VINICIUS VECCHI
DE CARVALHO FERREIRA
Nome do réu: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: Instituto Nacional do Seguro Social - Direção Central, 6,
SAUS Quadra 2 Bloco O, Asa Sul, Brasília - DF - CEP: 70070-946
DECISÃO
Vistos.
1. Defiro, por ora, a gratuidade postulada.
2. Cuidam-se os autos de pretensão relativa a concessão de auxílio
doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez proposta
por SELMA PINHEIRO DOS SANTOS ingressou com a presente
ação previdenciária contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL – INSS, alegando a parte autora, em síntese, que foi
diagnosticada com
doença incapacitante para o exercício de suas atividades funcionais.
transtorno depressivo recorrente, razão pela qual se encontra
incapacitada para o exercício de suas atividades funcionais.
2.1 Pois bem. Passo a análise do pedido incidental da tutela de
urgência.
Nos termos do art. 300, caput e §3º do CPC, a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, não sendo possível a sua concessão quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da DECISÃO.
Os critérios de aferição para o deferimento da antecipação dos
efeitos da tutela estão na faculdade do juiz, que ponderando sobre
os fatos e documentos juntados com a inicial, decide sobre a
conveniência da concessão, desde que preenchidos os requisitos.
O benefício de prestação continuada é uma garantia constitucional,
de caráter assistencial, previsto no art. 203, inciso V, da Constituição
Federal, e regulamentado pelo art. 20 da Lei nº 8.742/93, que
consiste no pagamento de um salário-mínimo mensal aos
portadores de deficiência ou idosos que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida pelo
núcleo familiar.
No caso dos autos, não emergem de plano elementos a permitir
a constatação da condição de necessitado e do valor per capita,
requisitos necessários para a concessão do benefício requerido,
quais sejam, a comprovação de deficiência incapacitante para a
vida e para o trabalho, além de renda mensal familiar mensal, per
capita, inferior a 1/4 de salário-mínimo.
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Portanto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
pretendida pela parte autora, com supedâneo na fundamentação
supra.
Acrescento, ainda, que não há perigo de prejuízo à parte requerente,
porquanto, caso seja comprovada a incapacidade laborativa, a
mesma fará jus ao recebimento retroativo do benefício.
3. Em razão do indeferimento administrativo e como o réu não
está comparecendo nas audiências designadas pelo juízo sob a
justificativa do reduzido quadro de procuradores, vislumbro que
não terá interesse na composição antes da instrução processual,
que será tentada caso sinalize em sua resposta, mas que nessa
fase preliminar serviria apenas como obstáculo à tempestiva e
razoável duração do processo.
4. Atento a Recomendação Conjunta 1 de 15/12/2015 do CNJ,
considerando que se trata de ação cujo benefício que se pleiteia
exige conhecimento técnico específico, a fim de confirmar a
condição do(a) autor, ante a imprescindibilidade da prova pericial,
nomeio, para funcionar como perito do juízo, a médica Simone
Townes de Castro, na função de perito nestes autos, que deverá
designar data, horário e local para realização da perícia.
Informe ao perito nomeado que, de acordo com o art. 3º da
Resolução Nº 541 do CJF, o pagamento dos honorários periciais só
se dará após o término do prazo para que as partes se manifestem
sobre o laudo; havendo solicitação de esclarecimentos por escrito
ou em audiência, depois de prestados. O valor dos honorários
periciais serão de R$400,00 (quatrocentos reais).
4.1 Intime-se a parte autora, bem com o INSS para, em querendo,
apresentem quesitos complementares aos da Recomendação
Conjunta 1 de 15/12/2015 do CNJ, que seguem abaixo, no prazo
de 05 dias, indicando assistente técnico.
4.2 O autor deverá comparecer à perícia munido de exames,
laudos médicos.
4.3 O laudo deverá ser apresentado em Juízo em 30 (trinta) dias, a
contar do início da perícia.
4.4 Com a entrega do laudo pericial: i) promova a inclusão do
pagamento dos honorários periciais, junto ao sistema da Justiça
Federal;
5. Em seguida, ii) cite-se o réu para, querendo, CONTESTAR
o pedido nos termos do art. 183 do CPC, bem como juntar aos
autos cópia do processo administrativo e/ou informes dos
sistemas informatizados relativos às perícias médicas realizadas
administrativamente.
6. Com a contestação, caso sejam alegadas qualquer das hipóteses
previstas no art. 337 do CPC e/ou proposta de acordo, intime-se o
autor para manifestar em RÉPLICA no prazo de 15 (quinze) dias,
podendo apresentar prova quanto aos fatos alegados.
7. Após, tornem conclusos para saneamento, nos termos do art.
347 do CPC.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, data certificada.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
I - HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A)
a) Profissão declarada
b) Tempo de profissão
c) Atividade declarada como exercida
d) Tempo de atividade
e) Descrição da atividade
f) Experiência laboral anterior
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido
II- EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS
SOBRE A PATOLOGIA
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
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d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual Justifique
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a
CONCLUSÃO.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária Parcial
ou total
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que
acomete(m) o(a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou
decorre de progressão ou agravamento dessa patologia Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data
da realização da perícia judicial Se positivo, justificar apontando os
elementos para esta CONCLUSÃO.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação Qual atividade
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente,
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias A partir de quando
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento Qual a previsão
de duração do tratamento Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico O tratamento é oferecido pelo SUS
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento
necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha
condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual
(data de cessação da incapacidade)
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas Responda apenas
em caso afirmativo.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700179415.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 4.903,47
Nome: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Endereço: AV. DARCIO CANTIERI, 1750, SÃO JOSE, São
Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37950-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALYSSON TOSIN - MG0086925
Nome: ERNANDES DO AMARAL GOMES
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
proposta por RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA contra ERNANDES DO AMARAL GOMES, conforme razões
expostas na peça de ingresso.
Foi determinado a parte autora que emendasse a inicial, a fim de
recolher as custas iniciais.
Entretanto decorreu o prazo e o(a) requerente não cumpriu com a
determinação.
Vieram-me os autos conclusos.
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É, em essência, o relatório. Fundamento e DECIDO.
Reza o art. 321 do CPC que, verificando o não preenchimento dos
requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, o juiz determinará ao
autor que emende a inicial, indicando com precisão o que deve ser
corrigido ou completado, sob pena de indeferimento.
Muito embora tenha sido intimada, a parte autora não atendeu
a determinação do juízo, quedando-se inerte em coligir aos
autos qualquer elemento que motivasse o pedido de Gratuidade
pretendido.
ANTE O EXPOSTO, reconheço que a parte autora não cumpriu a
determinação de Id.16284052, razão pela qual INDEFIRO a petição
inicial, com fulcro no artigo 485 inciso I e artigo 330, inciso IV,
ambos do Código de Processo Civil, e, em consequência, JULGO
EXTINTO o feito sem apreciação do MÉRITO.
Sem custas.
Honorários indevidos, pois não houve formação da relação jurídicoprocessual.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO
DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700224977.2018.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40)
Valor da Causa: R$ 1.163,28
Nome: CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA - EPP
Endereço: Travessa do Migrantes, 200, Hospital Bom Jesus,
Grandes Áreas, Ariquemes - RO - CEP: 76876-676
Advogado do(a) AUTOR: REGINA MARTINS FERREIRA - RO8088
Nome: MARIA LUCIA NERY DOS SANTOS
Endereço: Linha 2 15, Zona Rural, sn, Assentamento Américo
Ventura, Cujubim - RO - CEP: 76864-000
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Considerando que, por um lapso, a solenidade anteriormente
agendada para o dia 01 de junho de 2018, fora marcada para data
em que não havia expediente forense (COJE, artigo 61, parágrafo
2º e DJ 230/2017), dou-a por prejudicada e REDESIGNO a
audiência de conciliação junto ao CEJUSC para o dia 27 de julho
de 2018, às 08h00min.
Intimem-se, com urgência, acerca da nova data.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700553126.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 17.459,00
Nome do autor: Nome: WILSON VIEIRA DA SILVA
Endereço: URBANO, CASA 353, JOSE DE ANCHIETA, VILA DO
SOSSEGO, Ariquemes - RO - CEP: 76870-000
Advogado do autor: Advogado(s) do reclamante: LILIAN MARIA
SULZBACHER
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Nome do réu: Nome: INSS AGU PVH
Endereço: Avenida Nações Unidas, 271, - de 706 a 716 - lado par,
Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-188
DECISÃO
Vistos.
1. Defiro, por ora, a gratuidade postulada.
2. Cuidam-se os autos de pretensão relativa a concessão de auxílio
doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez proposta
por WILSON VIEIRA DA SILVA ingressou com a presente ação
previdenciária contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL – INSS, alegando a parte autora, em síntese, que foi
diagnosticada com doença incapacitante para o exercício de suas
atividades funcionais.
2.1 Pois bem. Passo a análise do pedido incidental da tutela de
urgência.
Nos termos do art. 300, caput e §3º do CPC, a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, não sendo possível a sua concessão quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da DECISÃO.
Os critérios de aferição para o deferimento da antecipação dos
efeitos da tutela estão na faculdade do juiz, que ponderando sobre
os fatos e documentos juntados com a inicial, decide sobre a
conveniência da concessão, desde que preenchidos os requisitos.
Pelo constante nos autos, vislumbro a possibilidade da concessão
da medida independente de justificação prévia, eis que os laudos
médicos juntados demonstram que a parte requerente está com a
capacidade laborativa prejudicada.
Outrossim, depreende-se dos autos que a parte autora já estava
recebendo o benefício de auxílio-doença pela autarquia ré, porém,
em 14/4/2018, teve o benefício cessado. Ainda, o laudo juntado nos
autos demonstra que persiste a necessidade da parte requerente
realizar tratamento.
Logo, não é razoável que se aguarde o julgamento do processo
para que seja concedido o benefício, porquanto a verba alimentar é
para sustento imediato, das necessidades básicas da parte autora.
No que toca ao perigo de irreversibilidade do provimento
antecipatório, tratando-se, como é o caso, de verba alimentar e de
situação que, em tese, há perigo de irreversibilidade para ambas
as partes, opto por prestigiar o da parte autora em detrimento de
eventual dano que possa ser causado à autarquia ré, que optou
pela supressão do benefício sem prova técnica a justificá-la.
Ao teor do exposto, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS
DA TUTELA PRETENDIDA pelo autor, com supedâneo na
fundamentação acima, através de ofício ao representante do
EADJ (via APS-ADJ/PVH), para o fim de determinar que a parte ré
restabeleça o auxílio-doença em favor da parte autora, no prazo de
30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, no importe de R$100,00
(cem reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Registre-se que a implantação do benefício deverá ser informada a
este juízo, no prazo acima concedido.
Intime-se o INSS da concessão da tutela de urgência.
3. Em razão do indeferimento administrativo e como o réu não
está comparecendo nas audiências designadas pelo juízo sob a
justificativa do reduzido quadro de procuradores, vislumbro que
não terá interesse na composição antes da instrução processual,
que será tentada caso sinalize em sua resposta, mas que nessa
fase preliminar serviria apenas como obstáculo à tempestiva e
razoável duração do processo.
4. Atento a Recomendação Conjunta 1 de 15/12/2015 do CNJ,
considerando que se trata de ação cujo benefício que se pleiteia
exige conhecimento técnico específico, a fim de confirmar a
condição do(a) autor, ante a imprescindibilidade da prova pericial,
nomeio, para funcionar como perito do juízo, a médica Simone
Townes de Castro, na função de perito nestes autos, que deverá
designar data, horário e local para realização da perícia.
Informe ao perito nomeado que, de acordo com o art. 3º da
Resolução Nº 541 do CJF, o pagamento dos honorários periciais só
se dará após o término do prazo para que as partes se manifestem
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sobre o laudo; havendo solicitação de esclarecimentos por escrito
ou em audiência, depois de prestados. O valor dos honorários
periciais serão de R$400,00 (quatrocentos reais).
4.1 Intime-se a parte autora, bem com o INSS para, em querendo,
apresentem quesitos complementares aos da Recomendação
Conjunta 1 de 15/12/2015 do CNJ, que seguem abaixo, no prazo
de 05 dias, indicando assistente técnico.
4.2 O autor deverá comparecer à perícia munido de exames,
laudos médicos.
4.3 O laudo deverá ser apresentado em Juízo em 30 (trinta) dias, a
contar do início da perícia.
4.4 Com a entrega do laudo pericial: i) promova a inclusão do
pagamento dos honorários periciais, junto ao sistema da Justiça
Federal;
5. Em seguida, ii) cite-se o réu para, querendo, CONTESTAR
o pedido nos termos do art. 183 do CPC, bem como juntar aos
autos cópia do processo administrativo e/ou informes dos
sistemas informatizados relativos às perícias médicas realizadas
administrativamente.
6. Com a contestação, caso sejam alegadas qualquer das hipóteses
previstas no art. 337 do CPC e/ou proposta de acordo, intime-se o
autor para manifestar em RÉPLICA no prazo de 15 (quinze) dias,
podendo apresentar prova quanto aos fatos alegados.
7. Após, tornem conclusos para saneamento, nos termos do art.
347 do CPC.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, data certificada.
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz de Direito
I - HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A)
a) Profissão declarada
b) Tempo de profissão
c) Atividade declarada como exercida
d) Tempo de atividade
e) Descrição da atividade
f) Experiência laboral anterior
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido
II- EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS
SOBRE A PATOLOGIA
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual Justifique
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a
CONCLUSÃO.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária Parcial
ou total
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que
acomete(m) o(a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou
decorre de progressão ou agravamento dessa patologia Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data
da realização da perícia judicial Se positivo, justificar apontando os
elementos para esta CONCLUSÃO.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação Qual atividade
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m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente,
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias A partir de quando
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento Qual a previsão
de duração do tratamento Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico O tratamento é oferecido pelo SUS
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento
necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha
condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual
(data de cessação da incapacidade)
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas Responda apenas
em caso afirmativo.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700596697.2018.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- SEPARAÇÃO CONSENSUAL (60)
Valor da Causa: R$ 53.800,00
Nome do autor: Nome: JOSE AUGUSTO PINHEIRO
Endereço: Rua Cacaulândia, 2064, Apoio Social, Ariquemes - RO
- CEP: 76873-306
Nome: POLIANA DA COSTA
Endereço: RUA GARROTE, 1964, SETOR 12, Ariquemes - RO CEP: 76870-000
Nome: MIGUEL EDUARDO DA COSTA PINHEIRO
Endereço: RUA GARROTE, 1964, SETOR 12, Ariquemes - RO CEP: 76870-000
Advogado do autor:
SENTENÇA
Vistos.
JOSE AUGUSTO PINHEIRO e POLIANA DA COSTA, ambos
qualificados nos autos, ajuizaram pedido de Reconhecimento e
Dissolução de União Estável consensual, alegando, em resumo,
que viveram em união estável pelo período de (07) sete anos;
b) amealharam os bens discriminados na inicial; c) desta união
tiveram um filho. Pugnaram pela regularização da guarda, visitas
e alimentos do(a) menor. Informaram que os alimentos restaram
acordados no montante de15,72% do salário mínimo vigente, mais
complementação de 50% (cinquenta por cento) das despesas
médicas, farmacêuticas, escolares e aquelas relativas a vestimentas,
mediante apresentação de receita médica e outros recibos, a serem
depositados mensalmente em conta de titularidade da genitora.
Manifestam o desejo de dissolverem o vínculo matrimonial, bem
como partilhar os bens e as dívidas jungidas. Juntaram documentos.
É o relatório. DECIDO.
É fato incontroverso que o casal conviveu maritalmente no período
de 2008 a 2015, conforme a certidão de nascimento da filha,
restando, desta forma, devidamente caracterizada a união estável,
que é reconhecida como entidade familiar e comparada legalmente
ao casamento.
Desse modo, resta para ser apreciada a partilha de bens do casal.
Com a equiparação legal, a legislação brasileira reconheceu
a sociedade conjugal de fato (união estável) e estabeleceu
DISPOSITIVO s quanto aos direitos e obrigações do casal e
dispõe, ainda, sobre sua dissolução, devendo o patrimônio comum
ser partilhado nos moldes da separação de casamento em regime
de comunhão parcial de bens, consoante art. 1725 do Código Civil.
Sendo assim, os conviventes terão direito à partilha dos bens
adquiridos na constância da união, ficando excluídos, entre outros,
os bens adquiridos anteriormente, ou seja, aplica-se as regras da
comunhão parcial de bens.
Bem por isso, as dívidas e bens amealhados, consoante o artigo
1.660 do Código Civil, devem ser partilhados conforme acordo
realizado entre das partes.
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Noto, por fim, que os autores estão devidamente assistidos e
assinaram a petição inicial, manifestando concordância com os
termos nela redigidos.
Ademais, não há ofensa aos direitos da criança prole dos autores,
sendo de rigor a homologação do acordo entabulado.
ANTE O EXPOSTO e, por tudo o mais que consta dos autos, com
fulcro no artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, HOMOLOGO,
por SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o
acordo a que chegaram as partes, o que faço para:
a) DECRETAR o divórcio entre as partes, dissolvendo o vínculo
matrimonial e declarar cessado o regime patrimonial de bens.
b) PARTILHAR conforme acordo realizado entre as partes.
c) CONCEDER a guarda compartilhada da criança em favor dos
requerentes, fixando como lar de residência da criança a casa da
genitora.
As visitas serão exercidas de forma livre pelo genitor.
d) FIXAR os alimentos definitivos em 15,74% do salário-mínimo
vigente, mais complementação com 50% de despesas médicas,
farmacêuticas, escolares e aquelas relativas a vestimentas,
mediante apresentação de receita médica e outros recibos, os
quais serão depositados mensalmente na conta poupança aberta
em nome da criança.
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de
MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código
de Processo Civil.
Isento de custas.
SENTENÇA transitada em julgado nesta data em razão da
preclusão lógica, disposta no parágrafo único do art. 1.000, do
CPC.
As partes são beneficiárias da gratuidade do ato notarial e registral
- Provimento n. 13/2009 de 29/05/2009 e art. 3º, inciso II, da Lei
1.060/50 c/c o art. 98, parágrafo 1º, inciso IX, do CPC.
Ciência ao Ministério Público.
P. R. I. C. e, oportunamente, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE AVERBAÇÃO
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700310893.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 617,96
Nome: INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
OUROPA LTDA
Endereço: Avenida Capitão Sílvio, 2640, Grandes Áreas, Ariquemes
- RO - CEP: 76876-696
Advogado do(a) AUTOR: ALINE ANGELA DUARTE - RO0002095
Nome: FERREIRA & PATEZ LTDA - ME
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 5444, Centro, Alvorada
D’Oeste - RO - CEP: 76930-000
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Considerando que, por um lapso, a solenidade anteriormente
agendada para o dia 01 de junho de 2018, fora marcada para data
em que não havia expediente forense (COJE, artigo 61, parágrafo
2º e DJ 230/2017, pág. 02), dou-a por prejudicada e REDESIGNO
a audiência de conciliação para o dia 27 de julho de 2018, às
10h30min.
Intimem-se, com urgência, acerca da nova data.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700526284.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 17.172,00
Nome do autor: Nome: MONICA LEOCADIO GODOI
Endereço: AC Rio Crespo, 43, Linha C 100, Km 34, Lote 43, Gleba
11 Zona Rural, Centro, Rio Crespo - RO - CEP: 76863-970
Advogado do autor: Advogado(s) do reclamante: LINDENBERG
ESTEFANI DE SOUZA, GRACILENE MARIA DE SOUZA ZIMMER
Nome do réu: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
Endereço: Rua José de Alencar, 2094, - de 1610/1611 a 2317/2318,
Baixa União, Porto Velho - RO - CEP: 76805-860
DECISÃO
Vistos.
1. Defiro, por ora, a gratuidade postulada.
2. Cuidam-se os autos de pretensão relativa a concessão de auxílio
doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez proposta
por MONICA LEOCADIO GODOI ingressou com a presente ação
previdenciária contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL – INSS, alegando a parte autora, em síntese, que foi
diagnosticada com doença incapacitante para o exercício de suas
atividades funcionais.
2.1 Pois bem. Passo a análise do pedido incidental da tutela de
urgência.
Nos termos do art. 300, caput e §3º do CPC, a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, não sendo possível a sua concessão quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da DECISÃO.
Os critérios de aferição para o deferimento da antecipação dos
efeitos da tutela estão na faculdade do juiz, que ponderando sobre
os fatos e documentos juntados com a inicial, decide sobre a
conveniência da concessão, desde que preenchidos os requisitos.
O benefício de prestação continuada é uma garantia constitucional,
de caráter assistencial, previsto no art. 203, inciso V, da Constituição
Federal, e regulamentado pelo art. 20 da Lei nº 8.742/93, que
consiste no pagamento de um salário-mínimo mensal aos
portadores de deficiência ou idosos que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida pelo
núcleo familiar.
No caso dos autos, não emergem de plano elementos a permitir
a constatação da condição de necessitado e do valor per capita,
requisitos necessários para a concessão do benefício requerido,
quais sejam, a comprovação de deficiência incapacitante para a
vida e para o trabalho, além de renda mensal familiar mensal, per
capita, inferior a 1/4 de salário-mínimo.
Portanto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
pretendida pela parte autora, com supedâneo na fundamentação
supra.
Acrescento, ainda, que não há perigo de prejuízo à parte requerente,
porquanto, caso seja comprovada a incapacidade laborativa, a
mesma fará jus ao recebimento retroativo do benefício.
3. Em razão do indeferimento administrativo e como o réu não
está comparecendo nas audiências designadas pelo juízo sob a
justificativa do reduzido quadro de procuradores, vislumbro que
não terá interesse na composição antes da instrução processual,
que será tentada caso sinalize em sua resposta, mas que nessa
fase preliminar serviria apenas como obstáculo à tempestiva e
razoável duração do processo.
4. Atento a Recomendação Conjunta 1 de 15/12/2015 do CNJ,
considerando que se trata de ação cujo benefício que se pleiteia
exige conhecimento técnico específico, a fim de confirmar a
condição do(a) autor, ante a imprescindibilidade da prova pericial,
nomeio, para funcionar como perito do juízo, a médica Simone
Townes de Castro, na função de perito nestes autos, que deverá
designar data, horário e local para realização da perícia.
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Informe ao perito nomeado que, de acordo com o art. 3º da
Resolução Nº 541 do CJF, o pagamento dos honorários periciais só
se dará após o término do prazo para que as partes se manifestem
sobre o laudo; havendo solicitação de esclarecimentos por escrito
ou em audiência, depois de prestados. O valor dos honorários
periciais serão de R$400,00 (quatrocentos reais).
4.1 Intime-se a parte autora, bem com o INSS para, em querendo,
apresentem quesitos complementares aos da Recomendação
Conjunta 1 de 15/12/2015 do CNJ, que seguem abaixo, no prazo
de 05 dias, indicando assistente técnico.
4.2 O autor deverá comparecer à perícia munido de exames,
laudos médicos.
4.3 O laudo deverá ser apresentado em Juízo em 30 (trinta) dias, a
contar do início da perícia.
4.4 Com a entrega do laudo pericial: i) promova a inclusão do
pagamento dos honorários periciais, junto ao sistema da Justiça
Federal;
5. Em seguida, ii) cite-se o réu para, querendo, CONTESTAR
o pedido nos termos do art. 183 do CPC, bem como juntar aos
autos cópia do processo administrativo e/ou informes dos
sistemas informatizados relativos às perícias médicas realizadas
administrativamente.
6. Com a contestação, caso sejam alegadas qualquer das hipóteses
previstas no art. 337 do CPC e/ou proposta de acordo, intime-se o
autor para manifestar em RÉPLICA no prazo de 15 (quinze) dias,
podendo apresentar prova quanto aos fatos alegados.
7. Após, tornem conclusos para saneamento, nos termos do art.
347 do CPC.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, data certificada.
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz de Direito
I - HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A)
a) Profissão declarada
b) Tempo de profissão
c) Atividade declarada como exercida
d) Tempo de atividade
e) Descrição da atividade
f) Experiência laboral anterior
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido
II- EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS
SOBRE A PATOLOGIA
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual Justifique
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a
CONCLUSÃO.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária Parcial
ou total
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que
acomete(m) o(a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou
decorre de progressão ou agravamento dessa patologia Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data
da realização da perícia judicial Se positivo, justificar apontando os
elementos para esta CONCLUSÃO.
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l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação Qual atividade
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente,
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias A partir de quando
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento Qual a previsão
de duração do tratamento Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico O tratamento é oferecido pelo SUS
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento
necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha
condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual
(data de cessação da incapacidade)
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas Responda apenas
em caso afirmativo.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701490537.2016.8.22.0002
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Valor da Causa: R$ 4.224,00
Nome do autor: Nome: ADRIANO ALVES DA SILVA
Endereço: AC Cujubim, 1063, RUA QUEROQUERO SETOR 05,
Centro, Cujubim - RO - CEP: 76864-970
Advogado do autor:
Nome do réu: Nome: JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Endereço: Área Rural,., LINHA C 40 BR 364 SN, Área Rural de
Ariquemes, Ariquemes - RO - CEP: 76878-899
SENTENÇA
Vistos.
ADRIANO ALVES DA SILVA, representado por sua genitora
SELMA ALVES DE ALCÂNTARA, ingressou com a presente AÇÃO
DE ALIMENTOS em desfavor de JOSÉ APARECIDO DA SILVA.
O réu não foi localizado para citação, apesar de diversas diligências
empreendidas.
Intimada a dar prosseguimento ao feito, a Defensoria Pública,
atuando na defesa do menor, alegou que não mais conseguiu
localizar o autor e sua representante legal para dar andamento ao
feito. Assim, requereu a extinção do processo por abandono da
causa.
O Ministério Público não se opôs à extinção do feito.
É o relatório. DECIDO.
O feito vinha tramitando de forma adequada, quando, determinado
ao autor promover “os atos e as diligências” que lhe incumbia, ele
se manteve inerte.
Como é cediço, pelas normas de serviço da Corregedoria, o
processo não pode ficar paralisado em Cartório por mais de 30
dias, o que acaba impondo todo um serviço ao Judiciário: certidões,
DESPACHO s, publicações, etc. Em detrimento de outros milhares
de processos e das partes neles envolvidas, sabido o absurdo
volume de serviço existente, e notória a carência de recursos
materiais e humanos.
Não se deve admitir tal ocorrência: o processo deve ser processado
e chegar a um objetivo útil, compondo a lide. Não faz sentido que
as providências a cargo da parte autora sejam adiadas sine die, ad
aeternum.
Ademais, cabe a parte promovente, principal interessada no
deslinde dos autos, promover o seu regular andamento, a fim de
ter seu suposto direito alcançado. Sua inércia leva a presunção de
que não há mais interesse no prosseguimento do feito.
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Posto isso, com supedâneo no artigo 485, inciso III, do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, por não promover a parte
autora os atos e diligências que Ihe competia.
Sem custas finais (art. 8º, III, da Lei Estadual 3.896/2016 –
Regimento de Custas Judiciais) e honorários de advogado.
P. R. I. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas
as formalidades legais.
Ariquemes, 16 de maio de 2018
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes
3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700584909.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 13.356,00
Nome: FILIPE PARTELLI SCOTTA
Endereço: LINHA C 65, TV B 0, LOTE 02, GLEBA 04, ZONA
RURAL, Ariquemes - RO - CEP: 76870-000
Advogado do(a) AUTOR: DEBORA APARECIDA MARQUES DE
ALBUQUERQUE - RO0004988
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço: Avenida Campos Sales, 3132, INSS, Eletronorte, Porto
Velho - RO - CEP: 76800-000
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Defiro a gratuidade postulada.
FILIPE PARTELLI SCOTTA ingressou com a presente ação em
desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS, objetivando a concessão de benefício previdenciário.
Em razão do indeferimento administrativo e como o réu não
está comparecendo nas audiências designadas pelo juízo sob a
justificativa do reduzido quadro de procuradores, vislumbro que
não terá interesse na composição antes da instrução processual,
que será tentada caso sinalize em sua resposta, mas que nessa
fase preliminar serviria apenas como obstáculo à tempestiva e
razoável duração do processo.
Por esta razão, deixo de designar audiência de conciliação,
independente de manifestação das partes.
Atento a Recomendação Conjunta 1 de 15/12/2015 do CNJ,
considerando que se trata de ação cujo benefício que se pleiteia
exige conhecimento técnico específico, a fim de confirmar a
condição do(a) autor, sendo a prova pericial indispensável para
comprovação do alegado.
Desta feita, para funcionar como perito do juízo, nomeio a médica
Dra. Simoni Townes de Castro, CRM/RO 2479, telefone (69)
98404-6943, e-mail: simonitownes@hotmail.com, na função de
perita nestes autos, que deverá designar data, horário e local para
realização da perícia.
Informe ao perito nomeado que, de acordo com o art. 3º da
Resolução Nº 541 do CJF o pagamento dos honorários periciais só
se dará após o término do prazo para que as partes se manifestem
sobre o laudo; havendo solicitação de esclarecimentos por escrito
ou em audiência, depois de prestados. O valor dos honorários
periciais serão de R$400,00 (quatrocentos reais).
Intime-se a parte autora, bem com o INSS para, em querendo,
apresentem quesitos complementares aos da Recomendação
Conjunta 1 de 15/12/2015 do CNJ, que seguem abaixo, no prazo
de 05 dias, indicando assistente técnico.
A parte requerente deverá comparecer à perícia munida de exames,
laudos médicos.
O laudo deverá ser apresentado em Juízo em 30 (trinta) dias, a
contar do início da perícia.
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Com a entrega do laudo pericial:
i) promova a inclusão do pagamento dos honorários periciais, junto
ao sistema da Justiça Federal;
ii) CITE-SE o réu para, querendo, CONTESTAR o pedido nos
termos do art. 183 do CPC, bem como juntar aos autos cópia do
processo administrativo e/ou informes dos sistemas informatizados
relativos às perícias médicas realizadas administrativamente.
Com a contestação, caso sejam alegadas quaisquer das hipóteses
previstas no art. 337 do CPC e/ou proposta de acordo, intime-se o
autor para manifestar em RÉPLICA no prazo de 15 (quinze) dias,
podendo apresentar prova quanto aos fatos alegados.
Em seguida, tornem conclusos para saneamento, nos termos do
art. 347 do CPC.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 15 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
I - HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A)
a) Profissão declarada
b) Tempo de profissão
c) Atividade declarada como exercida
d) Tempo de atividade
e) Descrição da atividade
f) Experiência laboral anterior
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido
II- EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS
SOBRE A PATOLOGIA
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual Justifique
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a
CONCLUSÃO.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária Parcial
ou total
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que
acomete(m) o(a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou
decorre de progressão ou agravamento dessa patologia Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data
da realização da perícia judicial Se positivo, justificar apontando os
elementos para esta CONCLUSÃO.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação Qual atividade
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente,
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias A partir de quando
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento Qual a previsão
de duração do tratamento Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico O tratamento é oferecido pelo SUS
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamentos
necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha
condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual
(data de cessação da incapacidade)
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q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas Responda apenas
em caso afirmativo.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7004230-44.2018.8.22.0002
Requerente: MARQUES & SILVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA
DE EMBALAGENS LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: MICHEL EUGENIO MADELLA RO0003390
Requerido: H L H COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado(a), no prazo de 05 dias,
intimada a se manifestar sobre a certidão do(a) Oficial de Justiça
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700610464.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Causa: R$ 1.031,22
Nome: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Endereço: Rua Doutor José Adelino, 4477, - de 4411/4412 ao fim,
Costa e Silva, Porto Velho - RO - CEP: 76803-592
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: GILSILENE CABRAL DO NASCIMENTO
Endereço: RUA ANDREIA KUNZLER, 3731, CENTRO, Alto
Paraíso - RO - CEP: 76862-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
1. CITE-SE a parte executada para, no prazo de cinco (05) dias,
pagar a dívida com os encargos indicados na CDA desta execução,
ou garanti-la, efetuando depósito em dinheiro à ordem deste juízo
em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização
monetária, oferecendo fiança bancária ou nomeando bens à
penhora, mediante aceitação da parte exequente.
2. Em caso de pronto pagamento, honorários advocatícios de 10%
sobre o valor do débito.
3. Caso decorrido o prazo do item 1, a dívida não tiver sido quitada
ou garantida a execução, penhore-se ou arreste-se tantos bens
quanto bastem para a satisfação do débito e acessórios, devendo
constar no auto a respectiva avaliação.
4. Intime-se a parte executada e o seu cônjuge, se casado e se a
constrição recair sobre bem imóvel (CPC, art. 73, §1º).
5. Cientifique-se a parte executada do prazo de 30 dias para
oferecer EMBARGOS, contados da juntada do depósito da dívida,
fiança bancária ou intimação da penhora aos autos.
6. Providencie-se o registro da penhora ou arresto perante o Serviço
Registral de Imóveis desta Comarca em se tratando de bem imóvel,
servindo o MANDADO também de registro.
7. Não encontrados bens passíveis de penhora, autorizo a penhora
dos bens que guarnecem a residência do executado, atentandose o Sr. Oficial de Justiça, quando da diligência, quanto aos tidos
como impenhoráveis, (art. 833, inciso II, CPC).
7.1 Fica, desde já, deferido o auxílio de força policial, em caso de
resistência (art. 846, §2º do CPC).
8. Caso a parte executada não seja encontrada no endereço
indicado na inicial, tornem os autos conclusos para tentativa de
localização de endereço junto ao INFOJUD.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO DE EXECUÇÃO, PENHORA,
AVALIAÇÃO, INTIMAÇÃO e REGISTRO, CUJO ENDEREÇO
DEVE SER OBSERVADO NA INICIAL.
Ariquemes, 18 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701166858.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 63.732,36
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., Rua Benedito Américo de Oliveira,
s/n, Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - RO0004875
Nome: SIDNEY ROQUE MILANI
Endereço: Travessa Samaúma, 3375, Setor 01, Ariquemes - RO CEP: 76870-064
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta
por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de SIDNEY ROQUE
MILANI, todos qualificados nos autos.
O feito vinha tramitando regularmente, quando sobreveio
informação de acordo firmado pelas partes, como forma de extinção
do processo (ID Num.17829237).
Como o acordo celebrado consta com a assinatura do executado e
do patrono da exequente, por não vislumbrar qualquer irregularidade
e/ou vício de consentimento, tomo-o por regular.
Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo aludido,
realizado entre as partes, para que produza os seus jurídicos e
legais efeitos e, com base no art. 487, III, “b”, do Código de
Processo Civil JULGO EXTINTO o feito.
Sem custas processuais (CPC, artigo 90, § 3º).
Consistindo a manifestação em ato incompatível com a vontade de
recorrer (art. 1.000, parágrafo único, CPC), homologo a renúncia ao
direito de recorrer e dou por transitada em julgado esta DECISÃO
nesta data, independente de certificação nos autos.
P. R. I. e, arquive-se com as baixas devidas.
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700367005.2018.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS (194)
Valor da Causa: R$ 954,00
Nome: LAUDEMIR ULISSES SILVA BATISTA
Endereço: Rua Tinamu, 384, Jardim das Palmeiras, Ariquemes RO - CEP: 76876-638
Advogado do(a) REQUERENTE:
Nome: PATRICIA CRISTINA DA SILVA
Endereço: Rua Tinamu, 204, Jardim das Palmeiras, Ariquemes RO - CEP: 76876-638
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
Considerando que, por um lapso, a solenidade anteriormente
agendada para o dia 01 de junho de 2018, fora marcada para data
em que não havia expediente forense (COJE, artigo 61, parágrafo
2º e DJ 230/2017, pág. 02), dou-a por prejudicada e REDESIGNO
a audiência de conciliação para o dia 27 de julho de 2018 , às
08h30min.
Intimem-se, com urgência, acerca da nova data.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701128432.2016.8.22.0002
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Valor da Causa: R$ 822,02
Nome do autor: Nome: NICOLY FERNANDES DE OLIVEIRA
SILVA
Endereço: Rua Registro, 5314, Jardim Nova Republica, Ariquemes
- RO - CEP: 76870-000
Nome: NYCOLAS FERNANDES SILVA
Endereço: Rua Registro, 5314, Jardim Nova Republica, Ariquemes
- RO - CEP: 76870-000
Advogado do autor: Advogado(s) do reclamante: MARIO LACERDA
NETO
Nome do réu: Nome: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Endereço: Av. capitao Silvio, s/n, Setor de grandes áreas,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-000 Endereço: Av. capitao Silvio,
s/n, Setor de grandes áreas, Ariquemes - RO - CEP: 76870-000
SENTENÇA
Vistos.
N. F. D. O. S. e outros ingressaram com a presente AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS em desfavor de A. R. D. S..
Nada obstante todas as tentativas, a fim de que a parte autora
promovesse o regular andamento da ação, esta quedou-se inerte.
É o relatório. DECIDO.
No processo não há maiores complexidades.
O feito vinha tramitando de forma adequada, quando, determinado
a N. F. D. O. S. e outros promover “os atos e as diligências” que lhe
incumbia, este(a) manteve-se inerte.
Como é cediço, pelas normas de serviço da Corregedoria, o
processo não pode ficar paralisado em Cartório por mais de 30
dias, o que acaba impondo todo um serviço ao Judiciário: certidões,
DESPACHO s, publicações, etc. Em detrimento de outros milhares
de processos e das partes neles envolvidas, ressabido o absurdo
volume de serviço existente, e notória a carência de recursos
materiais e humanos.
Não se deve admitir tal ocorrência: o processo deve andar para
frente e chegar a um objetivo útil, compondo a lide. Não faz sentido
que as providências a cargo da parte autora sejam adiadas sine
die, ad aeternum.
Ademais, cabe a parte promovente, principal interessada no
deslinde dos autos, promover o seu regular andamento, a fim de
ter seu suposto direito alcançado. Sua inércia leva a presunção de
que não há mais interesse no prosseguimento do feito, uma vez
que, intimada de que a sua não manifestação ensejaria a extinção
do feito, aguietou-se silente.
POSTO ISSO, com supedâneo no artigo 485, inciso III do Código
de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, por não promover a
parte autora os atos e diligências que Ihe competia.
Sem custas finais (art. 8º, III, da Lei Estadual 3.896/2016 –
Regimento de Custas Judiciais) e honorários de advogado.
P. R. I. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas
as formalidades legais.
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700176125.2018.8.22.0002
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Valor da Causa: R$ 7.000,00
Nome: PAULA RAFAELA MEIRELLES DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Goiás, 3130, Setor 03, Jaru - RO - CEP: 76890-000
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Advogado do(a) DEPRECANTE: FRANCIELY CAMPOS FRANCA
- RO8652
Nome: CRISTIANE GONCALVES FARIAS DE MORAES
Endereço: Avenida Jamari, 3388, Áreas Especiais 01, Ariquemes RO - CEP: 76870-018
Advogado do(a) DEPRECADO:
DESPACHO
Vistos.
Cumpra-se a presente, servindo a segunda via de MANDADO.
Após, cumprido o ato, devolva-se à origem com nossos
cumprimentos.
Oportunamente, promova as baixas de estilo.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 18 de maio de 2018
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701297292.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 15.000,00
Nome: JOSE PERES MARQUES
Endereço: Rua Dom Pedro II, 624, - de 599 a 925 - lado ímpar,
Monte Cristo, Ariquemes - RO - CEP: 76877-164
Advogado do(a) AUTOR: CLOVES GOMES DE SOUZA RO000385B
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Nações Unidas, 271, - até 310 - lado par, KM 1,
Porto Velho - RO - CEP: 76804-110
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos.
Tratam-se os autos de ação previdenciária.
Como é cediço, de acordo com o Código de Processo Civil, quando
a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito,
como é o caso dos autos, o magistrado poderá designar dia e hora
para a realização de audiência, com a FINALIDADE de sanear o
processo em cooperação com as partes, oportunidade em que o
juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer
suas alegações (CPC, art. 357, §3º).
Registro que na audiência de saneamento compartilhado (ou
em cooperação), devem as partes levar os respectivos róis
de testemunhas (art. 357, 5º, do CPC), a fim de que já sejam
apresentadas eventuais objeções e aclarados os pontos que, de
certa forma, obscurecem a chegada ao MÉRITO da demanda.
Nesse espírito, designo audiência de saneamento a ser realizada
no dia 17 de julho de 2018, às 09h., na Sala de Audiências da 3ª
Vara Cível.
Intimem-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 18 de maio de 2018
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700596430.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 3.434,40
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Nome: IVONE RODRIGUES PIRES
Endereço: AV. CUJUBIM, 2390, SETOR 02, Cujubim - RO - CEP:
76864-000
Nome: MATEUS SULDINE PIRES
Endereço: AV. CUJUBIM, 2390, SETOR 02, Cujubim - RO - CEP:
76864-000
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Nome: ADELMO DA SILVA SULDINE
Endereço: AV. MARECHAL DEODORO, 2999, CENTRO,
Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos, etc.
Defiro, por ora, a gratuidade postulada.
Processe-se em segredo de justiça.
Em relação aos alimentos provisórios, ante a comprovação de
parentesco, a atividade profissional do requerido e a quantidade
de filhos, fixo liminarmente em 30% (trinta por cento) do salário
mínimo, mais 50% (cinquenta por cento) da complementação de
eventuais despesas médicas, farmacêuticas, escolares e aquelas
relativas a vestimentas, mediante apresentação de receita/recibo,
devidos desde a citação (art. 4º, parágrafo único, Lei n. 5478/68).
Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o
dia 17 de Junho de 2018 às 11h00min.
Caso não haja acordo e havendo testemunhas a serem ouvidas,
o magistrado deverá ser imediatamente comunicado, a fim de
assumir a audiência e instruí-la na mesma data ora designada,
devendo as partes aguardarem a audiência em continuação.
Caso as partes não tenham trazido suas testemunhas, deverão
apresentar alegações finais em audiência, colhendo-se, ainda, o
parecer final do Ministério Público.
Cite-se a parte ré e intime-se a parte autora a fim de que
compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados
e testemunhas, 03 (três) no máximo, independente de prévio
depósito de rol, importando a ausência da parte autora em extinção
e arquivamento do feito e da parte ré, em confissão e revelia.
Eventual defesa deverá ser apresentada no ato da audiência, pelo
advogado do requerido.
Por fim, cientifique-se a parte ré que deverá trazer à audiência
prova de seus rendimentos atuais (contracheque, Carteira de
Trabalho, Declaração de Imposto de Renda, etc) sob pena de ter
contra si, alimentos fixados a critério do juiz, se acolhido o pedido.
A parte autora deverá também providenciar esta prova, que lhe é
conveniente.
O Ministério Público atuará no feito.
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO
LOCAL DA AUDIÊNCIA: CEJUSC, situada à Rua Fortaleza, 2178,
setor 03, fone 3536-3937, Ariquemes/RO.
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700597474.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 957,00
Nome: MIRLANDE GOMES DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Ingazeiro, 1393, - até 1652/1653, Setor 01,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-099
Advogados do(a) AUTOR: JORDANI LOPES FAGUNDES CHAGAS
- RO9208, DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO0002433
Nome: PEDRO KAIQUE DINIZ AMORIM
Endereço: Rua Gregório de Matos, 3337, - até 3372/3373, Setor
06, Ariquemes - RO - CEP: 76873-713
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Nome: BEATRIZ BISPO AMORIM
Endereço: Rua Mogno, 1354, - de 1278/1279 a 1491/1492, Nova
Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-542
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Versam os autos sobre ação de reconhecimento de união estável
post mortem.
Processe-se em segredo de justiça.
Defiro, por ora, a gratuidade da justiça.
Nos termos do art. 695 do CPC, designo audiência de conciliação
para o dia 17 de Julho de 2018, às 10h30min., a qual se realizará no
CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania,
localizado na Rua Fortaleza, 2178 - Setor 03 - Fone 3536-3937,
nesta cidade e comarca (ao lado da Auto Escola Nacional, próximo
do Colégio Dinâmico).
Intimem-se os procuradores que deverão vir acompanhados ao ato
de seus clientes, os quais não serão intimados pessoalmente (RT
471/191), salvo se forem patrocinados pela Defensoria Pública.
Considerando a existência de interesse de incapaz, intime-se
também o Ministério Público para que compareça à solenidade.
Cite-se a parte ré, para que compareça a audiência de conciliação
acima designada, devendo estar acompanhado por advogado ou
defensor público (art. 695, §4º do CPC), observando a escrivania o
disposto no art. 695, §1º do CPC.
Se a tentativa de conciliação for frutífera, tornem conclusos para
homologação mediante SENTENÇA.
Caso não haja composição entre as partes, seja por ausência de
uma das partes, ou por impossibilidade entre os litigantes, fica a
parte ré advertida acerca do início do prazo para defesa, que deverá
ser apresentada em 15 dias, contados da data da audiência, nos
termos do art. 335 do CPC.
Registro que a audiência de conciliação designada somente não
será realizada caso ambas as partes sinalizem, expressamente,
o desinteresse na audiência de conciliação (CPC, art. 334, §4, I).
Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência
é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante,
por meio de procuração específica, com outorga de poderes para
negociar e transigir) e devem fazê-lo acompanhadas de seus
respectivos advogados. A ausência injustificada é considerada ato
atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de
até dois por cento (02%) da vantagem econômica pretendida ou do
valor da causa.
Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício
da faculdade prevista no artigo 340 do CPC.
Cite-se a parte ré para, querendo, CONTESTAR o pedido em 15
dias, contados, segundo art. 335 e incisos do CPC, a partir: I - da
audiência de conciliação, quando qualquer parte não comparecer
ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo
do pedido de cancelamento da audiência de conciliação pela parte
ré, o qual deverá ser apresentado, em 10 dias contados da sua
citação, advertindo-a que se não contestar o pedido, incidirão os
efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados
na inicial e prosseguindo-se o processo independentemente de
sua intimação para os demais atos, propiciando o julgamento
antecipado da lide.
Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora
para que no prazo de quinze dias úteis apresente RÉPLICA
(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer
produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II –
havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive
com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a
eventuais questões incidentais (art. 337, CPC); III – em sendo
formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá
a parte autora apresentar resposta à reconvenção).
Em seguida, ao Ministério Público.
Após, tornem-me conclusos para saneamento, nos termos do art.
347 do CPC.
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Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701101726.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 60.310,57
Nome: CONSTRUTORA OLIVEIRA E RODRIGUES LTDA - EPP
Endereço: Avenida Vimbere, n 2796, Sala - A, Setor 08, Ariquemes
- RO - CEP: 76873-392
Advogado do(a) AUTOR: NATIANE CARVALHO DE BONFIM RO0006933
Nome: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA
Endereço: Rua Fernando Simas, n1.222, - de 754/755 ao fim,
Mercês, Curitiba - PR - CEP: 80710-660
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Considerando que, por um lapso, a solenidade anteriormente
agendada para o dia 01 de junho de 2018, fora marcada para data
em que não havia expediente forense (COJE, artigo 61, parágrafo
2º e DJ 230/2017, pág. 02), dou-a por prejudicada e REDESIGNO a
audiência de conciliação para o dia 27 de julho de 2018, às 10h00min.
Intimem-se, com urgência, acerca da nova data.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700310978.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 743,83
Nome: INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
OUROPA LTDA
Endereço: Avenida Capitão Sílvio, 2640, Grandes Áreas, Ariquemes
- RO - CEP: 76876-696
Advogado do(a) AUTOR: ALINE ANGELA DUARTE - RO0002095
Nome: SUPERMERCADO SANTA LETICIA LTDA - ME
Endereço: RUA FORTALEZA, 3320, COM RUA PVH, SANTA
LETICIA, Candeias do Jamari - RO - CEP: 76860-000
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Considerando que, por um lapso, a solenidade anteriormente
agendada para o dia 01 de junho de 2018, fora marcada para data
em que não havia expediente forense (COJE, artigo 61, parágrafo
2º e DJ 230/2017, pág. 02), dou-a por prejudicada e REDESIGNO
a audiência de conciliação para o dia 27 de julho de 2018, às
10h30min.
Intimem-se, com urgência, acerca da nova data.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700599465.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 26.470,20
Nome: ULISES RAMOS DE OLIVEIRA
Endereço: LH B-90, LOTE 56, GLEBA 04, zona rural, Cujubim - RO
- CEP: 76864-000
Advogado do(a) AUTOR: MARCOS ROBERTO FACCIN RO0001453
Nome: BANCO ITAÚ
Endereço: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, 100,
Parque Jabaquara, São Paulo - SP - CEP: 04344-902
Nome: BANCO CETELEM S.A
Endereço: Alameda Rio Negro, 161, 17 ANDAR, Alphaville
Industrial, Barueri - SP - CEP: 06454-000
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos.
1. Defiro, por ora, a gratuidade postulada.
2. ULISES RAMOS DE OLIVEIRA propôs a presente ação em
desfavor do BANCO ITAÚ e outros, pleiteando em pedido de
antecipação de tutela a suspensão dos descontos relativos ao(s)
empréstimo(s) bancário(s), contrato(s) n. 562966927, 567966872
e 541109595 sob responsabilidade do ITAU CONSIGNADO e 51818695550/16 do BANCO CETELEM incidentes sobre o benefício
previdenciário NB1086738974.
Pois bem. Passo a análise do pedido incidental da tutela de
urgência.
Nos termos do art. 300, caput e §3º do CPC, a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, não sendo possível a sua concessão quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da DECISÃO.
Os critérios de aferição para o deferimento da antecipação dos
efeitos da tutela estão na faculdade do juiz, que ponderando sobre
os fatos e documentos juntados com a inicial, decide sobre a
conveniência da concessão, desde que preenchidos os requisitos.
Pelo constante nos autos, vislumbro a possibilidade da concessão
da medida independente de justificação prévia, eis que os
documentos juntados demonstram a existência dos empréstimos,
os quais vem onerando sobremaneira o orçamento da parte autora.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua
vez, consiste nas consequências que poderão advir da inscrição
indevida do nome da(o) requerente nos cadastros dos órgãos de
restrição de crédito, caso reconhecida ilegítima cobrança da IF
ré, aliado ao fato de que a manutenção dos descontos enquanto
perdurar o processo continuará a onerá-la.
Consigne-se que não há perigo de irreversibilidade da presente
DECISÃO, eis que os descontos, se devidos, poderão ser
reativados na modalidade de cobrança já feita pela parte requerida.
Assim, inequívoco que, a medida ora adotada evitará a geração de
danos à parte autora e, por outro lado, não trará qualquer prejuízo
a instituição ré.
2.1 Posto isso, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pretendida
pela parte autora a fim de determinar que seja intimada a parte ré
para:
a) proceder, no prazo de 05 dias, com a suspensão dos descontos dos
empréstimos relativos ao(s) contrato(s) n. 562966927, 567966872
e 541109595 sob responsabilidade do ITAU CONSIGNADO e 51818695550/16 do BANCO CETELEM) incidentes sobre o benefício
previdenciário NB1086738974;
b) que se abstenha de incluir o nome do financiado no SPC,
SERASA ou outro cadastro negativo de crédito, relativo à dívida
aqui discutida;

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

683

c) que se abstenha de protestar título em Cartório em Nome/CPF
da parte demandante referente aos contratos objetos destes autos.
d) promover, no prazo de 05 dias, com a imediata exclusão do seu
nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Advirta-se de que, caso descumpra com as determinações supra,
poderá incorrer em crime de desobediência, bem como ensejarlhe a aplicação de multa, nos termos da lei, devendo vir aos autos
informações quanto às providências tomadas para cumprimento da
medida.
3. Deixo de designar a audiência prévia de conciliação prevista no
art. 334 do CPC, com fundamento no princípio da razoabilidade e
da celeridade processual, pois a experiência prática judicial, nas
ações movidas em desfavor de instituições bancárias, seguradoras
e companhias telefônicas, estas, até mesmo por orientação
decorrente de política interna e administrativa, não apresentam
proposta de acordo, principalmente no início do procedimento
judicial, restando infrutífera a conciliação, o que não impede que
em outra fase processual seja buscada a conciliação entre as
partes, não havendo, assim, prejuízo processual.
4. Cite-se a parte requerida dos termos da ação, para, querendo,
apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 dias, a contar da
juntada aos autos da prova da citação (art. 231, CPC), sob pena de
serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial (art.
344, CPC).
5. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para
que no prazo de 15 dias úteis apresente manifestação (oportunidade
em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir
outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo
contestação, deverá se manifestar em RÉPLICA, inclusive com
contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais
questões incidentais (art. 337, CPC); III – em sendo formulada
reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte
autora apresentar resposta à reconvenção).
6. Aplica-se ao caso o CDC, tendo em vista a existência de
relação de consumo entre as partes e considerando ainda os fatos
ocorridos e levando-se em consideração a vulnerabilidade técnica,
econômica e jurídica da parte autora perante a parte requerida,
decreto a inversão do ônus da prova.
8. Após, tornem-me conclusos para saneamento, nos termos do
art. 347 do CPC.
Expeça-se e pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700672243.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 22.250,00
Nome do autor: Nome: ANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA
Endereço: Rua São Paulo, 4123, - de 3950/3951 a 4105/4106,
Setor 05, Ariquemes - RO - CEP: 76870-606
Advogado do autor: Advogado(s) do reclamante: LILIAN MARIA
SULZBACHER
Nome do réu: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogado(s) do reclamado: ERICA CRISTINA CLAUDINO,
DANIEL PENHA DE OLIVEIRA
SENTENÇA
Vistos.
ANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA ajuizou AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C PEDIDO DE LIMINAR
em desfavor de ELETROBRÁS DISTRIBUIDORA RONDÔNIA

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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– CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON, todos
qualificados nos autos. Sustenta, em síntese, que a parte ré efetuou
uma inspeção em sua Unidade Consumidora, afirmando haver
diferença na medição com um expressivo numerário, utilizando-se
de meios ilegais para chegar a este fim.
Esclarece que tudo teve início com a retirada do medidor em
01/03/2017. Acrescenta que jamais recebeu qualquer documento
que apontasse irregularidade em seu medidor, apesar de diversas
solicitações para que a ré averiguasse diferenças de carga em
seu medidor. Requereu a procedência do pedido para declarar a
inexigibilidade dos débitos, bem como a condenação da parte ré ao
pagamento de danos morais e a restituição em dobro dos valores
pagos indevidamente. A inicial veio instruída com documentos.
A tutela antecipada foi deferida.
Designada audiência de tentativa de conciliação, esta restou
infrutífera.
Intimada e citada, a ré contestou a ação argumentando tratar-se de
recuperação de acúmulo de consumo, bem como afirma que seguiu
as normas disciplinadas pela ANEEL relativas ao procedimento de
inspeção. Aduz que sua atuação se pautou no exercício regular
de um direito, excluindo sua responsabilidade civil. Assevera que
o autor não pagou corretamente pelo que efetivamente consumiu.
Rebate o pedido indenizatório, asseverando a ausência do dano.
Pugna pelo indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova
e pede a improcedência do pleito autoral. Juntou documentos.
Houve réplica.
Na fase de especificação das provas, intimadas as partes, o autor
não se manifestou, enquanto a ré afirmou não ter mais provas a
produzir.
Vieram-me os autos conclusos.
É, em essência, o relatório. Fundamento e DECIDO.
Versam os autos sobre ação declaratória de inexistência de débito
e indenizatória por danos morais.
Do julgamento antecipado:
O processo em questão comporta o julgamento antecipado, nos
termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja
vista que a questão controvertida nos autos é meramente de
direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental
produzida para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que
desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento
para a produção de novas provas.
Ademais, o Excelso Supremo Tribunal Federal já de há muito
se posicionou no sentido de que a necessidade de produção de
prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A
antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
magistrado (RTJ 115/789).
As provas produzidas nos autos não necessitam de outras para
o justo deslinde da questão, nem deixam margem de dúvida.
Por outro lado, “o julgamento antecipado da lide, por si só, não
caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado
apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que
considere inúteis ou meramente protelatórias” (STJ.- 3ª Turma,
Resp 251.038/SP, j. 18.02.2003, Rel. Min. Castro Filho).
Sobre o tema, já se manifestou inúmeras vezes o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no exercício de sua competência constitucional
de Corte uniformizadora da interpretação de lei federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESOLUÇÃO
DE
CONTRATO.
INEXECUÇÃO
NÃO
DEMONSTRADA.
PROVA
NÃO
PRODUZIDA.
DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 07/STJ. 1. Não configura
o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção
de prova testemunhal ou pericial requerida. Hão de ser levados
em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do
livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código
de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas
que entende necessárias à instrução do processo, bem como o
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indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ. 2. Tendo a Corte de
origem firmado a compreensão no sentido de que existiriam nos
autos provas suficientes para o deslinde da controvérsia, rever tal
posicionamento demandaria o reexame do conjunto probatório
dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental
não provido.” (AgRg no Ag 1350955/DF, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/10/2011, DJe 04/11/2011).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO DE
TÍTULO CAMBIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA CERCEAMENTO
DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. I - Para que se tenha
por caracterizado o cerceamento de defesa, em decorrência do
indeferimento de pedido de produção de prova, faz-se necessário que,
confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção
carreados aos autos, essa não só apresente capacidade potencial de
demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato
se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica
legitimado o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330,
I, do Código de Processo Civil.” (STJ-SP- 3 a Turma, Resp 251.038 –
Edcl no AgRg, Rel. Min. Castro Filho)
Consoante os Julgados acima expostos, nos quais espelho meu
convencimento da desnecessidade da produção de prova diante
da suficiência de todas aquelas acostadas aos autos, passo ao
julgamento da causa.
Considerando tratar-se de relação consumerista e com vistas a
garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, nos
termos do art. 6º, VIII, do CDC, ratifico a inversão do ônus da prova,
tendo em vista que a alegação da parte autora é verossímil e, ainda
constato sua hipossuficiência frente a ré.
Registro, ademais, que essa hipossuficiência não é observada
apenas sob o prisma econômico e social, mas, sobretudo,
quanto ao aspecto da produção de prova técnica. Dessa forma,
considerando as próprias “regras ordinárias de experiências”
mencionadas no CDC, concluo que a chamada hipossuficiência
técnica do consumidor, in casu, não pode ser afastada.
Passo ao exame do MÉRITO.
A pretensão inicial tem como fundamento a alegação de ilegalidade
da cobrança de fatura no valor de R$6.250,16, referente à suposta
recuperação de consumo constatada por meio de perícia unilateral
realizada pela parte ré no medidor da unidade de titularidade
da parte autora, em laboratório estabelecido fora do Estado de
Rondônia.
Em contrapartida, a requerida sustenta a regularidade da cobrança,
tendo em vista que o procedimento adotado observou os ditames
estabelecidos no artigo 129 da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL.
Com efeito, estabelece a Resolução 414/2010 da ANEEL,
que substituiu a 456, a forma como as providências legais e
administrativas devem ser tomadas em caso de constatação de
fraude.
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a
distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel
caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado
a menor.
§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a
caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes
procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário
próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo
consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a
violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto
quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas
elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes
procedimentos:
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a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em
memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e
b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele
que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante
recibo.
§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do
TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer
modalidade que permita a comprovação do recebimento.
§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento
do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica
no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que
não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
(Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)
§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do
medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve
acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da
retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao
consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhálos por meio de transporte adequado para realização da avaliação
técnica.
§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode
ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo
laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente
habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão
metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT
NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a
perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela
REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao
consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos
10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da
avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la
pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente
informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento
para realização da avaliação técnica do equipamento.
§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente
informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio
para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que
observado o disposto no § 7º.
§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição,
o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia
técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informálo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.
§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao
disposto no § 10 do art. 137.
Compulsando os autos, verifico que a parte ré não se desincumbiu
do ônus de comprovar ter adotado o procedimento estabelecido na
resolução da ANEEL.
Neste ponto, anoto que, em razão da notória impossibilidade
da realização da sobredita perícia no local no momento em que
efetuada a inspeção, cumpria à ré acautelar sua conduta, mediante
a adoção da providência alvitrada no § 4º do artigo 72 da citada
resolução n.º 456/2000, ou seja, acondicionar o medidor em
invólucro específico, lacrando-o no ato da retirada e encaminhando-o
ao órgão responsável pela perícia. A inobservância de tal
procedimento acarreta a inviabilidade da realização da perícia, eis
que, no próprio ato da inspeção, os prepostos da ré procederam à
violação dos lacres a fim de constatarem unilateralmente a alegada
irregularidade.
Se tal procedimento dinâmico, por um lado, possibilita à ré a
verificação imediata de eventual irregularidade, por outro, em caso
de impugnação judicial ou mesmo administrativa, acarreta-lhe o
ônus de arcar com a inviabilização da referida perícia. Isso porque,
concomitantemente à inspeção, ocorreu a violação dos lacres do
medidor e o relógio, quando de sua substituição, permaneceu sob
a guarda de uma das partes, a saber, da empresa ré e, depois, foi
por esta descartado.
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O procedimento estatuído pelo § 4º do artigo 72 da Resolução nº
456/00 da ANEEL é o único que preserva o aspecto do medidor
quando da inspeção, a fim de que seja aferido seu estado
quando da perícia realizada por terceiro imparcial. Se o medidor
substituído encontra-se sob a posse da empresa ré, macula-se
irremediavelmente qualquer pretensão de imparcialidade dos
resultados a serem obtidos em eventual perícia no mesmo isso
porque restará perene eventual dúvida sobre indevida manipulação
do mesmo pela ré anteriormente à perícia.
Nesse sentido, confira-se os precedentes:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica.
Cobrança fundada em que o consumidor falsificou os lacres de
aferição do medidor, além de adulterar seus mecanismos internos.
Comprovação, contudo, da alegada infração, mediante simples
termo de ocorrência lavrado por preposto da concessionária.
Documento imprestável, posto que a par de não observar os critérios
estabelecidos pela legislação metrológica (art. 37 da Resolução
nº 456/2000), padece de vício de sua imposição unilateral, em
flagrante violação ao princípio constitucional do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal).
Infração que por sua peculiaridade exige que sua comprovação
seja demonstrada por perícia técnica a ser efetuada por órgão
subordinado a Secretaria da Segurança Pública e/ou ao Serviço
de Metrologia Oficial Exigência legal, no caso, desatendida pela
concessionária do fornecimento de energia elétrica Ação julgada
procedente SENTENÇA mantida Recurso improvido.” (TJSP,
Apelação com revisão nº 997.643-0/6-Araçatuba, 27ª Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Antonio Maria, j. 29.01.08) (grife).
“[...] Ora, tal perícia técnica deve ser contemporânea à
irregularidade, não podendo ser feita depois sob pena de se
perderem as evidências de uma realidade que é preciso registrar
de forma inequívoca para utilização num processo judicial.” (TJSP,
Apelação com revisão nº 1.135.491-0/8-Ribeirão Preto, 36ª Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Dyrceu Cintra, j. 14.12.07).
Demais disso, no caso em tela, não há nos autos nada que indique
a má-fé do autor, tampouco que ele tenha contribuído de qualquer
forma para causar dano ao medidor, cuja responsabilidade de sua
manutenção e regularidade é da ré.
Com efeito, a perícia designada para análise do medidor de
consumo, ocorreu fora do Estado de Rondônia, o que constitui
óbice a defesa, eis que dificulta o devido acompanhamento com
indicação de assistente técnico, ferindo o princípio do contraditório,
constatando-se, por consequência, que a prova pericial em que se
fundamenta a cobrança foi produzida de forma unilateral, o que
remete a ilegalidade do débito discutido nos autos, de acordo
com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ENERGIA ELÉTRICA. PERÍCIA NO MEDIDOR. REALIZAÇÃO.
EMPRESA TERCEIRIZADA LOCALIZADA EM OUTRO ESTADO
DA FEDERAÇÃO. ABUSIVIDADE. A perícia a ser efetivada em
medidores de energia suspeitos de fraude deve operar-se por meio
de órgão metrológico oficial, ou seja, pelo IPEM ou INMETRO, porém
nunca por ato unilateral da própria concessionária do serviço público
de energia. Mostra-se abusiva a realização de perícia por empresa
terceirizada, localizada em outro Estado da Federação, impondo-se
ao consumidor o ônus de ter que se deslocar para o local a fim de
acompanhar a confecção do laudo. Relator: Desembargador Kiyochi
Mori Agravo em Apelação 0002442-27.2012.8.22.0002 ORIGEM:
00024422720128220002 Ariquemes/RO (1ª Vara Cível).
COBRANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NO RELÓGIO
MEDIDOR. LAUDO PERICIAL UNILATERAL. COBRANÇA
INDEVIDA. Deve ser julgada improcedente a ação de cobrança
de valores aferidos em razão de defeito no medidor de energia
elétrica realizado com base em perícia feita de forma unilateral.
Relator: Desembargador Miguel Monico Neto. Apelação: 015440879.2008.8.22.0001.
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PERÍCIA FEITA POR ÓRGÃO OFICIAL COM SEDE NOUTRO
ESTADO DA FEDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE
ASSISTENTE TÉCNICO. UNILATERALIDADE. INADMISSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. CORTE DE
ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. QUANTUM.
CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.0001569-25.2011.8.22.0014 Agravo em
Apelação. Origem: 00015692520118220014 Vilhena/RO (2ª Vara
Cível). Relator: Desembargador Kiyochi Mori. Agravo interno em
apelação cível.
Ainda que assim não fosse, anoto que, consoante jurisprudência
pátria, não se revela permitido às concessionárias de serviço
público cobrar do consumidor, utilizando-se de critério de estimativa
e/ou presumido, veja-se:
AÇÃO CAUTELAR.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PRINCIPAL
ANULATÓRIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. PERÍCIA
UNILATERAL. CONSUMO PRESUMIDO. PROVA UNILATERAL.
CORTE DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL.
EXISTÊNCIA. 1. A cobrança realizada pela concessionária
de serviço público carece de qualquer validade jurídica, visto
que produzida unilateralmente, sem observar os princípios do
contraditório e da ampla defesa, os quais não são restritos
ao âmbito processual, mas observáveis em todas as relações
humanas em que se pretenda impor, legalmente, qualquer
gravame a alguém. 2. De acordo com a Súmula 13 do TJPE: “É
abusiva a suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando
motivada pelo inadimplemento do débito unilateralmente arbitrado
pela concessionária, pelo critério de estimativa de carga, após a
constatação de suspeita de fraude”. 3. Quanto aos danos morais,
a jurisprudência leciona que se presume dano moral quando, da
conduta ilícita da concessionária de serviços públicos, que realiza
perícia por meio unilateral, resulta o corte de energia. 4. Recurso
Improvido. DECISÃO Unânime. (TJ-PE - APL: 2401467 PE,
Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento:
22/04/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2015)
Dessa feita, eventual erro na aferição do consumo, constatado na
perícia trazida pela ré, resta maculado pelo vício ao princípio ao
contraditório.
Do Dano Moral:
Por outro lado, não acolho o pedido indenizatório por danos morais,
destacando que na hipótese não restou comprovada a existência de
situação excepcional que ultrapasse os meros aborrecimentos da
vida em sociedade, tais como inscrição indevida do nome da parte
autora nos cadastros de maus pagadores ou, ainda, a suspensão
dos serviços essenciais fornecidos pela parte ré.
O pleito de indenização por danos morais não merece procedência,
especialmente considerando que a mera cobrança indevida, sem
qualquer publicidade ou consequência gravosa, não gera dano moral.
O dano moral, como se sabe, é a ofensa a interesses não
patrimoniais da pessoa física ou jurídica, proveniente de um
ato lesivo. Assim, qualquer ofensa que a pessoa sofra quanto à
sua integridade física ou moral, provocando-lhe danos materiais
efetivos ou afetando seu bem-estar intrínseco, ceifando-lhe as
perspectivas de vida ou felicidade, causando-lhe uma diminuição
da sua capacidade de viver bem consigo mesmo e no contexto
social em que está inserida, desviando-a do seu projeto de vida
inicial, é passível de merecer a correspondente reparação.
A indenização por dano moral deve ser avaliada com muito
cuidado para que não se banalize os eventos da vida, tornando
a convivência humana insuportável, já que quase diariamente
somos submetidos a situações de desagrado, aborrecimento
e desprazer. A suscetibilidade humana não pode ser aferida
descontextualizando-se a dinâmica da vida em sociedade. E nessa
linha que os fatos relatados pela parte autora devem ser avaliados.
Os fatos alegados na inicial não são suficientes para a configuração
do dano moral. Não houve ofensa à honra da parte requerente
de maneira alguma. Não basta a afirmação da vítima de ter sido
atingida moralmente, seja no plano objetivo como no subjetivo, ou
seja, em sua honra, imagem, bom nome, tradição, personalidade,
sentimento interno, humilhação, emoção, angústia, dor, pânico,
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medo e outros. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente
ocorrido o seu resultado, com a ocorrência de um dos fenômenos
acima exemplificados, posto que a ofensa que atinge o bem-estar
psicofísico do indivíduo deve apresentar certa magnitude para ser
reconhecida como prejuízo moral, de sorte que mero incômodo,
enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o homem
médio tem de suportar em razão do cotidiano, não podem servir de
fundamento para obtenção de reparação extrapatrimonial.
Na realidade, os fatos narrados na inicial não ultrapassaram a
esfera de aborrecimentos que não atingem valores personalíssimos
protegidos pela norma constitucional que assegura a reparabilidade
do dano moral (artigo 5º, inciso X da Carta Magna). Em função do
disposto no citado preceito constitucional, os aborrecimentos ou
desgostos do dia-a-dia não são aptos a revelar a ocorrência de
violação aos atributos da personalidade, como honra, dignidade,
privacidade, imagem, intimidade, dentre outros.
Nesse sentido, tem se manifestado a jurisprudência:
Fornecimento de energia elétrica. TOI. Inexistência de degrau de
consumo que impossibilita a imputação de fraude ao consumidor.
Valor cobrado indevido. Pequeno percalço. Dano moral não
configurado. Repetição em dobro indevida. Recurso parcialmente
provido para condenar a Ré a devolver ao Autor o valor pago
em razão do Termo de Confissão de Dívida. (Relator(a): Pedro
Baccarat; Comarca: Santos; Órgão julgador: 36ª Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 20/02/2014; Data de registro:
20/02/2014)
De se afastar, portanto, o pleito relativo aos danos morais.
Por fim, quanto ao pedido de repetição do indébito, o próprio artigo
42, parágrafo único, do CDC, conceitua tal instituto estabelecendo
que: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo
hipótese de engano justificável.” (grifei).
Verifica-se assim que dois são os requisitos para a repetição do
indébito: cobrança indevida e pagamento indevido. E, dos fatos
narrados na inicial e documentos juntados, verifico que a parte
requerente não demonstrou o pagamento indevido das faturas
ora discutidas, que perfazem o valor de R$6.250,16, não sendo
devidos ao autor, portanto, a repetição de indébito.
ANTE O EXPOSTO e, por tudo o mais que dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do MÉRITO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o pedido
inicial formulado por ANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA contra
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON, o que faço
para DECLARAR inexistente o débito representado pelas faturas de
fl. 17 (id 10965925), relativas aos meses março e abril de 2017, quais
sejam: R$522,71, R$510,30 e R$5.217,15, totalizando R$6.250,16.
Além disso, confirmando a tutela, determino que a requerida se
abstenha de interromper ou suspender o fornecimento de energia
elétrica no imóvel da parte requerente, bem como de incluir o nome
dela junto aos órgãos restritivos de crédito pelos débitos discutidos
nestes autos.
Custas na forma da lei.
Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais
e honorários de advogado, os quais fixo em 20% do valor da
condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova
sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de
admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010),
sem nova CONCLUSÃO, intime-se a parte contrária para que
ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso
adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer
contrarrazões.
Caso nada seja requerido após o trânsito em julgado desta,
observadas as formalidades legais, arquive-se.
P.R.I.
Ariquemes, 15 de maio de 2018
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700610804.2018.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)
Valor da Causa: R$ 954,00
Nome do autor: Nome: LEANDRO VARGAS
Endereço: Avenida Perimetral Leste, 3819, - de 3643 a 3955 - lado
ímpar, Setor 11, Ariquemes - RO - CEP: 76873-791
Nome: CLAUDIA NERI DOS SANTOS VARGAS
Endereço: Rua dos Rubis, 2573, - de 2266/2267 a 2485/2486,
Nova União 01, Ariquemes - RO - CEP: 76875-674
Advogado do autor: Advogado(s) do reclamante: DIEGO RODRIGO
RODRIGUES DE PAULA
SENTENÇA
Vistos.
LEANDRO VARGAS E CLAUDIA NERI DOS SANTOS VARGAS,
ambos qualificados nos autos, ajuizaram pedido de DIVÓRCIO
CONSENSUAL, alegando, em resumo, que: a) casaram-se
em 17/07/2015; b) não amealharam bens; c) não tiveram filhos;
d) manifestam o desejo de dissolverem o vínculo matrimonial.
Juntaram documentos.
Considerando o previsto no art. 698 do CPC, onde a intervenção do
Ministério Público somente se faz necessária caso haja interesse
de incapaz, deixo de encaminhar o processo para parecer.
É o relatório. DECIDO.
Trata-se de pedido de divórcio.
Com o advento da EC/66, dando nova redação ao art. 226 da
CF/88, não se faz mais necessário o lapso temporal para o divórcio,
podendo, agora, qualquer pessoa, casada, ingressar com pedido
de divórcio direto litigioso ou consensual, independentemente do
tempo anteriormente previsto.
ANTE O EXPOSTO e, por tudo o mais que consta dos autos, com
fulcro no artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, HOMOLOGO,
por SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o
acordo a que chegaram as partes, o que faço para DECRETAR
o divórcio entre as partes, dissolvendo o vínculo matrimonial e
declarar cessado o regime patrimonial de bens.
A divorcianda retornará a usar o nome de solteira, qual seja:
CLAUDIA NERI DOS SANTOS.
Averbe-se o divórcio no Cartório de Registro Civil onde se realizou
a solenidade de matrimônio, conforme Certidão de Casamento
anexa ao feito.
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de
MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código
de Processo Civil.
Isento de custas.
SENTENÇA transitada em julgado nesta data em razão da
preclusão lógica, disposta no parágrafo único do art. 1.000, do
CPC.
As partes são beneficiárias da gratuidade do ato notarial e registral
- Provimento n. 13/2009 de 29/05/2009 e art. 3º, inciso II, da Lei
1.060/50 c/c o art. 98, parágrafo 1º, inciso IX, do CPC.
Ciência ao Ministério Público.
P. R. I. C. e, oportunamente, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE AVERBAÇÃO
Ariquemes, 18 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito

Nome do autor: Nome: EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
Endereço: Rua Três Marias, 4651, Rota do Sol, Ariquemes - RO CEP: 76874-060
Nome: IRENE ELZA GUERRE MAGALHAES
Endereço: Rua José Mauro Vasconcelos, 3265, Setor 06,
Ariquemes - RO - CEP: 76873-700
Advogado do autor:
SENTENÇA
Vistos.
EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS E IRENE ELZA GUERRE
MAGALHÃES, ambos qualificados nos autos, ajuizaram pedido
de DIVÓRCIO CONSENSUAL, alegando, em resumo, que: a)
casaram-se em 01/04/2016; b) não amealharam bens; c) não
tiveram filhos; d) manifestam o desejo de dissolverem o vínculo
matrimonial. Juntaram documentos.
Considerando o previsto no art. 698 do CPC, onde a intervenção do
Ministério Público somente se faz necessária caso haja interesse
de incapaz, deixo de encaminhar o processo para parecer.
É o relatório. DECIDO.
Trata-se de pedido de divórcio.
Com o advento da EC/66, dando nova redação ao art. 226 da
CF/88, não se faz mais necessário o lapso temporal para o divórcio,
podendo, agora, qualquer pessoa, casada, ingressar com pedido
de divórcio direto litigioso ou consensual, independentemente do
tempo anteriormente previsto.
ANTE O EXPOSTO e, por tudo o mais que consta dos autos, com
fulcro no artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, HOMOLOGO,
por SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o
acordo a que chegaram as partes, o que faço para DECRETAR
o divórcio entre as partes, dissolvendo o vínculo matrimonial e
declarar cessado o regime patrimonial de bens.
Os requerentes retornarão a utilizarem seus nomes de solteiros,
quais sejam: EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS E IRENE ELZA
GUERRE MAGALHÃES.
Averbe-se o divórcio no Cartório de Registro Civil onde se realizou
a solenidade de matrimônio, conforme Certidão de Casamento
anexa ao feito.
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de
MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código
de Processo Civil.
Isento de custas.
SENTENÇA transitada em julgado nesta data em razão da
preclusão lógica, disposta no parágrafo único do art. 1.000, do
CPC.
As partes são beneficiárias da gratuidade do ato notarial e registral
- Provimento n. 13/2009 de 29/05/2009 e art. 3º, inciso II, da Lei
1.060/50 c/c o art. 98, parágrafo 1º, inciso IX, do CPC.
Ciência ao Ministério Público.
P. R. I. C. e, oportunamente, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE AVERBAÇÃO
Ariquemes, 18 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700602755.2018.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)
Valor da Causa: R$ 954,00

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701406794.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 4.100,51

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7011721-39.2017.8.22.0002
Requerente: ROGERIO LEMOS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR:
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte autora INTIMADA a apresentar replica.
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Nome do autor: Nome: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO
NACIONAL GAZIN LTDA
Endereço: Rodovia PR 82 KM 01, Sala 01, Centro, Douradina - PR
- CEP: 87485-000
Advogado do autor: Advogado(s) do reclamante: PEDRO
ROBERTO ROMAO
Nome do réu: Nome: REVERSON PEREIRA DA SILVA
Endereço: Rua Palmas, 4.930, Setor 09, Ariquemes - RO - CEP:
76876-290
SENTENÇA
Vistos.
Versam os autos sobre AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
proposta
por
ADMINISTRADORA
DE
CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA em desfavor de
REVERSON PEREIRA DA SILVA, todos qualificados nos autos.
O feito fora recebido, estando tramitando regularmente, quando
sobreveio pedido da autora requerendo a desistência da ação e
extinção do feito, visto que o executado realizou o pagamento do
débito em aberto extrajudicialmente (ID Num.16779424).
É o relatório do essencial. Decido.
Dispõe o artigo 200 do CPC que “Os atos das partes consistentes
em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem
imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos
processuais.”
No entanto, o parágrafo único do mesmo artigo prevê que a
desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.
Posto isso, em consentâneo com o parágrafo único do artigo 200
do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da pretensão deduzida
pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito,
sem resolução de MÉRITO, com supedâneo no art. 485, VIII, do
mesmo codex.
Isento de custas nos termos do art. 8º, III, da Lei Estadual
3.896/2016 (Regimento de Custas Judiciais).
Tratando-se de pedido de desistência do feito verifica-se a
ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal,
razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data (CPC,
art. 1.000, parágrafo único).
P.R.I. e, oportunamente, arquivem-se, observadas as formalidades
legais.
Ariquemes, 18 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700952618.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 796,78
Nome: CONQUISTA COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI EPP
Endereço: AC Ariquemes, 2281, Av Tancredo Neves, Setor
Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUCYARA ZIMMER - RO0005888
Nome: POTIRA SOARES DOREA
Endereço: R Bandarra, 1946, Setor 12, Ariquemes - RO - CEP:
76870-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Conforme comprovante que adiante segue, em consulta ao
RENAJUD logrei êxito na localização de um veículo em nome da
parte executada, e procedi com a restrição de circulação. Contudo
tal medida não é suficiente para satisfação da pretensão do autor,
porquanto trata-se de medida administrativa, tendo eficácia como
garantia da execução tão somente com a penhora do bem.
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Posto isso, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias,
dar regular prosseguimento à execução salientando que,
doravante, os pedidos de bloqueio de bens, diligências, deverão
ser acompanhados do pagamento da taxa prevista no art. 17,
da Lei Estadual 3.896/2016 (Regimento de Custas), para cada
requerimento, salvo se beneficiário da gratuidade da justiça.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 16 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700563263.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 21.214,33
Nome: BENEDITA BOMBARDE DOS SANTOS ALVES
Endereço: av Cujubim, 1865, setor 04, Cujubim - RO - CEP: 76864000
Advogado do(a) AUTOR: MARCOS ROBERTO FACCIN RO0001453
Nome: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA/CERON
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, - de 1560 a 1966 - lado
par, Setor 02, Ariquemes - RO - CEP: 76873-238
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos.
INDEFIRO o pedido objeto dos autos, uma vez que se trata de
cumprimento de SENTENÇA, porquanto, conforme informado
pela própria autora, as faturas que supostamente ensejaram a
interrupção dos serviços de energia elétrica, são objeto dos autos
n. 7010795-58.2017.8.22.0002.
Assim, deve a requerente, em verdade, deflagrar o cumprimento de
SENTENÇA para satisfação de sua pretensão.
Intime-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700494149.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 9.845,11
Nome: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Endereço: Quadra CRS 513 Bloco A, Lojas 05 e 06, Asa Sul,
Brasília - DF - CEP: 70380-510
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO SP0209551
Nome: THIAGO WILLIAM DE ALMEIDA SOUSA
Endereço: Rua Presidente Médici, 2087, Setor 7, BNH, Ariquemes
- RO - CEP: 76870-788
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
CITE-SE em execução, na forma do art. 824 do CPC.
Fixo honorários em 10% (art. 827 do CPC).
Consigne-se no MANDADO que:
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a) o prazo para pagamento da dívida atualizada, acrescida de
juros, custas e honorários advocatícios, é de 3 (três) dias, a contar
da citação (art. 829 do CPC);
b) nos termos do art. 212, §2º do CPC, independente de autorização
judicial, poderá o oficial de justiça proceder com as citações,
intimações e penhoras, no período de férias forenses, nos feriados
ou dias úteis fora do horário previsto no art. 212, caput do CPC,
observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
c) havendo o pagamento voluntário e total nesse prazo, o devedor
terá o benefício de redução da verba honorária para a metade da
que fora arbitrada no deferimento da petição inicial (art. 827, §1º
do CPC);
d) decorrido o prazo sem pagamento, penhore-se e avalie-se
o(s) bem(ns) nomeado(s) pelo credor na inicial. Não havendo
tal nomeação, penhore-se e avaliem-se tantos bens localizados,
quanto bastem para garantir a satisfação do crédito e acessórios;
d.1) fica desde já deferido o auxílio de força policial em caso de
resistência (art. 846, §2º do CPC).
e) o prazo de EMBARGOS do devedor será de 15 (quinze) dias, a
contar da juntada aos autos do MANDADO de citação ou ocorrendo
qualquer das hipóteses previstas no art. 231 do CPC.
f) não sendo localizado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça
com o arresto de bens quantos bastem para garantir a execução
(art. 830 e ss. do CPC).
g) esclareça à parte executada que no prazo para oposição de
embargos, reconhecendo o crédito do exequente, poderá mediante
o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais
custas e honorários advocatícios, requerer o PARCELAMENTO
do restante do débito remanescente em até 06 (seis) parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por
cento) ao mês (artigo 916 do CPC).
h) em sendo satisfeita a execução, intime-se a parte executada
para que efetue o pagamento do corresponde a 1% (um por cento)
do valor da execução, no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição
em dívida ativa (art. 12, III c/c art. 17 da Lei Estadual 3.896/2016).
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Sirva a presente DECISÃO como MANDADO /CARTA PRECATÓRIA
DE CITAÇÃO, ARRESTO, PENHORA, AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO
para ser cumprida pelo Meirinho, que deverá observar o endereço
constante na contrafé, a qual segue anexa ao MANDADO, bem
como a descrição do bem, caso tenho sido nomeado.
Ariquemes, 17 de maio de 2018
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700605790.2018.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Valor da Causa: R$ 1.236,90
Nome: NARCISO TEIXEIRA LIMA
Endereço: Rua Lajes, 5069, - até 4467/4468, Setor 09, Ariquemes RO - CEP: 76876-340 Endereço: Rua Lajes, 5069, - até 4467/4468,
Setor 09, Ariquemes - RO - CEP: 76876-340
Advogado do(a) EXEQUENTE: WANESSA TEIXEIRA DA SILVA RO0003358
Nome: EDINALDO GOMES DE LIMA
Endereço: Rua Triunfo, 5070, - de 4970/4971 ao fim, Setor 09,
Ariquemes - RO - CEP: 76876-264
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Processe-se em segredo de justiça.
Defiro, por ora, a justiça gratuita.
Fixo os honorários em 10% sobre o valor da execução (art. 85, §1º
do CPC).
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CITE-SE o(a) executado(a) para, no PRAZO DE 03 DIAS, efetuar
o pagamento da pensão alimentícia referente aos meses de
Fevereiro, Março e Abril de 2018 que correspondem ao valor de
R$R$ 1.236,90, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de
efetuá-lo (artigo 528 do CPC), advertindo-o, ainda, de que deverá
efetuar o pagamento das prestações que se vencerem no curso da
execução (artigo 528, § 7º, CPC), sob pena de protesto do título e
prisão pelo prazo de um a três meses.
Advirta-se o executado de que a apresentação de comprovante
de entrega de envelope bancário não será aceito como prova de
pagamento, tendo em vista que este depende de validação pelo
banco.
Decorrido o prazo, não sendo apresentada justificativa ou
comprovado o pagamento do débito, desde já DETERMINO O
PROTESTO do pronunciamento judicial, bem como a expedição de
ofício ao cadastro de inadimplentes (SPC, SCPS e SERASA), para
que procedam com a inclusão do nome do executado no cadastro
de inadimplentes (artigo 528, § 1º c/c 782, §3º do CPC). DECRETO
a PRISÃO do executado (artigo 5º, LXII da Constituição Federal c/c
528, § 3º, do CPC), pelo prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo da
continuidade da obrigação alimentar.
Caso o executado efetue o pagamento e esteja preso expeça-se,
incontinenti, alvará de soltura, salvo se por outro motivo não estiver
recolhido.
A prisão deverá ser cumprida em regime fechado e em
compartimento separado dos demais presos (CPC, art. 528, §4º).
Não havendo a separação, o que deverá ser certificado, desde já
determino o cumprimento da prisão civil em regime domiciliar.
Observe-se que após a prisão do local da diligência, o conduzido
deverá ser encaminhado pela polícia militar para os procedimentos
legais a fim de apresentação no presídio local, independente do
acompanhamento do Meirinho.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO / CARTA
PRECATÓRIA DE CITAÇÃO, CUJO ENDEREÇO DEVERÁ SER
OBSERVADO O QUE CONSTA NA INICIAL
Ariquemes, 18 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700378441.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 17.239,89
Nome: ELIANE DE ARRUDA AZEVEDO
Endereço: Avenida Capitão Sílvio, 2640, - de 2640 a 2760 - lado
par, Grandes Áreas, Ariquemes - RO - CEP: 76876-696
Advogado do(a) AUTOR: ALINE ANGELA DUARTE - RO0002095
Nome: ELZA MOREIRA BONFIM SILVA
Endereço: Rua Rio Negro, 2684, - lado par, Jardim Jorge Teixeira,
Ariquemes - RO - CEP: 76876-531
Nome: FELIPE ANTONIO BONFIM SILVA
Endereço: Rua Rio Negro, 2684, - lado par, Jardim Jorge Teixeira,
Ariquemes - RO - CEP: 76876-531
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Nos termos do art. 334 do CPC, designo audiência de conciliação
para o dia 23 de julho de 2018, às 10h30min., a qual se realizará no
CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania,
localizado na Rua Fortaleza, 2178 - Setor 03 - Fone 3536-3937,
nesta cidade e comarca (ao lado da Auto Escola Nacional, próximo
do Colégio Dinâmico).
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Não havendo conciliação fica a parte autora, desde já, intimada
a recolher a complementação das custas processuais iniciais,
atendendo ao disposto no art. 12, inciso I, do Regimento de Custas
Judiciais TJRO (Lei 3.896/16), no prazo de 15 dias, sob pena de
indeferimento.
Intimem-se os procuradores que deverão vir acompanhados ao ato
de seus clientes, os quais não serão intimados pessoalmente (RT
471/191), salvo se forem patrocinados pela Defensoria Pública.
Registro que a audiência de conciliação designada somente não
será realizada caso ambas as partes sinalizem, expressamente, o
desinteresse na audiência de conciliação, advertindo ao réu que a
contagem do prazo para contestação inicia-se a partir da audiência,
desde que rejeitado o pedido de cancelamento da solenidade.
Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência
é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante,
por meio de procuração específica, com outorga de poderes para
negociar e transigir) e devem fazê-lo acompanhadas de seus
respectivos advogados. A ausência injustificada é considerada ato
atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de
até dois por cento (02%) da vantagem econômica pretendida ou do
valor da causa.
Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício
da faculdade prevista no artigo 340 do CPC.
Intime-se a parte ré da audiência, bem como CITE-SE para,
querendo, CONTESTAR o pedido em 15 dias, contados, segundo
art. 335 e incisos do CPC, a partir: I - da audiência de conciliação,
quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo,
não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de
cancelamento da audiência de conciliação pela parte ré, o qual
deverá ser apresentado, em 10 dias contados da sua citação,
advertindo-a que se não contestar o pedido, incidirão os efeitos da
revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial e
prosseguindo-se o processo independentemente de sua intimação
para os demais atos, propiciando o julgamento antecipado da lide.
Ressalto que a antecipação do prazo previsto no art. 334, §5º
do CPC, garante aos litigantes a duração razoável do processo,
princípio este insculpido na norma processual vigente (art. 139, II
do CPC), evitando a paralisação do feito sem a prática de atos úteis
ao seu regular andamento, até a data da audiência designada, a
qual poderá ser retirada de pauta caso a parte autora sinalize seu
desinteresse pela conciliação.
Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora
para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação
(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer
produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II –
havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive
com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a
eventuais questões incidentais (art. 337, CPC); III – em sendo
formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá
a parte autora apresentar resposta à reconvenção).
Em seguida, tornem conclusos para saneamento, nos termos do
art. 347 do CPC.
SERVIRÁ A PRESENTE, ASSINADA DIGITALMENTE E
DEVIDAMENTE INSTRUÍDA, MANDADO /CARTA/CARTA
PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.
Ariquemes, 18 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700602403.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Causa: R$ 799,75
Nome: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Endereço: desconhecido
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Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: IVANILDO FERREIRA DE SANTANA
Endereço: rua umuarama, 5247, setor 09, Ariquemes - RO - CEP:
76870-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
1. CITE-SE a parte executada para, no prazo de cinco (05) dias,
pagar a dívida com os encargos indicados na CDA desta execução,
ou garanti-la, efetuando depósito em dinheiro à ordem deste juízo
em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização
monetária, oferecendo fiança bancária ou nomeando bens à
penhora, mediante aceitação da parte exequente.
2. Em caso de pronto pagamento, honorários advocatícios de 10%
sobre o valor do débito.
3. Caso decorrido o prazo do item 1, a dívida não tiver sido quitada
ou garantida a execução, penhore-se ou arreste-se tantos bens
quanto bastem para a satisfação do débito e acessórios, devendo
constar no auto a respectiva avaliação.
4. Intime-se a parte executada e o seu cônjuge, se casado e se a
constrição recair sobre bem imóvel (CPC, art. 73, §1º).
5. Cientifique-se a parte executada do prazo de 30 dias para
oferecer EMBARGOS, contados da juntada do depósito da dívida,
fiança bancária ou intimação da penhora aos autos.
6. Providencie-se o registro da penhora ou arresto perante o Serviço
Registral de Imóveis desta Comarca em se tratando de bem imóvel,
servindo o MANDADO também de registro.
7. Não encontrados bens passíveis de penhora, autorizo a penhora
dos bens que guarnecem a residência do executado, atentandose o Sr. Oficial de Justiça, quando da diligência, quanto aos tidos
como impenhoráveis, (art. 833, inciso II, CPC).
7.1 Fica, desde já, deferido o auxílio de força policial, em caso de
resistência (art. 846, §2º do CPC).
8. Caso a parte executada não seja encontrada no endereço
indicado na inicial, tornem os autos conclusos para tentativa de
localização de endereço junto ao INFOJUD.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO DE EXECUÇÃO, PENHORA,
AVALIAÇÃO, INTIMAÇÃO e REGISTRO, CUJO ENDEREÇO
DEVE SER OBSERVADO NA INICIAL.
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700604576.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 23.651,77
Nome: CLEONIR HENRIQUES FERNANDES
Endereço: Área Rural, S/N, Linha C 50, Lote 10, Gleba 50, BR 421,
Área Rural de Ariquemes, Ariquemes - RO - CEP: 76878-899
Advogado do(a) AUTOR: NEYDIANNE BATISTA GONCALVES
SOARES - GO27529
Nome: INSS
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 2375, - de 2025 a 2715 lado ímpar, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76872-853
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Defiro, por ora, a gratuidade postulada.
CLEONIR HENRIQUES FERNANDES ingressou com a presente
ação em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
– INSS, objetivando a concessão de benefício previdenciário.
Em razão do indeferimento administrativo e como o réu não
está comparecendo nas audiências designadas pelo juízo sob a
justificativa do reduzido quadro de procuradores, vislumbro que
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não terá interesse na composição antes da instrução processual,
que será tentada caso sinalize em sua resposta, mas que nessa
fase preliminar serviria apenas como obstáculo à tempestiva e
razoável duração do processo.
Dessa forma, cite-se o réu para, querendo, CONTESTAR o pedido
nos termos do art. 183 do CPC, bem como juntar aos autos cópia
do processo administrativo, conforme pontuado na Recomendação
Conjunta n. 1, de 15/12/2015 do CNJ.
Com a contestação, caso sejam alegadas quaisquer das hipóteses
previstas no art. 337 do CPC e/ou proposta de acordo, intime-se o
autor para manifestar em RÉPLICA no prazo de 15 (quinze) dias,
podendo apresentar prova quanto aos fatos alegados.
Após, tendo em vista a existência de interesse de pessoa idosa,
abra-se vista ao Ministério Público para requerer o que entender
de direito, nos termos do art. 74 da Lei. 10.741/2003 (Estatuto do
Idoso).
Em seguida, tornem conclusos para saneamento, nos termos do
art. 347 do CPC.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700584943.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 15.000,00
Nome: GRACIELLE APARECIDA DE MOURA
Endereço: Rua Rio Negro, 3937, - de 3937 a 4201 - lado ímpar,
Grandes Áreas, Ariquemes - RO - CEP: 76876-672
Advogado do(a) AUTOR: BELMIRO ROGERIO DUARTE
BERMUDES NETO - RO0005890
Nome: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S.A.
Endereço: Avenida Paulista, 1294, andar 18, Bela Vista, São Paulo
- SP - CEP: 01311-200
Advogados do(a) RÉU: ALAN DE OLIVEIRA SILVA - SP0208322,
LUCIANO DA SILVA BURATTO - SP0179235
DECISÃO
Vistos.
Versam os autos em ação declaratória de inexistência de
débito com pedido de danos morais proposta por GRACIELLE
APARECIDA DE MOURA em desfavor da RENOVA COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
Com o decorrer da ação restou demonstrado que a negativação do
nome da autora deu-se em razão de uma suposta dívida de contacorrente junto a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica
veio aos autos reconhecendo sua legitimidade para figurar no polo
passivo da demanda, conforme descreve a petição anexo ao id
12581550.
A priori consigno que nas hipóteses de cessão de crédito, como
nos autos, cedente e cessionário respondem solidariamente pela
falha decorrente da má prestação de serviço ao consumidor.
Neste sentido:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA
DE IXEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONSUMIDOR – PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - SOLIDARIEDADE
ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO - MANUTENÇÃO INDEVIDA
DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM REDUZIDO - SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS
E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1- Cedente e Cessionário
respondem solidariamente pela falha decorrente da má prestação de
serviço ao consumidor. 2- Os recorrentes não trouxeram elementos
probatórios contundentes que pudessem desincumbi-los do ônus da
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prova, ficando na esfera dos argumentos inconvincentes, todavia,
possível a redução do quantum indenizatório, o qual foi arbitrado
conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3- Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJ-MT - APL:
00214906020098110041 137651/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO
DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2016, SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2016)
Desta forma, ainda que estabelecida em relação de consumo,
prevalece a competência absoluta da Justiça Federal para julgar
causas em que a Caixa Econômica Federal for interessada na
condição de autora, ré, assistente ou opoente.
Desta feita, com fulcro no art. 64, §1º, do CPC e art. 109, inciso
I, da Constituição Federal, DECLINO DA COMPETÊNCIA em
favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de
Porto Velho/RO, para aonde o feito deve ser encaminhado, com as
baixas de estilo.
Antes da remessa, determino a inclusão da Caixa Econômica
Federal no polo passivo da demanda.
Intimem-se.
Decorrido o prazo de intimação das partes, certifique-se e remetase o feito, com as anotações de praxe.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 16 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7014691-46.2016.8.22.0002
Requerente: JOSE GOMES DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: JOSE FERNANDES PEREIRA JUNIOR
- RO0006615, CORINA FERNANDES PEREIRA - RO0002074
Requerido: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA
Advogados do(a) RÉU: MELINA LEMOS VILELA - SP243283, JOSE
MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP12363, LEANDRO
ANDRADE COELHO RODRIGUES - SP237733, EDUARDO
PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
Fica a parte Requerida INTIMADA a apresentar contrarrazões.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 010796703.2009.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 3.289,04
Nome: JOB DA SILVA FERREIRA
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogados do(a) EXEQUENTE: RAFAEL BURG - RO0004304,
FRANCISCO ARMANDO FEITOSA LIMA - RO0003835, ALLAN
SOUZA DE MORAES SARKIS - RO0002682, ALEX SOUZA DE
MORAES SARKIS - RO0001423
Nome: OMILDES SARTURI TURATTI
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogados do(a) EXECUTADO: LUIZ BURTULUZZI - SC0010461,
GIOVANA REGINA GUERRA PELICIOLI - SC0015600, MARCELO
GUERRA - SC0011734
DESPACHO
Vistos.
Intime-se o exequente para que manifeste-se acerca da petição
de id 17835825, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e
arquivamento.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 16 de maio de 2018.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700921357.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 4.332,94
Nome: CONQUISTA COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI EPP
Endereço: AC Ariquemes, 2281, Av Tancredo Neves, Setor
Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUCYARA ZIMMER - RO0005888
Nome: ROSICLEIA SOARES DE OLIVEIRA
Endereço: R Boto, 2247, Aereas Especiais, Ariquemes - RO - CEP:
76870-000 Endereço: R Boto, 2247, Aereas Especiais, Ariquemes
- RO - CEP: 76870-000 Endereço: R Boto, 2247, Aereas Especiais,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Conforme comprovante que adiante segue, em pesquisa junto ao
RENAJUD não logrei êxito na localização de veículos em nome da
parte executada.
Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, dar regular
prosseguimento à execução salientando que, doravante, os pedidos
de bloqueio de bens, diligências, deverão ser acompanhados do
pagamento da taxa prevista no art. 17, da Lei Estadual 3.896/2016
(Regimento de Custas), para cada requerimento, salvo se
beneficiário da gratuidade da justiça.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 16 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700432460.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 1.191,00
Nome: IGAPO MOTOS LTDA - ME
Endereço: RUA HELENO DE ANDRADE, 1144, SETOR 02, Buritis
- RO - CEP: 76880-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: DENIO FRANCO SILVA RO0004212
Nome: ADENILSON FLAUZIMO SOBRAL
Endereço: Rua Jandaias, 1296, Setor 02, Ariquemes - RO - CEP:
76873-126
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Conforme comprovante que adiante segue, em consulta ao
RENAJUD logrei êxito na localização de um veículo em nome da
parte executada, e procedi com a restrição de circulação. Contudo
tal medida não é suficiente para satisfação da pretensão do autor,
porquanto trata-se de medida administrativa, tendo eficácia como
garantia da execução tão somente com a penhora do bem.
Informo ao exequente que o veículo em questão possui gravame de
alienação fiduciária, o que ao menos momentaneamente impede
que recaia penhora sobre o bem.
Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, dar regular
prosseguimento à execução salientando que, doravante, os pedidos
de bloqueio de bens, diligências, deverão ser acompanhados do
pagamento da taxa prevista no art. 17, da Lei Estadual 3.896/2016
(Regimento de Custas), para cada requerimento, salvo se
beneficiário da gratuidade da justiça.
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Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 16 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700661011.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 986,33
Nome: WILSON EDMAR SILVA
Endereço: AC Ariquemes, 640, RUA DOM PEDRO II, BAIRRO SÃO
GERALDO, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERINEY SIDEMAR DE OLIVEIRA
LUCENA - RO0001849
Nome: embrasystem
Endereço: Rua Raul Narezzi, 98, Distrito Industrial Nova Era,
Indaiatuba - SP - CEP: 13347-398
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Tendo em vista o disposto no artigo 313 do CPC, DEFIRO o
requerimento formulado retro. Em consequência, determino
a SUSPENSÃO do feito pelo prazo de 180 dias ou até que
sobrevenham novos requerimentos ou informações sobre a
penhora deferida nos autos n.º 0017371-31.2013.4.01.3500, os
quais tramitam perante o Juízo da 4ª Vara Federal de Goiás Seção Judiciária de Goiás/GO.
Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 16 de maio de 2018
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700629665.2016.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 10.560,00
Nome: ADEVALDO LUIZ BISSOLI
Endereço: AC Cacaulândia, Centro, Cacaulândia - RO - CEP:
76889-970
Advogados do(a) AUTOR: CRISTIANE RIBEIRO BISSOLI RO0004848, EDSON LUIZ RIBEIRO BISSOLI - RO0006464,
MARCO VINICIUS DE ASSIS ESPINDOLA - RO0004312
Nome: Instituto Nacional de Seguro Social INSS
Endereço: Avenida Nações Unidas, KM 1, Porto Velho - RO - CEP:
76804-110
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
ADEVALDO LUIZ BISSOLI ingressou com a presente ação em
desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS, objetivando a concessão de benefício previdenciário.
Em razão do indeferimento administrativo e como o réu não
está comparecendo nas audiências designadas pelo juízo sob a
justificativa do reduzido quadro de procuradores, vislumbro que
não terá interesse na composição antes da instrução processual,
que será tentada caso sinalize em sua resposta, mas que nessa
fase preliminar serviria apenas como obstáculo à tempestiva e
razoável duração do processo.
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Por esta razão, deixo de designar audiência de conciliação,
independente de manifestação das partes.
Atento a Recomendação Conjunta 1 de 15/12/2015 do CNJ,
considerando que se trata de ação cujo benefício que se pleiteia
exige conhecimento técnico específico, a fim de confirmar a
condição do(a) autor, sendo a prova pericial indispensável para
comprovação do alegado.
Desta feita, para funcionar como perito do juízo, nomeio a médica
LDra. Simoni Townes de Castro, CRM/RO 2479, telefone (69)
98404-6943, e-mail simonitownes@hotmail.com, na função de
perito nestes autos, que deverá designar data, horário e local para
realização da perícia.
Informe ao perito nomeado que, de acordo com o art. 3º da Resolução
Nº 541 do CJF o pagamento dos honorários periciais só se dará
após o término do prazo para que as partes se manifestem sobre
o laudo; havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou em
audiência, depois de prestados. O valor dos honorários periciais
serão de R$600,00 conforme previsão anexo da Resolução CJF–
RES-2016/00232, 2º, §4º de 13 de julho de 2016, que possibilita
a majoração dos honorários em até cinco vezes o limite máximo.
Ademais, a determinação está em consonância com o disposto na
Resolução nº 541, do CJF e art. 15 e ss, da Resolução nº CJF–
RES-2014/00305. É que na Justiça Federal existe procedimento
para pagamento dos honorários periciais, através de convênio com
o INSS.
Intime-se a parte autora, bem com o INSS para, em querendo,
apresentem quesitos complementares aos da Recomendação
Conjunta 1 de 15/12/2015 do CNJ, que seguem abaixo, no prazo
de 05 dias, indicando assistente técnico.
A parte requerente deverá comparecer à perícia munida de exames,
laudos médicos.
O laudo deverá ser apresentado em Juízo em 30 (trinta) dias, a
contar do início da perícia.
Com a entrega do laudo pericial:
i) promova a inclusão do pagamento dos honorários periciais, junto
ao sistema da Justiça Federal;
ii) CITE-SE o réu para, querendo, CONTESTAR o pedido nos
termos do art. 183 do CPC, bem como juntar aos autos cópia do
processo administrativo e/ou informes dos sistemas informatizados
relativos às perícias médicas realizadas administrativamente.
Com a contestação, caso sejam alegadas quaisquer das hipóteses
previstas no art. 337 do CPC e/ou proposta de acordo, intime-se o
autor para manifestar em RÉPLICA no prazo de 15 (quinze) dias,
podendo apresentar prova quanto aos fatos alegados.
Em seguida, tornem conclusos para saneamento, nos termos do
art. 347 do CPC.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
I - HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A)
a) Profissão declarada
b) Tempo de profissão
c) Atividade declarada como exercida
d) Tempo de atividade
e) Descrição da atividade
f) Experiência laboral anterior
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido
II- EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS
SOBRE A PATOLOGIA
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
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f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual Justifique
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a
CONCLUSÃO.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária Parcial
ou total
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que
acomete(m) o(a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou
decorre de progressão ou agravamento dessa patologia Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data
da realização da perícia judicial Se positivo, justificar apontando os
elementos para esta CONCLUSÃO.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação Qual atividade
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente,
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias A partir de quando
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento Qual a previsão
de duração do tratamento Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico O tratamento é oferecido pelo SUS
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamentos
necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha
condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual
(data de cessação da incapacidade)
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas Responda apenas
em caso afirmativo.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701388829.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 34.059,66
Nome: COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS ORGANIZADOS
PARA AJUDA MUTUA.
Endereço: Rua Orestes Matana, 690, Distrito Industrial, Ji-Paraná
- RO - CEP: 76904-516
Advogado do(a) AUTOR: DIRCEU HENKER - RO0004592
Nome: JOSE GOMES DAVI
Endereço: Rua Orestes Matana, Lh C95, TB10, ALTO PARAISORO, Distrito Industrial, Ji-Paraná - RO - CEP: 76904-516
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Considerando que, por um lapso, a solenidade anteriormente
agendada para o dia 01 de junho de 2018, fora marcada para data
em que não havia expediente forense (COJE, artigo 61, parágrafo
2º e DJ 230/2017), dou-a por prejudicada e REDESIGNO a
audiência de conciliação junto ao CEJUSC para o dia 26 de julho
de 2018, às 08h00min.
Intimem-se, com urgência, acerca da nova data.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701491632.2017.8.22.0002
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Valor da Causa: R$ 17.944,57
Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., CIDADE DE DEUS, Vila Yara,
Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - AC0004235
Nome: ELIANE ALVES SANTOS
Endereço: Rua Pariquis, 1950, Setor 12, Ariquemes - RO - CEP:
76870-000
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. propôs AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor de ELIANE ALVES
SANTOS, alegando, em síntese, ter concedido a parte requerida
financiamento, para o qual, a título de garantia, alienou-lhe
fiduciariamente o veículo discriminado na inicial. Aduziu a parte
autora que, não obstante o cumprimento de sua parte na avença
e suas inúmeras insistências, a requerida quedou-se inadimplente
no pagamento das parcelas. Assim, nos moldes do Decreto-lei
n.º 911/69, postulou a busca e apreensão do bem alienado, em
caráter liminar, com seu depósito em favor do requerente, para que
depois de ultrapassado o prazo de purgação da mora, consolidese em seu favor o domínio e posse plenos e exclusivos do bem,
confirmando-o em SENTENÇA, com a condenação da requerida
nas cominações de estilo. Juntou documentos.
Deferida, em cognição sumária, a liminar de busca e apreensão.
Citada, a parte ré não apresentou contestação, deixando transcorrer
in albis o prazo para defesa.
O bem alienado foi apreendido e depositado.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Versam os autos sobre ação de busca e apreensão.
Do julgamento antecipado:
Ante a revelia, bem como em razão da natureza da demanda, que
não comporta dilação probatória, julgo antecipadamente esta lide,
na forma do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil.
Devidamente citada, a parte ré deixou de contestar a ação, razão
pela qual deve ser aplicada a regra do artigo 344 do CPC.
Isso porque, o ponto deduzido pela parte se transforma em questão
controvertida com a resposta da parte requerida. No caso em
tela, com a revelia não há controvérsia a ser dirimida, devendo
ser admitidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial,
notadamente no que tange à existência do contrato com garantia
de alienação fiduciária, bem como o inadimplemento da parte
devedora aos termos da avença.
Do MÉRITO:
A par disso, verifico que a relação jurídico-obrigacional firmada
entre as partes está perfeitamente demonstrada pelos documentos
que instruem a peça incoativa, dando conta da contratação de
financiamento para aquisição de bem com garantia fiduciária.
De outra parte, a mora está evidenciada pelo seu desinteresse
em juízo e pela prévia constituição em mora. Por fim, esta
demanda objetiva a recuperação da posse direta da coisa alienada
fiduciariamente, não comportando outras discussões, naturalmente
reservadas à via processual própria.
Com efeito, nos termos do contrato firmado, o não pagamento das
prestações no seu vencimento implica no vencimento antecipado
da totalidade da dívida, obrigando o devedor a entregar o bem
alienado fiduciariamente.

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

694

Por outro lado, a parte ré alienou fiduciariamente o veículo indicado
na inicial, garantindo assim o contrato firmado. Com a alienação
fiduciária, deixou ela de ser proprietário do bem, transferindo o
domínio do mesmo a parte autora, ficando tão somente com a
posse direta do automóvel.
Assim, como não houve, no prazo previsto no art. 3º, § 2º, do
Decreto-lei nº 911/69, o depósito integral da dívida, conforme saldo
devedor indicado alhures, a procedência da ação é de rigor.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento no Decreto-lei nº 911/69,
JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial formulado por BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de ELIANE
ALVES SANTOS, o que faço declarar rescindido o contrato
celebrado entre as partes e tornar definitiva a liminar concedida
ao Id.15180820, consolidando nas mãos do proprietário fiduciário
a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem denominado
“automóvel,NDG7878 RO FIAT/PALIO WEEK TREKKIN”, descrito
na inicial e no auto de busca e apreensão.
Como corolário, EXTINGO a fase de conhecimento do processo,
com a resolução do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Fica facultada a parte autora a venda do bem, na forma do artigo
3º, § 5º do Decreto-Lei nº 911/69.
Promovo, nesta oportunidade, a liberação junto ao RENAJUD.
Cumprindo ao disposto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, oficiese ao DETRAN, comunicando estar o autor autorizado a proceder
à transferência do veículo a terceiros que indicar.
Sucumbente, condeno a parte requerida no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que, segundo o
estabelecido no § 2º do artigo 85 do CPC, fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, atualizado desde a propositura da demanda.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova
sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de
admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010),
sem nova CONCLUSÃO, intime-se a parte contrária para que
ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso
adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer
contrarrazões.
Caso nada seja requerido após o trânsito em julgado desta,
observadas as formalidades legais, arquive-se.
P.R.I. C.
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700279909.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 22.798,00
Nome: ANA MARIA DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Cuiabá, 2484, Setor 06, Cacaulândia - RO - CEP:
76889-000
Advogado do(a) AUTOR: LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS RO0004634
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PROCURADORIA FEDERAL EM RONDONIA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Designo audiência de instrução para o dia 11 de julho de 2018, às
11h00min., onde será realizada a oitiva das testemunhas arroladas,
bem como tomado o interrogatório da parte autora.
Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, a contar
da publicação desta DECISÃO, apresentem rois de testemunhas,
com a devida qualificação, sob pena de preclusão e consequente
perda do direito de produção da prova requerida.
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Ressalto que, de acordo com o art. 455 do CPC, a intimação da
testemunha é ônus daquele que a requer, ou seja, dispensa-se a
intimação do juízo.
Assim, devem, as partes, comprovar a intimação de suas
testemunhas, conforme preconiza o § 1º do art. 455 do CPC, no
prazo de 3 (três) dias, antes da audiência, ou comprometer-se a
trazê-las na solenidade (§ 2º do art. 455 do CPC), sob pena de
desistência da inquirição (§§ 1º e 2º do art. 455 do CPC).
Insta destacar que a intimação de testemunha só será feita pela via
judicial “quando: I - for frustrada a intimação prevista no § 1o deste
artigo; II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela
parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou
militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição
ou ao comando do corpo em que servir; IV - a testemunha houver
sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública;
V - a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454.” (CPC,
art. 455, §4º), devendo a parte interessada requerer, por escrito, a
intimação da testemunha, justificando, desde logo, a necessidade
dessa oitiva.
Os atos devem ser expedidos pela escrivania de modo que o feito
deve estar apto à instrução, aguardando a solenidade indicada,
com o prazo mínimo de 72 horas.
Intimem-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700398533.2018.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40)
Valor da Causa: R$ 34.317,60
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI
Endereço: Av Ayrton Senna, 1109, setor 01, Buritis - RO - CEP:
76880-000
Advogado do(a) AUTOR: SELVA SIRIA SILVA CHAVES
GUIMARAES - RO0005007
Nome: M V GUEDES & CIA LTDA
Endereço: Avenida Capitão Sílvio, 3325, - de 3191 a 3449 - lado
ímpar, Áreas Especiais 01, Ariquemes - RO - CEP: 76870-020
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Versam os autos sobre ação monitória.
Nos termos do art. 695 do CPC, designo audiência de conciliação
para o dia 23 de Julho de 2018, às 09h30min., a qual se realizará no
CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania,
localizado na Rua Fortaleza, 2178 - Setor 03 - Fone 3536-3937,
nesta cidade e comarca (ao lado da Auto Escola Nacional, próximo
do Colégio Dinâmico).
Não havendo conciliação, fica a parte autora, desde já, intimada
a recolher a complementação das custas processuais iniciais (1%
adiado), atendendo ao disposto no art. 12, inciso I, do Regimento
de Custas Judiciais TJRO (Lei 3.896/16), no prazo de 15 dias, sob
pena de indeferimento.
Art. 12. As custas judiciais incidirão sobre o valor da causa, da
seguinte forma:
I - 2% (dois por cento) no momento da distribuição, dos quais
1% (um por cento) fica adiado para até 5 (cinco) dias depois
da audiência de conciliação, caso não haja acordo. Havendo
acordo, as partes ficam desobrigadas ao pagamento do
montante adiado;
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Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência
é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante,
por meio de procuração específica, com outorga de poderes para
negociar e transigir) e devem fazê-lo acompanhadas de seus
respectivos advogados. A ausência injustificada é considerada ato
atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de
até dois por cento (02%) da vantagem econômica pretendida ou do
valor da causa.
Intimem-se os procuradores que deverão vir acompanhados ao ato
de seus clientes, os quais não serão intimados pessoalmente (RT
471/191), salvo se forem patrocinados pela Defensoria Pública.
Após, expeça-se MANDADO /carta de citação, com prazo de 15
dias para pagamento do valor principal e honorários fixados em 5%
(cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 701, CPC),
cujo prazo passará a correr a partir da audiência designada, caso
reste infrutífera.
Anote-se no MANDADO que caso a obrigação seja cumprida no
prazo supra, a parte ré ficará isenta do pagamento das custas
processuais, conforme art. 701, § 1º, do CPC.
Advirta-se a parte ré de que poderá, no prazo de 15 dias,
independentemente de prévia segurança do juízo, oferecer
EMBARGOS MONITÓRIOS, conforme artigo 702 do CPC.
Esclareça à parte requerida que no prazo para oposição de
embargos, reconhecendo o crédito da parte requerente, poderá,
mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em
discussão, mais custas e honorários advocatícios, REQUERER, o
parcelamento do restante do débito remanescente em até 06 (seis)
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%
(um por cento) ao mês (artigo 916 do CPC), advertindo-o de que
a opção pelo parcelamento importa em renúncia ao direito de opor
embargos (artigo 916, § 6º).
Enquanto não sobrevier DECISÃO da proposta de parcelamento, o
executado deverá depositar as parcelas vincendas (CPC, 916, §2º).
Sendo deferido o parcelamento, os atos executivos serão
suspensos.
Havendo oposição de embargos ou reconvenção, intime-se o autor
para responder em 15 dias (art. 702, §5º, CPC).
Decorrido o prazo para embargos e havendo inércia do réu, voltemme os autos conclusos para SENTENÇA.
Expeça-se e pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 18 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701504889.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 3.453,60
Nome do autor: Nome: AFRANIO BORBA POLESE
Endereço: AVENIDA HORTÊNCIA, 1922, JARDIM PRIMAVERA,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-000
Advogado do autor: Advogado(s) do reclamante: LEVI GUSTAVO
ALVES DE FREITAS
Nome do réu: Nome: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA CERON
Endereço: desconhecido
Advogado(s) do reclamado: ERICA CRISTINA CLAUDINO
SENTENÇA
Vistos.
AFRANIO BORBA POLESE ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS em desfavor de ELETROBRÁS
DISTRIBUIDORA RONDÔNIA – CENTRAIS ELÉTRICAS
DE RONDÔNIA S/A – CERON, todos qualificados nos autos.
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Sustentou, em síntese, que a parte ré efetuou uma inspeção na
Unidade Consumidora da parte autora, afirmando haver diferença
na medição com um expressivo numerário, utilizando-se de meios
ilegais para chegar a este fim. Esclareceu que tudo teve início com
a retirada do relógio em março de 2017. Acrescentou que jamais
recebeu qualquer documento que apontasse irregularidade em
seu medidor. Requereu a procedência do pedido para declarar a
inexigibilidade dos débitos. A inicial veio instruída de documentos.
A tutela antecipada foi deferida.
Designada audiência de tentativa de conciliação, a mesma restou
infrutífera.
Intimada e citada, a ré contestou a ação argumentando tratar-se
de recuperação de acúmulo de consumo, bem como que seguiu
as normas disciplinadas pela ANEEL, relativas ao procedimento de
inspeção. Aduziu que sua atuação se pautou no exercício regular
de um direito, excluindo sua responsabilidade civil. Asseverou que
a autora não pagou corretamente pelo que efetivamente consumiu.
Rebateu o pedido indenizatório, asseverando a ausência do dano.
Pugnou pelo indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova
e pediu pela improcedência do pleito autoral. Juntou documentos.
Houve réplica.
Vieram-me os autos conclusos.
É, em essência, o relatório. Fundamento e DECIDO.
Versam os autos sobre ação declaratória de inexistência de débito.
Do julgamento antecipado:
O processo em questão comporta o julgamento antecipado, nos
termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja
vista que a questão controvertida nos autos é meramente de
direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental
produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que
desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento
para a produção de novas provas.
Ademais, o Excelso Supremo Tribunal Federal já de há muito
se posicionou no sentido de que a necessidade de produção de
prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A
antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
magistrado (RTJ 115/789).
As provas produzidas nos autos não necessitam de outras para
o justo deslinde da questão, nem deixam margem de dúvida.
Por outro lado, “o julgamento antecipado da lide, por si só, não
caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado
apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que
considere inúteis ou meramente protelatórias” (STJ.- 3ª Turma,
Resp 251.038/SP, j. 18.02.2003, Rel. Min. Castro Filho).
Sobre o tema, já se manifestou inúmeras vezes o Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no exercício de sua
competência constitucional de Corte uniformizadora da
interpretação de lei federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESOLUÇÃO
DE
CONTRATO.
INEXECUÇÃO
NÃO
DEMONSTRADA.
PROVA
NÃO
PRODUZIDA.
DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 07/STJ. 1. Não configura
o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção
de prova testemunhal ou pericial requerida. Hão de ser levados
em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do
livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código
de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas
que entende necessárias à instrução do processo, bem como o
indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ. 2. Tendo a Corte de
origem firmado a compreensão no sentido de que existiriam nos
autos provas suficientes para o deslinde da controvérsia, rever tal
posicionamento demandaria o reexame do conjunto probatório
dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental
não provido.” (AgRg no Ag 1350955/DF, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/10/2011, DJe 04/11/2011).
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“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO DE
TÍTULO CAMBIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA CERCEAMENTO
DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. I - Para que se tenha
por caracterizado o cerceamento de defesa, em decorrência do
indeferimento de pedido de produção de prova, faz-se necessário
que, confrontada a prova requerida com os demais elementos
de convicção carreados aos autos, essa não só apresente
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também
o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da
controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado
da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil.”
(STJ-SP- 3 a Turma, Resp 251.038 – Edcl no AgRg, Rel. Min.
Castro Filho)
Consoante os Julgados acima expostos, nos quais espelho meu
convencimento da desnecessidade da produção de prova diante
da suficiência de todas aquelas acostadas aos autos, passo ao
julgamento da causa.
Considerando tratar-se de relação consumerista e com vistas a
garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, nos
termos do art. 6º, VIII, do CDC, ratifico a inversão do ônus da prova,
tendo em vista que a alegação da parte autora é verossímil e, ainda
constato sua hipossuficiência frente a ré. Registro, ademais, que
essa hipossuficiência não é apenas sob o prisma econômico e
social, mas, sobretudo, quanto ao aspecto da produção de prova
técnica. Dessa forma, considerando as próprias “regras ordinárias
de experiências” mencionadas no CDC, concluo que a chamada
hipossuficiência técnica do consumidor, in casu, não pode ser
afastada.
Passo ao exame do MÉRITO.
A pretensão inicial tem como fundamento a alegação de ilegalidade
da cobrança de fatura no valor de R$3.453,60 (três mil, quatrocentos
e cinquenta e três reais e sessenta centavos), referente à suposta
recuperação de consumo constatada por meio de perícia unilateral
realizada pela parte ré, no medidor da unidade de titularidade
da parte autora, em laboratório estabelecido fora do Estado de
Rondônia.
Em contrapartida, a requerida sustenta a regularidade da cobrança,
tendo em vista que o procedimento adotado observou os ditames
estabelecidos no artigo 129, da Resolução n.º 414/2010, da ANEEL.
Com efeito, estabelece a Resolução 414/2010 da ANEEL,
que substituiu a 456, a forma como as providências legais e
administrativas devem ser tomadas em caso de constatação de
fraude.
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a
distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel
caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado
a menor.
§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a
caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes
procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário
próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo
consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a
violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto
quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas
elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes
procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em
memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e
b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele
que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante
recibo.
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§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do
TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer
modalidade que permita a comprovação do recebimento.
§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento
do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica
no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que
não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
(Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)
§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do
medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve
acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da
retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao
consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhálos por meio de transporte adequado para realização da avaliação
técnica.
§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode
ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo
laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente
habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão
metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT
NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a
perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela
REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao
consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos
10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da
avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la
pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente
informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento
para realização da avaliação técnica do equipamento.
§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente
informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio
para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que
observado o disposto no § 7º.
§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição,
o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia
técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informálo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.
§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao
disposto no § 10 do art. 137.
Compulsando os autos, verifico que a parte ré não se desincumbiu
do ônus de comprovar ter adotado o procedimento estabelecido na
resolução da ANEEL.
Neste ponto, anoto que em razão da notória impossibilidade da
realização da sobredita perícia no local e momento em que efetuada
a inspeção, cumpria à ré acautelar sua conduta, mediante a adoção
da providência alvitrada no § 4º do artigo 72 da citada resolução
n.º 456/2000, ou seja, acondicionar o medidor em invólucro
específico, lacrando-o no ato da retirada e encaminhando-o
ao órgão responsável pela perícia. A inobservância de tal
procedimento acarreta a inviabilidade da realização da perícia, eis
que, no próprio ato da inspeção, os prepostos da ré procederam à
violação dos lacres a fim de constatarem unilateralmente a alegada
irregularidade.
Se tal procedimento dinâmico, por um lado, possibilita à ré a
verificação imediata de eventual irregularidade, por outro, em caso
de impugnação judicial ou mesmo administrativa acarreta-lhe o
ônus de arcar com a inviabilização da referida perícia. Isto porque,
concomitantemente à inspeção, ocorreu a violação dos lacres do
medidor e o relógio, quando de sua substituição, permaneceu sob
a guarda de uma das partes, a saber, da empresa ré e, depois, foi
por esta descartado.
O procedimento estatuído pelo § 4º, do artigo 72, da Resolução
nº 456/00 da ANEEL, é o único que preserva o aspecto do
medidor quando da inspeção, a fim de que seja aferido seu estado
quando da perícia realizada por terceiro imparcial. Se o medidor
substituído encontra-se sob a posse da empresa ré, macula-se
irremediavelmente qualquer pretensão de imparcialidade dos
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resultados a serem obtidos em eventual perícia no mesmo isso
porque restará perene eventual dúvida sobre indevida manipulação
do mesmo pela ré anteriormente à perícia.
Neste sentido, confira-se os precedentes:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica.
Cobrança fundada em que o consumidor falsificou os lacres de
aferição do medidor, além de adulterar seus mecanismos internos.
Comprovação, contudo, da alegada infração, mediante simples
termo de ocorrência lavrado por preposto da concessionária.
Documento imprestável, posto que a par de não observar os
critérios estabelecidos pela legislação metrológica (art. 37 da
Resolução nº 456/2000), padece de vício de sua imposição
unilateral, em flagrante violação ao princípio constitucional
do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da
Constituição Federal). Infração que por sua peculiaridade exige
que sua comprovação seja demonstrada por perícia técnica a
ser efetuada por órgão subordinado a Secretaria da Segurança
Pública e/ou ao Serviço de Metrologia Oficial Exigência legal,
no caso, desatendida pela concessionária do fornecimento
de energia elétrica Ação julgada procedente SENTENÇA
mantida Recurso improvido.” (TJSP, Apelação com revisão nº
997.643-0/6-Araçatuba, 27ª Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Antonio Maria, j. 29.01.08) (grife).
“[...] Ora, tal perícia técnica deve ser contemporânea à
irregularidade, não podendo ser feita depois sob pena de se
perderem as evidências de uma realidade que é preciso registrar
de forma inequívoca para utilização num processo judicial.” (TJSP,
Apelação com revisão nº 1.135.491-0/8-Ribeirão Preto, 36ª Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Dyrceu Cintra, j. 14.12.07).
Demais disso, no caso em tela, não há nos autos nada que indique
a má-fé da autora, tampouco que ela tenha contribuído de qualquer
forma para causar dano ao medidor, cuja responsabilidade de sua
manutenção e regularidade é da ré.
Com efeito, a perícia designada para análise do medidor de
consumo, ocorreu fora do Estado de Rondônia, o que constitui
óbice a defesa, eis que dificulta o devido acompanhamento com
indicação de assistente técnico, ferindo o princípio do contraditório,
constatando-se, por consequência, que a prova pericial em que se
fundamenta a cobrança foi produzida de forma unilateral, o que
remete a ilegalidade do débito discutido nos autos, de acordo
com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ENERGIA ELÉTRICA. PERÍCIA NO MEDIDOR. REALIZAÇÃO.
EMPRESA TERCEIRIZADA LOCALIZADA EM OUTRO ESTADO
DA FEDERAÇÃO. ABUSIVIDADE. A perícia a ser efetivada em
medidores de energia suspeitos de fraude deve operar-se por meio
de órgão metrológico oficial, ou seja, pelo IPEM ou INMETRO,
porém nunca por ato unilateral da própria concessionária do serviço
público de energia. Mostra-se abusiva a realização de perícia por
empresa terceirizada, localizada em outro Estado da Federação,
impondo-se ao consumidor o ônus de ter que se deslocar para
o local a fim de acompanhar a confecção do laudo. Relator:
Desembargador Kiyochi Mori Agravo em Apelação 000244227.2012.8.22.0002 ORIGEM: 00024422720128220002 Ariquemes/
RO (1ª Vara Cível).
COBRANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NO RELÓGIO
MEDIDOR. LAUDO PERICIAL UNILATERAL. COBRANÇA
INDEVIDA. Deve ser julgada improcedente a ação de cobrança
de valores aferidos em razão de defeito no medidor de energia
elétrica realizado com base em perícia feita de forma unilateral.
Relator: Desembargador Miguel Monico Neto. Apelação: 015440879.2008.8.22.0001.
PERÍCIA FEITA POR ÓRGÃO OFICIAL COM SEDE
NOUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. UNILATERALIDADE.
INADMISSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DO
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CONTRADITÓRIO.
CORTE
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. CRITÉRIOS DE
FIXAÇÃO.0001569-25.2011.8.22.0014 Agravo em Apelação.
Origem: 00015692520118220014 Vilhena/RO (2ª Vara Cível).
Relator: Desembargador Kiyochi Mori. Agravo interno em apelação
cível.
Ainda que assim não fosse, anoto que, consoante jurisprudência
pátria, não se revela permitido às concessionárias de serviço
público cobrar do consumidor, utilizando-se de critério de estimativa
e/ou presumido, veja-se:
AÇÃO CAUTELAR.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PRINCIPAL
ANULATÓRIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. PERÍCIA
UNILATERAL. CONSUMO PRESUMIDO. PROVA UNILATERAL.
CORTE DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL.
EXISTÊNCIA. 1. A cobrança realizada pela concessionária
de serviço público carece de qualquer validade jurídica, visto
que produzida unilateralmente, sem observar os princípios do
contraditório e da ampla defesa, os quais não são restritos
ao âmbito processual, mas observáveis em todas as relações
humanas em que se pretenda impor, legalmente, qualquer
gravame a alguém. 2. De acordo com a Súmula 13 do TJPE:
“É abusiva a suspensão do fornecimento de energia elétrica,
quando motivada pelo inadimplemento do débito unilateralmente
arbitrado pela concessionária, pelo critério de estimativa de
carga, após a constatação de suspeita de fraude”. 3. Quanto aos
danos morais, a jurisprudência leciona que se presume dano
moral quando, da conduta ilícita da concessionária de serviços
públicos, que realiza perícia por meio unilateral, resulta o corte
de energia. 4. Recurso Improvido. DECISÃO Unânime. (TJ-PE APL: 2401467 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho,
Data de Julgamento: 22/04/2015, 5ª Câmara Cível, Data de
Publicação: 04/05/2015)
Desta feita, eventual erro na aferição do consumo, constatado na
perícia trazida pela ré, resta maculado pelo vício ao princípio ao
contraditório.
ANTE O EXPOSTO e, por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por AFRANIO
BORBA POLESE contra CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA
- CERON, o que faço para DECLARAR inexistente o débito
representado pela fatura de (id 15225376), com vencimento
21/07/2017, no valor de R$3.453,60 (três mil, quatrocentos e
cinquenta e três reais e sessenta centavos);
Além disso, confirmando a tutela, determino que a requerida se
abstenha de interromper ou suspender o fornecimento de energia
elétrica no imóvel da parte requerente, bem como de incluir o nome
dela junto aos órgãos restritivos de crédito pelos débitos discutidos
nestes autos.
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do
MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Custas na forma da lei.
Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais
e honorários de advogado, os quais fixo em 20% do valor da
condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova
sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de
admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010),
sem nova CONCLUSÃO, intime-se a parte contrária para que
ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso
adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer
contrarrazões.
Caso nada seja requerido após o trânsito em julgado desta,
observadas as formalidades legais, arquive-se.
P.R.I.C.
Ariquemes, 15 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700369030.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 11.361,50
Nome do autor: Nome: JACO DE JESUS HORACIO JUNIOR
Endereço: Rua John Kennedy, 3024, - de 2945/2946 ao fim, Setor
08, Ariquemes - RO - CEP: 76873-352
Advogado do autor: Advogado(s) do reclamante: ERICA FERNANDA
PADUA LIMA, MARCIO KELLITON BELEM LACERDA
Nome do réu: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76801-097
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação previdenciária ajuizada por JACÓ DE JESUS
HORACIO JÚNIOR em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL – INSS, pleiteando a concessão do benefício
previdenciário auxílio-acidente. Alegou, a parte autora, em síntese,
que em razão de um acidente de trabalho houve uma diminuição de
sua capacidade laborativa, razão pela qual faz jus ao recebimento
de auxilio-acidente. Assim, requereu a concessão do benefício
previdenciário, com o pagamento das parcelas atrasadas. A inicial
veio instruída de documentos.
Recebida a inicial e determinada a realização do laudo pericial.
Sobreveio Laudo Pericial (id 15512062).
Citada, a autarquia federal ré apresentou contestação (id 15764821).
No MÉRITO, pugnou pela improcedência do pedido, sob a
alegativa de não preencher os requisitos mínimos estabelecidos na
legislação. Discorreu acerca dos requisitos legais para concessão
do benefício pleiteado. Juntou documentos.
Não houve Réplica.
Vieram-me os autos conclusos.
É, em essência, o relatório. Fundamento e DECIDO.
Cuida-se de ação previdenciária em que objetiva a concessão de
auxílio acidentário.
Do Julgamento Antecipado:
Profiro o julgamento imediato da lide, nos exatos termos do artigo
355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria
versada nos autos, embora seja de fato e de direito, não depende
da produção de quaisquer outras provas, além daquelas já
acostadas ao feito.
Do MÉRITO:
Pretende o autor a concessão de auxílio acidente,previsto nos
termos do art. 86, da Lei 8.213/91 que está assim disciplinado:
“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao
segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de
acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.
Realizada a imprescindível perícia médica, a fim de aferir a
existência de incapacidade laborativa e o nexo causal, o i. perito,
por intermédio do laudo pericial, encartado ao id 15512062, após
examinar as queixas e as lesões reclamadas, assim consignou:
“Trata-se de amputação parcial do quinto dedo da mão direita
que resultou com irregularidade do coto de amputação com
proeminência óssea e formação de neuromas que propiciam dor e
hipersensibilidade com consequente déficit funcional no trabalho.
Deve realizar tratamento cirúrgico para regularização do coto
de amputação e eliminação dos neuromas. Assim, parcialmente
incapaz, podendo deixar de ser incapaz. Não necessita do auxílio
de terceiros e não é incapaz para a vida civil independente.” - Laudo
Pericial id 15512062 – pág. 01
Destarte, a perícia é taxativa e clara no sentido de que não há
qualquer incapacidade diagnosticada que inabilite o autor ao
trabalho.
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Neste caso, havendo capacidade para exercício de atividades
laborativas, e não preenchidos, sobretudo, os requisitos legais do
artigo 86, da Lei 8.213/91, a pretendida indenização não é devida.
Neste sentido:
ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORAL.
DESCABIMENTO
DO
BENEFÍCIO. A concessão de auxílio-acidente está condicionada
à presença de sequelas que resultem na redução da capacidade
para o trabalho que habitualmente exercia (artigo 86 da Lei n.º
8.213/91). Na hipótese, não há comprovação de maior dificuldade
ou impedimento da atividade laboral. Necessidade de as partes
colaborarem para a solução do litígio. Não há elementos de prova
que sustentem as alegações da parte autora. CONCLUSÃO
da perícia pela ausência de redução da capacidade laboral.
Improcedência mantida. Negativa de seguimento à apelação.
(Apelação Cível Nº 70052294204, Décima Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS,Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em
20/12/2012). (TJ-RS - AC: 70052294204RS, Relator: Marcelo
Cezar Muller Data de Julgamento: 20/12/2012, Décima Câmara
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/04/2013).
Assim, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
ANTE O EXPOSTO e, considerando tudo que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial deduzido por JACÓ DE
JESUS HORÁCIO JUNIOR em desfavor do INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL – INSS, resolvendo o MÉRITO nos termos
do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
Custas na forma da lei.
Pelo princípio da sucumbência, arcará a parte vencida com as
despesas processuais e o pagamento de honorários advocatícios
da parte adversa, o qual arbitro em R$1.000,00 (mil reais), nos
termos do artigo 85, parágrafo 8° do CPC, cuja exigibilidade resta
suspensa nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração,
registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que
o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado.
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses
legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Novo Código
de Processo Civil.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova
sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de
admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010),
sem nova CONCLUSÃO, intime-se a parte contrária para que
ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso
adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer
contrarrazões.
Caso nada seja requerido após o trânsito em julgado desta,
observadas as formalidades legais, arquive-se.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO
DE INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.
Ariquemes, 16 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7013523-09.2016.8.22.0002
Requerente: VANIO PEREIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: LILIAN MARIA SULZBACHER RO0003225
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte autora INTIMADA para oferecer contrarrazões.
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PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700495278.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 11.719,04
Nome: NIVALDO JOSE DOS SANTOS
Endereço: Rua das Orquídeas, 2801, Setor 04, Ariquemes - RO CEP: 76873-550
Advogados do(a) AUTOR: ARLINDO FRARE NETO - RO0003811,
RAFAEL SILVA COIMBRA - RO0005311
Nome: IHIDA E SANTOS LTDA - ME
Endereço: Alameda do Ipê, 1740, Sala 1, 1 andar, Travessa
Tamarino, Setor 01, Ariquemes - RO - CEP: 76870-056
Nome: LEONILDA MARIA DOS SANTOS SILVA
Endereço: Rua José Mauro Vasconcelos, 3563, Setor 06,
Ariquemes - RO - CEP: 76873-624
Nome: SIDNEI CLOVIS DO NASCIMENTO
Endereço: Rua Porto Alegre, 2810, Setor 03, Ariquemes - RO CEP: 76870-328
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias,
regularizar a representação processual.
Regularizados, ou certificada a inércia da parte, tornem os autos
conclusos.
Intime-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701345355.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Causa: R$ 7.089,27
Nome: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: ADRIANE ELAINE TEIXEIRA
Endereço: Rua Oscar Niemeyer, 4409, Monte Alegre, Ariquemes RO - CEP: 76871-239
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Nos termos do art. 40, caput, da Lei 6.830/80, suspendo o feito pelo
prazo de um ano.
Atento ao credor que, em sendo o feito suspenso e decorrido este
prazo de suspensão, sem que tenha vindo aos autos manifestação,
o feito será encaminhado ao arquivo sem baixa, onde se aguardará
o transcurso do prazo da prescrição intercorrente ou manifestação
do credor, nos termos do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80, sem
prévia intimação do credor, vez que já ciente do procedimento a
ser adotado, caso não se manifeste antes do término do prazo de
suspensão.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 001496078.2014.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 28.252,78
Nome: BANCO DA AMAZONIA SA
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: YOSHIFUMI UCHIDA
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Nome: SALVADOR ROSA DA SILVA
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Decorrido o prazo da suspensão, intime-se o exequente para dar
andamento ao feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 16 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700358786.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 10.165,83
Nome: LUANA CRISTINA COELHO DA SILVA
Endereço: Rua das Turmalinas, 1876, - até 1147/1148, Parque das
Gemas, Ariquemes - RO - CEP: 76875-870
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON SANCHO FLAUSINO VIEIRA
- RO0004483
Nome: Banco do Brasil/SA
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 2084, Setor Institucional,
Ariquemes - RO - CEP: 76872-854
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos.
Tendo em vista que a discussão travada no aludido agravo de
instrumento é prejudicial ao deslinde deste feito, aguarde-se em
cartório o julgamento do recurso interposto pela ré.
Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 16 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 001420185.2012.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Causa: R$ 475,71
Nome: Município de Ariquemes
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76873-534
Nome: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
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Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: JOAO JOSE DE SA
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Tendo em vista que já decorreu o prazo requerido pelo exequente,
intime-o para que, no prazo de 10 dias, apresente petição pertinente
quanto ao MANDADO de intimação constante do id 16237626.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 16 de maio de 2018
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 007204765.2009.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Valor da Causa: R$ 6.668,65
Nome: EVERTOM MAKER DE PAULA SOUZA
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76872-854
Advogados do(a) EXEQUENTE: DENNIS LIMA BATISTA
GURGEL DO AMARAL - RO0007633, MARCOS PEDRO BARBAS
MENDONCA - RO0004476
Nome: Orisvaldo Antônio de Souza
Endereço:, Santa Bárbara D’Oeste - SP - CEP: 13455-561
Advogados do(a) EXECUTADO: EVANETE REVAY - RO0001061,
CYNTHIA PATRICIA CHAGAS MUNIZ DIAS - RO0001147,
LUCIANO RODRIGO DOS SANTOS DA SILVA - SP277932,
MAURO SERGIO DE FREITAS - SP261738
DECISÃO
Vistos.
Esgotados todos os meios para localização de liquidez do patrimônio
da parte executada, torna-se imperativa a necessidade de adoção
de medidas coercitivas, adequadas, para que à satisfação do
crédito exequendo sejam tomadas.
A inserção do art. 139 e incisos ao Código de Processo Civil em
vigência, ampliaram os poderes do magistrado, que poderá valerse de todas as medidas que estiverem ao seu alcance para que
a execução seja satisfatória, alcançando o fim que se destina: o
cumprimento da obrigação pelo executado.
Tais medida devem ser avaliadas diante do caso concreto,
respeitando todos os direitos processuais e constitucionais das
partes e não poderão ser aplicadas indiscriminadamente, evitandose abusos e o consequente desrespeito aos princípios que se
buscam tutelar (menor onerosidade, personalidade do executado,
legalidade, etc).
Feito estes apontamentos, entendo que o pleito do credor merece
deferimento, haja vista que todas as medidas executivas cabíveis
foram tomadas, não sendo localizados bens, tampouco houve
indicação de bens pelo executado que se furtou da obrigação
perante o credor.
Ademais o argumento apresentado pelo credor é relevante e
merece ser considerado pois, se o executado não possui dinheiro
para quitar com sua dívida, não o terá para realizar viagens
internacionais, manutenção de veículo e compras em cartão de
crédito.
Logo, com autorização do art. 139, IV do CPC que prevê: “O
juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que
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tenham por objeto prestação pecuniária;”, determino a suspensão
da Carteira Nacional de Habilitação do executado e a apreensão de
seu passaporte, até o pagamento da presente dívida.
Oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito e à Delegacia da
Polícia Federal.
Determino, ainda, a suspensão dos cartões de crédito do executado
até o pagamento da presente dívida.
Oficie-se às empresas operadoras de cartão de crédito Mastercard,
Visa, Elo, Amex e Hipercard, para suspender os cartões do
executado.
No mais, de acordo com o art. 921 do Código de Processo Civil,
a execução será suspensa quando o executado não possuir bens
penhoráveis, a fim de que o exequente diligencie no intuito de
encontrar bens passíveis de satisfazer o crédito exequendo.
Sendo o caso dos autos, suspendo o feito pelo prazo de 1 (um)
ano, prazo durante o qual também restará suspensa a prescrição e
se aguardará a efetividade das medidas acima aplicadas.
Decorrido este prazo, caso não venham aos autos manifestação
do credor indicando a localização de bens passíveis à penhora,
independente de intimação, passará a correr o prazo da prescrição
intercorrente (art. 921, §2º, do CPC).
A suspensão ocorrerá em arquivo.
Intime-se o executado desta DECISÃO.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700063015.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 18.225,00
Nome: PAULO HENRIQUE SANTIAGO COSTA
Endereço: RUA VALE DO ANARI, 1660, BAIRRO COQUEIRAL,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-000
Advogado do(a) AUTOR: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO
- RO0007519
Nome: RONDO MOTOS LTDA
Endereço: Alameda Fortaleza, 2052, - até 2236/2237, Setor 03,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-504
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Considerando que, por um lapso, a solenidade anteriormente
agendada para o dia 01 de junho de 2018, fora marcada para data
em que não havia expediente forense (COJE, artigo 61, parágrafo
2º e DJ 230/2017, pág. 02), dou-a por prejudicada e REDESIGNO
a audiência de conciliação para o dia 27 de julho de 2018, às
09h00min.
Intimem-se, com urgência, acerca da nova data.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700119054.2018.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40)
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Valor da Causa: R$ 27.010,77
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI
Endereço: Av Ayrton Senna, 1109, setor 01, Buritis - RO - CEP:
76880-000
Advogado do(a) AUTOR: SELVA SIRIA SILVA CHAVES
GUIMARAES - RO0005007
Nome: C. F. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Endereço: Rua Pica Pau, Setor 01, Cujubim - RO - CEP: 76864-000
Nome: CLAUDEIR FAUSTINO DA SILVA
Endereço: Rua 15 de Outubro, 2437, Açougue Mineiro, Setor 01,
Campo Novo de Rondônia - RO - CEP: 76887-000
Nome: SONIA FERNANDES DA SILVA
Endereço: Rua 15 de Outubro, 2437, Setor 01, Campo Novo de
Rondônia - RO - CEP: 76887-000
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Considerando que, por um lapso, a solenidade anteriormente
agendada para o dia 01 de junho de 2018, fora marcada para data
em que não havia expediente forense (COJE, artigo 61, parágrafo
2º e DJ 230/2017, pág. 02), dou-a por prejudicada e REDESIGNO
a audiência de conciliação para o dia 27 de julho de 2018, às
09h30min.
Intimem-se, com urgência, acerca da nova data.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700599380.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 56.738,08
Nome: WANDERLEY DA SILVA FERREIRA JUNIOR
Endereço: Rua Graciliano Ramos, 3133, - até 3365/3366, Setor 06,
Ariquemes - RO - CEP: 76873-696
Advogado do(a) AUTOR: NELSON BARBOSA - RO0002529
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., s/n, Rua Benedito Américo de
Oliveira, s/n, Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos.
Como é cediço, o processo judicial deve ser aplicado na sua
perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis. Nada
obstante isso, tem, por vezes, servido à feição predominante
corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o
desvirtua. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da
antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às
pessoas efetivamente necessitadas.
No caso em exame, a pretensão poderia perfeitamente ser
formulada perante o Juizado Especial Cível, pois cabe na
competência daquele. Ademais, lá o processo transcorre livre de
despesas para a parte demandante.
Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos maiores
exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de
resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do
caso, o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita
desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da
jurisdição, configurando exercício abusivo de direito, que importa
coartar.
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Nesse sentido este lapidar precedente do TJRS:
“É compreensível que os advogados de um modo geral prefiram
o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração
merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer
que seja aceitável ou determinante do processo comum. Há muitos
anos atrás, sob a realidade das circunstâncias de outro tempo,
consolidou-se a orientação de que a parte pode optar pelo processo
comum ou especial.
Ninguém mais desconhece que esta concepção, com o passar do
tempo, gerou um sério desvirtuamento até se chegar à situação
atual, que se tornou fato público e notório na experiência forense: o
uso abusivo do processo comum em assistência judiciária gratuita,
mesmo que se trate de causa típica ao Juizado Especial Cível. […]
O processo comum é dispendioso, as custas servem às despesas
da manutenção dos serviços, a estrutura do
PODER JUDICIÁRIO é imensa e altamente onerosa, a razão
principal da regra da antecipação das despesas, salvo assistência
judiciária gratuita às pessoas necessitadas.
A pretensão é daquelas típicas ao Juizado Especial Cível, onde
o processo transcorre livre de despesas à parte demandante.
Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos maiores
exemplos de cidadania que o País conhece, [...] que se encontram
em plenas condições de resolver com celeridade, segurança e
sem despesas, a situação do caso, o uso do processo comum,
contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária,
caracteriza uma espécie velada de manipulação da jurisdição, que
não mais se pode aceitar.
Caracteriza-se, pois, fundada razão para o indeferimento do
benefício [...]” (TJRS, AI nº 70068368687, nº CNJ 004706270.2016.8.21.7000, j. 24.2.2016, rel. Des. Carlos Cini Marchionatti)
Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é
custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus
que deveriam ser pagos pela parte autora, o que não pode ser
admitido.
Ademais, as custas processuais captadas revertem para fundo
público, utilizado em benefício do próprio
PODER JUDICIÁRIO, e, consequentemente, de todos os
jurisdicionados.
Dessa maneira, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça.
Intime-se a parte autora para preparo de custas, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, com
fulcro no art. 290 do CPC.
No mesmo prazo, querendo, pode o(a) requerente postular, ao
revés, a remessa dos autos ao Juizado Especial.
Intime-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700273210.2018.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- SEPARAÇÃO CONSENSUAL (60)
Valor da Causa: R$ 1.000,00
Nome: TEREZINHA ELIZIARIO SIMOES
Endereço: RUA TOPAZIO, S/N, BOM FUTURO, Bom Futuro
(Ariquemes) - RO - CEP: 76879-400
Nome: AGNALDO APARECIDO SATELLI BASTOS
Endereço: AC Alto Paraíso, 3574, Avenida Jorge Teixeira 3628,
Centro, Alto Paraíso - RO - CEP: 76862-000
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO APARECIDO MENDES
ANDRADE - RO9033
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO APARECIDO MENDES
ANDRADE - RO9033
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SENTENÇA
Vistos, etc.
AGNALDO APARECIDO SATELLI BASTOS e TEREZINHA
ELIZARIO SIMÕES, propôs a presente ação requerendo a
homologação do acordo de reconhecimento e dissolução de união
estável c/c partilha de bens, guarda e alimentos dos menores
TAINARA SIMÕES SATELLI, ANDERSON SIMÕES SATELLI E
THALIANY SIMÕES SATELLI, todos qualificados nos autos.
A inicial foi instruída com documentos.
Afirmam os autores que conviveram em união estável desde
01/05/2001 até 28/10/2017, e que durante a constância da união
estável contraíram bens, os quais foram partilhados de forma
consensual. Possuem três filhos em comum, os menores Tainara
Simões Satelli, Anderson Simões Satelli e Thaliany Simões
Satelli. Informaram que a guarda dos filhos será exercida de
forma compartilhada, tendo como lar de referência a residência
da genitora, podendo o genitor exercer o direito de visitas em
finais de semana alternados, além de permanecer com os filhos
durante as férias escolares. Os alimentos restaram acordados
no montante de 32% (trinta e dois por cento) do salário-mínimo
vigente, mais complementação de 50% (cinquenta por cento) das
despesas médicas, farmacêuticas, escolares e aquelas relativas a
vestimentas, a serem pagos todo dia 10 de cada mês.
O parquet manifestou-se pela homologação do acordo (ID
Num.18341195).
É o relatório. DECIDO.
Trata-se de pedido de homologação de acordo de guarda, alimentos
e visitas, em favor dos menores Tainara Simões Satelli, Anderson
Simões Satelli e Thaliany Simões Satelli, bem como a dissolução de
união estável, proposta por Agnaldo Aparecido Satelli e Terezinha
Elizario Simões.
Considerando que as partes estão de acordo e, como não se
vislumbra qualquer prejuízo para os menores, porquanto seus
interesses restaram resguardados, o pleito há de ser deferido.
Posto isto e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO
os termos do acordo firmado pelas partes, para que surtam seus
jurídicos e legais efeitos e, com fulcro no CPC, art. 487, inciso III,
“b”, julgo extinto o feito, com resolução de MÉRITO.
SENTENÇA transitada em julgado nesta data em razão da
preclusão lógica, disposta no parágrafo único do art. 1.000, do
CPC.
P. R. I., e, arquive-se, com as baixas devidas.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE AVERBAÇÃO
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700591064.2018.8.22.0002
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Valor da Causa: R$ 6.409,55
Nome: BANCO HONDA S/A.
Endereço: Avenida do Café, CONJUNTO 62 TORRE, Vila
Guarani(Zona Sul), São Paulo - SP - CEP: 04311-000
Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE ANDRES ACEVEDO
IBANEZ - MT022131A
Nome: WILLIAN WALTER DUTRA
Endereço: Rua Ingazeiro, 1704, Setor 01, Ariquemes - RO - CEP:
76870-084
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
1. Aguarde-se a comprovação do recolhimento das custas
processuais, para processamento.
2. A parte autora pretende a busca e apreensão liminar do veículo
objeto de contrato de alienação fiduciária.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

A verossimilhança da pretensão encontra respaldo legal no DL
911/69, no contrato de financiamento com alienação fiduciária,
bem como na mora da parte devedora, comprovada através da
notificação extrajudicial, das parcelas vencidas e não pagas.
O periculum in mora também se encontra presente já que o(a)
réu(ré) encontra-se inadimplente com as parcelas do contrato,
usufruindo do bem, o que pode acarretar sua desvalorização, ante
o decurso do tempo, além de eventual dano.
Assim, defiro, liminarmente, a busca e apreensão do veículo
mencionado na exordial.
O MANDADO só será cumprido com o acompanhamento de
preposto da parte autora, ante a necessidade de depositário do
bem.
Caso o preposto da autora não entre em contato com o oficial de
justiça, até o final do prazo para cumprimento, o MANDADO deverá
ser devolvido ao cartório sem qualquer diligência.
3. Executada a liminar, cite-se a parte requerida de todo o teor
da petição inicial, cientificando-a de que terá o prazo de 5 (cinco)
dias, da execução da liminar, para pagar a integralidade da dívida
pendente, segundo os valores apresentados pela parte autora, na
inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus,
bem como terá o prazo de 15 dias, da execução da liminar, para
responder à pretensão, ainda que tenha efetuado o pagamento,
caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição
(DL 911/69, art. 3º e parágrafos).
4.Sirva o presente de MANDADO de busca, apreensão e citação,
depositando-se o bem, com a parte autora, ou quem ela venha a
indicar, mediante compromisso. Se necessário for, defiro ao oficial
o reforço policial.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 15 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700602670.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Causa: R$ 2.475,05
Nome: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: ISABELLE DAVID LOBO
Endereço: AVENIDA JARU, 2349, SETOR BNH, Ariquemes - RO
- CEP: 76870-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
1. CITE-SE a parte executada para, no prazo de cinco (05) dias,
pagar a dívida com os encargos indicados na CDA desta execução,
ou garanti-la, efetuando depósito em dinheiro à ordem deste juízo
em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização
monetária, oferecendo fiança bancária ou nomeando bens à
penhora, mediante aceitação da parte exequente.
2. Em caso de pronto pagamento, honorários advocatícios de 10%
sobre o valor do débito.
3. Caso decorrido o prazo do item 1, a dívida não tiver sido quitada
ou garantida a execução, penhore-se ou arreste-se tantos bens
quanto bastem para a satisfação do débito e acessórios, devendo
constar no auto a respectiva avaliação.
4. Intime-se a parte executada e o seu cônjuge, se casado e se a
constrição recair sobre bem imóvel (CPC, art. 73, §1º).
5. Cientifique-se a parte executada do prazo de 30 dias para
oferecer EMBARGOS, contados da juntada do depósito da dívida,
fiança bancária ou intimação da penhora aos autos.
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6. Providencie-se o registro da penhora ou arresto perante o Serviço
Registral de Imóveis desta Comarca em se tratando de bem imóvel,
servindo o MANDADO também de registro.
7. Não encontrados bens passíveis de penhora, autorizo a penhora
dos bens que guarnecem a residência do executado, atentandose o Sr. Oficial de Justiça, quando da diligência, quanto aos tidos
como impenhoráveis, (art. 833, inciso II, CPC).
7.1 Fica, desde já, deferido o auxílio de força policial, em caso de
resistência (art. 846, §2º do CPC).
8. Caso a parte executada não seja encontrada no endereço
indicado na inicial, tornem os autos conclusos para tentativa de
localização de endereço junto ao INFOJUD.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO DE EXECUÇÃO, PENHORA,
AVALIAÇÃO, INTIMAÇÃO e REGISTRO, CUJO ENDEREÇO
DEVE SER OBSERVADO NA INICIAL.
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700595216.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 11.448,00
Nome: APARECIDA CRISTINA HILARIO PHELIPE
Endereço: Linha C 95, sn, Zona Rural, Alto Paraíso - RO - CEP:
76862-000
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO HENRIQUE MEZABARBA RO0003771
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço: Rua Júlio de Castilho, 500, Olaria, Porto Velho - RO CEP: 76801-238
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Defiro, por ora, a gratuidade postulada.
APARECIDA CRISTINA HILARIO PHELIPE ingressou com
a presente ação em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de benefício
previdenciário.
Em razão do indeferimento administrativo e como o réu não
está comparecendo nas audiências designadas pelo juízo sob a
justificativa do reduzido quadro de procuradores, vislumbro que
não terá interesse na composição antes da instrução processual,
que será tentada caso sinalize em sua resposta, mas que nessa
fase preliminar serviria apenas como obstáculo à tempestiva e
razoável duração do processo.
Dessa forma, cite-se o réu para, querendo, CONTESTAR o pedido
nos termos do art. 183 do CPC, bem como juntar aos autos cópia
do processo administrativo, conforme pontuado na Recomendação
Conjunta n. 1, de 15/12/2015 do CNJ.
Com a contestação, caso sejam alegadas quaisquer das hipóteses
previstas no art. 337 do CPC e/ou proposta de acordo, intime-se o
autor para manifestar em RÉPLICA no prazo de 15 (quinze) dias,
podendo apresentar prova quanto aos fatos alegados.
Após, tendo em vista a existência de interesse de pessoa idosa,
abra-se vista ao Ministério Público para requerer o que entender
de direito, nos termos do art. 74 da Lei. 10.741/2003 (Estatuto do
Idoso).
Em seguida, tornem conclusos para saneamento, nos termos do
art. 347 do CPC.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700392009.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 58.728,49
Nome: GERALDO TARCIANO FERNANDES
Endereço: Rua Salvador, 2204, Setor 03, Ariquemes - RO - CEP:
76870-416
Advogados do(a) EXEQUENTE: DENNIS LIMA BATISTA
GURGEL DO AMARAL - RO0007633, MARCOS PEDRO BARBAS
MENDONCA - RO0004476, NILTOM EDGARD MATTOS MARENA
- RO000361B
Nome: ELETRIX INCORPORACOES CONSTRUCOES E
SERVICO LTDA - EPP
Endereço: Avenida Nações Unidas, 284, Bairro Nossa Senhora,
KM 1, Porto Velho - RO - CEP: 76804-110
Advogados do(a) EXECUTADO: MARCOS ANTONIO METCHKO
- RO0001482, MARCOS ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS RO0000846
DESPACHO
Vistos.
INDEFIRO o pedido de designação de nova audiência de
conciliação, uma vez que outrora requerida pela executada a
mesma foi designada e esta não apresentou qualquer proposta de
acordo, conforme consignado na ata colacionada ao id 16894267.
Desta feita, intime-se a executada para que comprove o pagamento
do saldo devedor remanescente, no prazo de 05 dias.
Em seguida, vista a exequente para requerer o que entender de
direito.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 16 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700543256.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 11.448,00
Nome: MOACIR FRANCO ALVES
Endereço: Rua Alto Paraiso, 2317, Apoio Social, Ariquemes - RO
- CEP: 76870-000
Advogado do(a) AUTOR: JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR RO8698
Nome: INSS
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
1. Defiro, por ora, a gratuidade postulada.
2. MOACIR FRANCO ALVES ingressou com a presente ação
previdenciária contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do benefício assistencial
(LOAS).
3. Em razão do indeferimento administrativo e como o réu não
está comparecendo nas audiências designadas pelo juízo sob a
justificativa do reduzido quadro de procuradores, vislumbro que
não terá interesse na composição antes da instrução processual,
que será tentada caso sinalize em sua resposta, mas que nessa
fase preliminar serviria apenas como obstáculo à tempestiva e
razoável duração do processo.
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4. Dessa forma, cite-se o réu para, querendo, CONTESTAR
o pedido nos termos do art. 183 do CPC, bem como juntar aos
autos cópia do processo administrativo, conforme pontuado na
Recomendação Conjunta n. 1, de 15/12/2015 do CNJ.
5. Com a contestação, caso sejam alegadas qualquer das hipóteses
previstas no art. 337 do CPC e/ou proposta de acordo, intime-se o
autor para manifestar em RÉPLICA no prazo de 15 (quinze) dias,
podendo apresentar prova quanto aos fatos alegados.
6. Neste ínterim, realize-se também o ESTUDO SOCIAL, a fim
de averiguar a renda per capita do autor, porquanto tal medida é
indispensável para instrução do feito.
Para tanto, nomeio a assistente social do Serviço Social do
Município de ALTO PARAÍSO/RO, para que proceda com estudo
social na residência da requerente, podendo ser localizada na
Secretaria de Ação Social deste Município e, na oportunidade,
intime-a para que compareça em cartório, no prazo de 10 dias, a
fim de preencher o formulário contido no Anexo II da Resolução
n° 541, do Conselho da Justiça Federal, possibilitando, assim, o
pagamento dos honorários devidos pela realização do estudo
social dos autos, que fixo em R$248,59 (duzentos e quarenta e
oito reais e cinquenta e nove centavos) em conformidade com a
Resolução n° 232, do Conselho Nacional de Justiça, de 13/7/2016.
7. Sobrevindo laudo/relatório, intimem-se as partes para se
manifestarem quanto ao resultado nele emitido, no prazo de 05
dias, bem como desde já fica deferida a inclusão do pagamento
dos honorários periciais, junto ao sistema da Justiça Federal.
8. Em seguida, tornem conclusos para saneamento, nos termos do
art. 347 do CPC.
Expeça-se e pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 18 de maio de 2018
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700579713.2018.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)
Valor da Causa: R$ 3.663,36
Nome do autor: Nome: OSMAR BATISTA DE ASSIS
Endereço: desconhecido
Nome: ROSIANE MARCAL GONCALVES
Endereço: desconhecido
Advogado do autor:
SENTENÇA
Vistos.
Osmar Batista de Assis e Rosiane Marçal Gonçalves de Assis,
ambos qualificados nos autos, ajuizaram pedido de divórcio
consensual, alegando, em resumo, que: a) contraíram núpcias
em 30/11/1996; b) não amealharam bens; c) desta união tiveram
dois filhos. Pugnaram pela regularização da guarda, visitas e
alimentos do(a) menor. Informaram que os alimentos restaram
acordados no montante de 32% (trinta e dois por cento) do salário
mínimo vigente, mais complementação de 50% (cinquenta por
cento) das despesas médicas, farmacêuticas, escolares e aquelas
relativas a vestimentas, mediante apresentação de receita médica
e outros recibos, a serem depositados mensalmente em conta
de titularidade da genitora. Manifestam o desejo de dissolverem
o vínculo matrimonial, bem como partilhar os bens e as dívidas
jungidas. Juntaram documentos.
É o relatório. DECIDO.
Trata-se de ação de divórcio consensual c/c pedido de
regulamentação de guarda, visitas e fixação de alimentos.
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Com efeito, após o advento da EC/66, dando nova redação ao
art. 226 da CF/88, não se faz mais necessário o lapso temporal
para o divórcio, podendo, agora, qualquer pessoa, casada,
ingressar com pedido de divórcio direto litigioso ou consensual,
independentemente do tempo anteriormente previsto.
Noto, a par disso, que os autores estão devidamente assistidos
e assinaram a petição inicial, manifestando concordância com os
termos nela redigidos.
Ademais, conforme manifestação do Ministério Público, não há
ofensa aos direitos da criança prole dos autores, sendo de rigor a
homologação do acordo entabulado.
ANTE O EXPOSTO e, por tudo o mais que consta dos autos, com
fulcro no artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, HOMOLOGO,
por SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o
acordo a que chegaram as partes, o que faço para:
a) DECRETAR o divórcio entre as partes, dissolvendo o vínculo
matrimonial e declarar cessado o regime patrimonial de bens.
b) CONCEDER a guarda compartilhada das crianças em favor dos
requerentes, fixando como lar de residência da criança a casa da
genitora.
As visitas serão exercidas de forma livre pelo genitor.
c) FIXAR os alimentos definitivos em 32% (trinta e dois por cento)
do salário-mínimo vigente, mais complementação com 50% de
despesas médicas, farmacêuticas, escolares e aquelas relativas a
vestimentas, mediante apresentação de receita médica e outros
recibos, os quais serão depositados mensalmente na conta
poupança aberta em nome da criança.
A divorcianda retornará a usar o nome de solteira, qual seja:
ROSIANE MARÇAL GONÇALVES.
Averbe-se o divórcio no Cartório de Registro Civil onde se realizou
a solenidade de matrimônio, conforme certidão de casamento
anexa ao feito.
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de
MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código
de Processo Civil.
Isento de custas.
SENTENÇA transitada em julgado nesta data em razão da
preclusão lógica, disposta no parágrafo único do art. 1.000, do
CPC.
As partes são beneficiárias da gratuidade do ato notarial e registral
- Provimento n. 13/2009 de 29/05/2009 e art. 3º, inciso II, da Lei
1.060/50 c/c o art. 98, parágrafo 1º, inciso IX, do CPC.
Ciência ao Ministério Público.
P. R. I. C. e, oportunamente, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE AVERBAÇÃO
Ariquemes, 15 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7010233-49.2017.8.22.0002
Requerente: RODRIGO TOTINO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - SP0305896
Requerido: ANTONIO LENIO MONTALVAO
Advogado do(a) EXECUTADO: LUIZ EDUARDO FOGACA RO0000876
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo nº: 701023349.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 22/08/2017 18:13:54
EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO
EXECUTADO: ANTONIO LENIO MONTALVAO
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DESPACHO
Vistos e etc.
O bloqueio on-line restou frutífero, sendo bloqueada a importância
de R$4.537,41 (quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e
quarenta e um centavos).
Intime-se a parte executada para oferecer impugnação à penhora,
caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854,
§3º, do CPC.
Em caso de inércia ou anuência do executado, expeça-se o
necessário para levantamento da quantia em favor da parte autora,
podendo ser retirado por seu advogado.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos
conclusos.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 16 de abril de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
Assinado eletronicamente por: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS
DE OLIVEIRA
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 17639665 18041617010328900000016430309
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7008551-59.2017.8.22.0002
Requerente: JEAN LEITE DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: ELIZEU LEITE CONSOLINE - RO0005712
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte autora INTIMADA da apelação interposta para,
querendo, apresentar contrarrazões
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7002189-41.2017.8.22.0002
Requerente: UNIDAS SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CAROLINE FERRAZ - RO0005438
Requerido: JOCELIA MARIA DE MORAIS e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Fica a parte AUTORA intimada da SENTENÇA de extinção e da
expedição do alvará ID n. 18375649.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701075916.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 759,25
Nome: STEFANY FIRMINO LOPES
Endereço: Avenida Capitão Sílvio, 5234, - de 4990 a 5466 - lado
par, Grandes Áreas, Ariquemes - RO - CEP: 76876-650
Nome: JOSIVANIA LOPES
Endereço: Avenida Capitão Sílvio, 5234, - de 4990 a 5466 - lado
par, Grandes Áreas, Ariquemes - RO - CEP: 76876-650
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALINE ANGELA DUARTE RO0002095, MARCOS RODRIGUES CASSETARI JUNIOR RO0001880
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALINE ANGELA DUARTE RO0002095
Nome: VALDEIR ALVES FIRMINO

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Endereço: BAIRRO CIDEZAL, SN, RUA MATRINXAN, Sapezal MT - CEP: 78365-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Ciente da certidão constante do id 17779514, a qual informa sobre
a soltura do executado face ao pagamento da obrigação.
Cumpra-se as demais disposições da SENTENÇA (id 17023139).
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 16 de maio de 2018
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700886165.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 1.000,00
Nome: JOELMA CONCEICAO DE JESUS
Endereço: Rua Porto Rico, 1045, Setor 10, Ariquemes - RO - CEP:
76876-080
Advogado do(a) AUTOR:
Nome: EMERSON SATURINO DOS SANTOS
Endereço: Rua Porto Rico, 1045, Setor 10, Ariquemes - RO - CEP:
76876-080
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Somente o inimputável Emerson foi citado, por meio de sua
genitora, e apresentou contestação (ids 15004202 e 17540502).
Tendo em vista que a autora emendou a inicial para regularizar o
polo passivo (id 13757293), determino o cumprimento integral do
DESPACHO constante do id 14342162 para citação das demais
partes rés.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 16 de maio de 2018
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700602318.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 29.222,00
Nome do autor: Nome: KIARA HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS
Endereço: Rua Fernando Henrique Martins, 5245, - de 4850 ao fim
- lado par, Setor 08, Ariquemes - RO - CEP: 76873-340
Advogado do autor: Advogado(s) do reclamante: KARINE DE
PAULA RODRIGUES, ADVARCI GUERREIRO DE PAULA ROSA
Nome do réu: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: Avenida Nações Unidas, - até 310 - lado par, KM 1,
Porto Velho - RO - CEP: 76804-110
DECISÃO
Vistos.
1. Defiro, por ora, a gratuidade postulada.
2. K. H. O. D. S. ingressou com a presente ação previdenciária
contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
objetivando a concessão do benefício assistencial (LOAS).
2.1 Pois bem. Passo a análise do pedido incidental da tutela de
urgência.
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Nos termos do art. 300, caput e §3º do CPC, a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, não sendo possível a sua concessão quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da DECISÃO.
Os critérios de aferição para o deferimento da antecipação dos
efeitos da tutela estão na faculdade do juiz, que ponderando sobre
os fatos e documentos juntados com a inicial, decide sobre a
conveniência da concessão, desde que preenchidos os requisitos.
O benefício de prestação continuada é uma garantia constitucional,
de caráter assistencial, previsto no art. 203, inciso V, da Constituição
Federal, e regulamentado pelo art. 20 da Lei nº 8.742/93, que
consiste no pagamento de um salário-mínimo mensal aos
portadores de deficiência ou idosos que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida pelo
núcleo familiar.
No caso dos autos, não emergem de plano elementos a permitir
a constatação da condição de necessitado e do valor per capita,
requisitos necessários para a concessão do benefício requerido,
quais sejam, a comprovação de deficiência incapacitante para a
vida e para o trabalho, além de renda mensal familiar mensal, per
capita, inferior a 1/4 de salário-mínimo.
Portanto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
pretendida pela parte autora, com supedâneo na fundamentação
supra.
Acrescento, ainda, que não há perigo de prejuízo à parte requerente,
porquanto, caso seja comprovada a incapacidade laborativa, a
mesma fará jus ao recebimento retroativo do benefício.
3. Em razão do indeferimento administrativo e como o réu não
está comparecendo nas audiências designadas pelo juízo sob a
justificativa do reduzido quadro de procuradores, vislumbro que
não terá interesse na composição antes da instrução processual,
que será tentada caso sinalize em sua resposta, mas que nessa
fase preliminar serviria apenas como obstáculo à tempestiva e
razoável duração do processo.
4. Dessa forma, cite-se o réu para, querendo, CONTESTAR
o pedido nos termos do art. 183 do CPC, bem como juntar aos
autos cópia do processo administrativo, conforme pontuado na
Recomendação Conjunta n. 1, de 15/12/2015 do CNJ.
5. Com a contestação, caso sejam alegadas qualquer das hipóteses
previstas no art. 337 do CPC e/ou proposta de acordo, intime-se o
autor para manifestar em RÉPLICA no prazo de 15 (quinze) dias,
podendo apresentar prova quanto aos fatos alegados.
6. Neste ínterim, realize-se também o ESTUDO SOCIAL, a fim
de averiguar a renda per capita do autor, porquanto tal medida é
indispensável para instrução do feito.
Para tanto, nomeio a assistente social do Serviço Social do
Município de Ariquemes/RO, para que proceda com estudo social
na residência da requerente, podendo ser localizada na Secretaria
de Ação Social deste Município e, na oportunidade, intime-a
para que compareça em cartório, no prazo de 10 dias, a fim de
preencher o formulário contido no Anexo II da Resolução n° 541, do
Conselho da Justiça Federal, possibilitando, assim, o pagamento
dos honorários devidos pela realização do estudo social dos autos,
que fixo em R$248,59 (duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta
e nove centavos) em conformidade com a Resolução n° 232, do
Conselho Nacional de Justiça, de 13/7/2016.
7. Sobrevindo laudo/relatório, intimem-se as partes para se
manifestarem quanto ao resultado nele emitido, no prazo de 05
dias, bem como desde já fica deferida a inclusão do pagamento
dos honorários periciais, junto ao sistema da Justiça Federal.
8. Após, dê-se vista ao Ministério Público.
9. Em seguida, tornem conclusos para saneamento, nos termos do
art. 347 do CPC.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700513294.2018.8.22.0002
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)
Valor da Causa: R$ 1.000,00
Nome: EDSON PEREIRA SARAIVA
Endereço: gleba 08, Lote 0, Linha C - 105, Rodovia RO Km 205,,
Cujubim - RO - CEP: 76864-000
Advogado do(a) EMBARGANTE: THIAGO APARECIDO MENDES
ANDRADE - RO9033
Nome: EDVALDO PEREIRA SARAIVA
Endereço: DESCONHECIDO, DESCONHECIDO, Cujubim - RO CEP: 76864-000
Nome: MARIA DA GLÓRIA PAIVA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EMBARGADO:
Advogado do(a) EMBARGADO:
DECISÃO
Vistos.
Intime-se a parte autora para proceder com a emenda à inicial,
a fim de adequar o valor atribuído à causa de modo que retrate
o verdadeiro benefício pretendido com a presente demanda, bem
como comprovar o recolhimento das custas iniciais complementares,
no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.
Intime-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700425557.2018.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 16.982,86
Nome do autor: Nome: ANTONIO DE PAULA
Endereço: AC Alto Paraíso, 3533, Avenida Jorge Teixeira 3533,
Centro, Alto Paraíso - RO - CEP: 76862-000
Advogado do autor: Advogado(s) do reclamante: MAURO JOSE
MOREIRA DE OLIVEIRA
Nome do réu: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., 4 andar, Rua Benedito Américo
de Oliveira, s/n, Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
SENTENÇA
Vistos.
ANTONIO DE PAULA ingressou com a presente CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA (156) em desfavor de BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A..
O feito encontrava-se tramitando regularmente, quando então
sobreveio petição da parte credora manifestando o desejo de
desistência da ação.
Posto isso, nos termos do art. 775, caput, c/c o artigo 485, inciso
VIII, ambos, do CPC, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da
execução para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, e na
forma do artigo 925, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO
o presente processo pela desistência da execução.
Caso tenha sido expedida a Certidão prevista nos arts. 782 e 828,
do CPC, caberá ao exequente o cancelamento das restrições (art.
828, § 2º e 782, § 4º, ambos do CPC).
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Caso se trate de cumprimento de SENTENÇA e tenha sido
expedida a certidão para protesto da SENTENÇA, expeça-se
ofício para o cancelamento do protesto, competindo às partes a
impressão e o encaminhamento do ofício para cumprimento.
Levantem-se eventuais penhoras levadas à efeito nos autos, com a
respectiva expedição de MANDADO de cancelamento da penhora,
se bem imóvel.
Com o trânsito em julgado e caso este processo se trate de
cumprimento de SENTENÇA eletrônico, providencie a serventia as
anotações e lançamentos de praxe.
Isento de custas nos termos do art. 8º, III, da Lei Estadual
3.896/2016 (Regimento de Custas Judiciais).
SENTENÇA transitada em julgado nesta data, por força da
preclusão lógica disposta no art. 1.000, parágrafo único do CPC.
P.R.I. e, oportunamente, arquivem-se, observadas as formalidades
legais.
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700263629.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 8.443,56
Nome: MARIA DA PENHA
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 2302, - de 2240 a 2490 lado par, Setor 04, Ariquemes - RO - CEP: 76873-500
Advogado do(a) EXEQUENTE: JAQUELINE VIEIRA CARDOSO RO0005455
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Av Campos Sales, 3132, Olaria, Porto Velho - RO - CEP:
76847-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
À escrivania para as providências necessárias.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 15 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700065477.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 13.884,00
Nome: EDICLEI ALVES DE ARAUJO
Endereço: Rua Paraná, 3258, - de 3257/3258 a 3386/3387, Setor
05, Ariquemes - RO - CEP: 76870-552
Advogados do(a) AUTOR: LEANDRO SIQUEIRA ARAUJO RO7696, ERLETE SIQUEIRA - RO0003778
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Av Campos Sales, 3132, Olaria, Porto Velho - RO - CEP:
76847-000
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
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DESPACHO
Vistos.
Expeça-se alvará em favor do credor (ID Num.18157912), podendo
ser expedido em nome dos causídicos, desde que tenha poderes
para tanto.
Após, arquive-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700105712.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 5.104,26
Nome: J C DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: Avenida Canaã, 1321, Áreas Especiais, Ariquemes - RO
- CEP: 76870-233
Advogado do(a) AUTOR: VALDELICE DA SILVA VILARINO RO0005089
Nome: UAN DE ALMEIDA DURAES
Endereço: Rua Cacaueiro, 1565, Setor 01, Ariquemes - RO - CEP:
76870-115
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Considerando que, por um lapso, a solenidade anteriormente
agendada para o dia 01 de junho de 2018, fora marcada para data
em que não havia expediente forense (COJE, artigo 61, parágrafo
2º e DJ 230/2017, pág. 02), dou-a por prejudicada e REDESIGNO
a audiência de conciliação para o dia 27 de julho de 2018, às
10h00min.
Intimem-se, com urgência, acerca da nova data.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 17 de maio de 2018
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz de Direito

4ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº 7005934-92.2018.8.22.0002
Assunto: [Fixação]
PARTE AUTORA: EDUARDA DA COSTA FERREIRA, representada
pela genitora RENATA COSTA DE ALMEIDA
Endereço: Rua Couros, 3993, Bela Vista, Ariquemes - RO - CEP:
76875-553
Advogado: MARCOS RODRIGUES CASSETARI JUNIOR, ALINE
ANGELA DUARTE, DENILSON SIGOLI JUNIOR
PARTE REQUERIDA: THIAGO FERREIRA DO CARMO
Endereço: Rua Bahia, 3684, Setor 05, Ariquemes - RO - CEP:
76870-730

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

708

DECISÃO
1. Tramitará em segredo de justiça e com isenção de custas.
2. Fixo alimentos provisórios em 35 % (trinta e cinco por cento) do
salário-mínimo, devidos desde a citação (art. 4º, parágrafo único,
Lei n. 5478/68).
3. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento
para o dia 28 de JUNHO de 2018, às 12h, a ser realizada no
CEJUSC, situado à Rua Fortaleza, 2178, setor 03, fone 3536-3937,
Ariquemes/RO.
4. Caso não haja acordo e havendo testemunhas a serem ouvidas,
o magistrado deverá ser imediatamente comunicado, a fim de
assumir a audiência e instruí-la na mesma data ora designada,
devendo as partes aguardarem a audiência em continuação.
Caso as partes não tenham trazido suas testemunhas, deverão
apresentar alegações finais em audiência, colhendo-se, ainda, o
parecer final do Ministério Público.
5. Cite-se o réu e intime-se a autora a fim de que compareçam
à audiência, acompanhados de seus advogados e testemunhas,
3 (três) no máximo, independente de prévio depósito de rol,
importando a ausência da parte autora em extinção e arquivamento
do feito e do réu, em confissão e revelia, penalidade que será
também aplicada se comparecer desacompanhado de advogado.
6. Eventual defesa deverá ser apresentada no ato da audiência,
pelo advogado do requerido, sob pena de presunção de veracidade
dos fatos alegados na inicial (NCPC, art. 344).
7. O Ministério Público atuará no feito.
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO
LOCAL DA AUDIÊNCIA: CEJUSC, situada à Rua Fortaleza, 2178,
setor 03, fone 3536-3937, Ariquemes/RO.
Ariquemes,16 de maio de 2018
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7003062-41.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR:FRANCILENE SILVA SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: JUCYARA ZIMMER - RO0005888
RÉU: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665
Vistos.
1. Nos termos do art. 523 do CPC, fica a parte executada intimada
para pagar voluntariamente o débito de R$ 1.961,68, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% (dez por cento)
e honorários advocatícios, também em 10% (dez por cento) sobre
o débito, ficando ainda sujeito a atos de expropriação (§3º do art.
523 do CPC).
2. A intimação se dará na pessoa do advogado da parte executada,
nos termos do art. 513, §2º, I, do NCPC.
3. Também, fica a parte executada desde já ciente de que, com o
transcurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art.
525 do CPC (independentemente de penhora ou nova intimação),
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, querendo,
apresente impugnação ao cumprimento de SENTENÇA.
4. Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente para
atualizar o débito e requerer o que entender de direito, atentando
para que, caso ocorra o pagamento parcial do débito, a multa
e os honorários advocatícios estabelecidos incidirão sobre o
remanescente da dívida.
5. Havendo o pagamento e a concordância da parte autora, expeçase alvará.
6. Retifique-se a classe, se for o caso.
Ariquemes, 16 de maio de 2018
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7008856-43.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
AUTOR: UNIDAS SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA
LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ROOSEVELT ALVES ITO
- RO0006678, GLEYSON BELMONT DUARTE DA COSTA RO0005775
RÉU: LUIS GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
Prazo de 15 dias para recolhimento das taxas.
Ariquemes, 15 de maio de 2018.
DEISY C. LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7005914-04.2018.8.22.0002
Classe:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 15/05/2018 16:07:36
AUTOR: BANCO RODOBENS S.A.
RÉU: Nome: AMAZON NUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE
RACOES LTDA
Endereço: Rua Rio Negro, 2639, Complemento LT 04 QD 03,
Grandes Áreas, Ariquemes - RO - CEP: 76876-698
Vistos
1. Ao exequente para comprovar o pagamento das custas
processuais, em 15 dias. Com o recolhimento cumpra-se a
DECISÃO:
2 - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias,
efetuar o pagamento da dívida, no valor de R$ 43.016,23 com
juros e encargos, contados do recebimento do MANDADO pelo
executado; ou opor embargos em 15 (quinze) dias, contado da
juntada do presente MANDADO aos autos, independentemente de
penhora, depósito ou caução.
3 – Arbitro honorários em 10% do valor do débito.
4 – Em caso de pagamento integral, no prazo de 3 (três) dias, a
verba honorária será reduzida pela metade.
5 – Caso a parte executada reconheça o débito, poderá requerer
seu parcelamento no prazo de 15 dias, contados da juntada do
presente MANDADO aos autos, desde que promova o pagamento
à vista de 30% do débito, mais custas e honorários de advogado,
e o saldo remanescente em até 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% ao mês (CPC, art. 916).
6 – Caso a dívida não seja paga em 3 (três) dias, PENHOREM-SE
tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, lavrandose o respectivo auto, avalie-se e intime-se a parte executada.
7- O Oficial de Justiça deverá observar, por ocasião da penhora, a
ordem preferencial prevista no art. 835, CPC.
8 – Caso a penhora recaia sobre bem imóvel, e, se casada a parte
executada, intime-se o cônjuge.
9 – Na hipótese da parte executada não ser encontrada para
citação, ou não tiver domicílio certo, arreste-se e avalie-se.
10- Se a parte executada estiver se ocultando, proceda-se à citação
com hora certa (830, §1º, CPC).
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO /CARTA DE CITAÇÃO,
PENHORA, INTIMAÇÃO e AVALIAÇÃO.
Ariquemes,16 de maio de 2018
DEISY C. LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
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Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7006120-18.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ROSELI DE FATIMA FERREIRA
Advogado do(a) AUTOR: FABIANO REGES FERNANDES RO0004806
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
1.Defiro a gratuidade processual.
2.Indispensável, no caso, a realização de perícia médica. Para sua
realização, nomeio a Drª SIMONI TOWNES DE CASTRO.
Intime-se o perito nomeado para dizer se aceita o encargo e, caso
positivo, designe local, data e horário para a realização da perícia,
com antecedência mínima de 20 dias, prazo necessário para
intimação das partes interessadas, cientificando-o que a perícia
deverá ser concluída no prazo de trinta dias.
4.Os honorários periciais, no valor de R$ 400,00, deverão ser
requisitados, nos termos da Resolução n. 305/2014, do CJF, sendo
fixados acima do valor mínimo pelas razões expostas na Portaria
Conjunta- Gabinetes Cíveis Comarca de Ariquemes N. 01/2018, de
02/085/2018.
5.As partes poderão indicar assistentes técnicos e apresentar
quesitos, no prazo de 15 dias.
6.O INSS deverá ser CITADO somente após a entrega do laudo
pericial.
QUESITOS DO INSS EM ANEXO.
Quesitos do Juízo para a perícia médica:
1. Qualificação geral da parte autora – anamnese. Seu histórico
clínico e de tratamentos.
2. Apresenta, parte autora, doença que o incapacita para o exercício
de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência
3. O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou há
comprovação por exames complementares Especificar.
4. A incapacidade é decorrente de acidente de trabalho A doença
pode ser caracterizada como doença profissional ou do trabalho
Esclareça.
5. Atualmente a enfermidade está em fase evolutiva
(descompensada) ou estabilizada (residual)
6. Há possibilidade de cura da enfermidade ou erradicação do
estado incapacitante
7. A parte está em tratamento
Ariquemes, 18 de maio de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7005850-91.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: UILSON DOS REIS GONDIM
Advogados do(a) AUTOR: ISABEL MOREIRA DOS SANTOS RO0004171, HEDERSON MEDEIROS RAMOS - RO0006553,
PAULA ISABELA DOS SANTOS - RO0006554
RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Trata-se de ação ordinária proposta por UILSON DOS REIS GODIM
em face do ESTADO DE RONDÔNIA, atribuindo-se à causa o valor
de R$ 48.012,99.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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DECIDO.
Este juízo é absolutamente incompetente para processar e julgar a
causa, haja vista a vigência da Lei n. 12.153/2009 que dispôs sobre
os Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Conforme dispõe o art. 2º da Lei: “É de competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.”
A causa posta em julgamento é de competência do Juizado Especial
da Fazenda Pública, posto se tratar de demanda com valor inferior
a 60 salários-mínimos e figurar como parte uma autarquia pública
municipal.
Desta forma, determino a remessa do presente feito ao Juizado
Especial da Fazenda Pública, por ser absolutamente competente
para conhecer da matéria, nos termos da Lei 12.153/2009.
Ariquemes, 15 de maio de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7005875-07.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE BATISTA DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: VANYA HELENA FERREIRA BRASIL
TOMAZ DOS SANTOS - RO0005330
RÉU: JOAO JACINTO CASTILHO FILHO e DÉBORA SOUZA
MENEZES, residentes na Rua Andorinhas, n.1137, setor 02, CEP
76.873-136, Ariquemes.
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
1. Defiro a gratuidade processual.
2. O autor propôs ação de despejo por falta de pagamento e
cobrança de aluguéis e pedido de liminar de despejo. Cumpre
ressaltar que para pleitear em sede de liminar o despejo em 15
dias, é necessário alguns requisitos, conforme o art. 59, § 1º, da
Lei 8245/91.
Compulsando os autos, não vislumbro a caução equivalente a três
meses de aluguel, como dispõe o requisito legal.
No que se refere à necessidade de caução, a Lei 12.112/2009
acrescentou exatamente à hipótese dos autos (inadimplemento de
aluguéis e acessórios) como fundamento à concessão de liminar
em despejo, acrescentando o inciso IX ao § 1º do art. 59 da Lei do
Inquilinato, verbis:
§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias,
independentemente da audiência da parte contrária e desde que
prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel,
nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
(...)
IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação
no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das
garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso
de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de
motivo.
3. No entanto, presentes os demais requisitos estabelecidos no
inciso IX, do referido DISPOSITIVO, assim vindo comprovação da
caução no valor equivalente a três meses de aluguel ou indicação
de bem e garantia em nome da autora, DEFIRO A LIMINAR para
desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias.
4. No mesmo prazo poderá o locatário evitar a rescisão da
locação e elidir a liminar de desocupação, efetuando o depósito da
totalidade dos valores devidos, incluído os juros de mora, as custas
e honorários advocatícios, este que fixo em 10% do valor do débito
(§ 3º, art. 59, Lei nº 8.245/90).
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5. Nos termos do art. 334 do CPC, designo audiência de conciliação
para o dia 02 de JULHO de 2018, às 11h30m, a qual se realizará no
CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania,
localizado na Rua Fortaleza, 2178 - Setor 03 - Fone 3536-3937,
nesta cidade e comarca.
6. Intimem-se os procuradores que deverão vir acompanhados ao
ato de seus clientes, os quais não serão intimados pessoalmente
(RT 471/191), salvo se forem patrocinados pela Defensoria Pública.
7. Intime-se a parte ré da audiência, a qual deverá estar
acompanhada por advogado ou defensor público, bem como
cite-se para, querendo, contestar o pedido em 15 dias, contados,
segundo art. 335 e incisos do CPC, a partir: I - da audiência
de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou,
comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do
pedido de cancelamento da audiência de conciliação pela parte ré,
o qual deverá ser apresentado, em 10 dias contados da sua citação,
advertindo-a que se não contestar o pedido, incidirão os efeitos da
revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial e
prosseguindo-se o processo independentemente de sua intimação
para os demais atos, propiciando o julgamento antecipado da lide.
7.1 Ressalto que a antecipação do prazo previsto no art. 334, §5º
do CPC, garante aos litigantes a duração razoável do processo,
princípio este insculpido na norma processual vigente (art. 139, II
do CPC), evitando a paralisação do feito sem a prática de atos úteis
ao seu regular andamento, até a data da audiência designada, a
qual poderá ser retirada de pauta caso a parte autora sinalize seu
desinteresse pela conciliação.
8. Registro que a audiência de conciliação designada somente não
será realizada caso ambas as partes sinalizem, expressamente, o
desinteresse na audiência de conciliação, advertindo ao réu que a
contagem do prazo para contestação inicia-se a partir da audiência,
desde que rejeitado o pedido de cancelamento da solenidade.
9. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência
é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante,
por meio de procuração específica, com outorga de poderes para
negociar e transigir) e devem fazê-lo acompanhadas de seus
respectivos advogados. A ausência injustificada é considerada ato
atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de
até dois por cento (02%) da vantagem econômica pretendida ou do
valor da causa.
Servirá a presente, assinada digitalmente e devidamente instruída,
MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E
INTIMAÇÃO
Ariquemes, 16 de maio de 2018.
DEISY C. LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7005877-74.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: IRENE CALHEIRA DA SILVA VIEIRA
Advogados do(a) AUTOR: ADVARCI GUERREIRO DE PAULA
ROSA - RO7927, KARINE DE PAULA RODRIGUES - RO0003140
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
1. Defiro a gratuidade processual.
2. Passo a analisar o pedido, no que toca à tutela de urgência.
Considerando que a parte autora fundamenta este ponto da
pretensão no art. 300, do Código de Processo Civil, deve-se
analisar a presença dos pressupostos ali estabelecidos.
3. A parte autora pleiteia que a instituição Requerida que restabeleça
de imediato o auxílio-doença.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Para a concessão da medida, necessário a presença da
verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação.
O dano irreparável ou de difícil reparação, a princípio, se encontra
presente, já que a parte autora dependeria do benefício para sua
subsistência.
Porém, a verossimilhança de suas alegações não restou
demonstrada, considerando a divergência entre a CONCLUSÃO
dos peritos do INSS e os atestados fornecidos por médicos
particulares.
Assim, indefiro, por ora, a tutela antecipada pedida pela parte autora.
4. Indispensável, no caso, a perícia médica. Para sua realização,
nomeio a Drª. SIMONI TOWNES DE CASTRO.
5. Intime-se a perita nomeada para dizer se aceita o encargo e,
caso positivo, designe local, data e horário para a realização da
perícia, com antecedência mínima de 20 dias, prazo necessário
para intimação das partes interessadas, cientificando-a que a
perícia deverá ser concluída no prazo de trinta dias.
6. Os honorários periciais, no valor de R$ 400,00, deverão ser
requisitados, nos termos da Resolução n. 305/2014, do CJF, sendo
fixados acima do valor mínimo pelas razões expostas na Portaria
Conjunta- Gabinetes Cíveis Comarca de Ariquemes N. 01/2018, de
02/085/2018.
7. As partes poderão indicar assistentes técnicos e apresentar
quesitos, no prazo de 15 dias.
8. O INSS deverá ser CITADO somente após a entrega do laudo
pericial.
QUESITOS DO INSS EM ANEXO.
Quesitos do Juízo para a perícia médica:
1. Qualificação geral da parte autora – anamnese. Seu histórico
clínico e de tratamentos.
2. Apresenta, parte autora, doença que o incapacita para o exercício
de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência
3. O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou há
comprovação por exames complementares Especificar.
4. A incapacidade é decorrente de acidente de trabalho A doença
pode ser caracterizada como doença profissional ou do trabalho
Esclareça.
5. Atualmente a enfermidade está em fase evolutiva
(descompensada) ou estabilizada (residual)
6. Há possibilidade de cura da enfermidade ou erradicação do
estado incapacitante
7. A parte está em tratamento
Ariquemes, 15 de maio de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7001546-49.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: P. B. S.
Advogado do(a) AUTOR: VALDELICE DA SILVA VILARINO RO0005089
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos,
1- Processo em ordem. Não ocorrendo qualquer das hipóteses de
extinção do processo (art. 354, NCPC) julgamento antecipado e/ou
julgamento antecipado parcial (art.355 e 356, NCPC), preliminares,
nulidades, tampouco questões prejudiciais a serem solucionadas
de modo que por conta disso, declaro o processo saneado.
2- Na forma dos incisos do art.357, NCPC, fixo como ponto
controvertido da lide, bem como sobre as questões de fato sobre
as quais recairá a atividade probatória, a qualidade de segurada
especial, PELO PERÍODO EXIGIDO EM LEI.
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3-Defiro a produção de prova testemunhal requerida pela parte
autora. Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento
para a data de 12 DE JULHO de 2018, às 9h40m, devendo as
partes, no prazo comum de 10 dias, apresentar rol de testemunhas
(NCPC art 357, §4º, c/c o art. 358). O número de testemunhas
arroladas não poderá ser superior a 10(dez) sendo 3(três)n máximo,
para a prova de cada fato (NCPC, art. 357, §6º).
4-Cabe ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas
por ela arrolada do dia, hora e local da audiência designada,
dispensando-se a intimação pelo juizo, na forma do art. 455, NCPC.
5- A parte autora autora fica intimada, quanto a audiência designada,
através de seu patrono.
Ariquemes, 16 de maio de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7006011-04.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LINDECIR XAVIER DE MOURA
Advogados do(a) AUTOR: LILIAN MARIA SULZBACHER RO0003225, VIVIANE MATOS TRICHES - RO0004695
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Vistos.
Em consulta ao SAP constatou-se que a autora propôs ação idêntica,
que tramitou pela 2ª Vara Cível (0018967-15.2014.8.22.0002)
tendo sido extinto, sem resolução do MÉRITO.
Posto isto, redistribua-se à 2ª Vara Cível, nos termos do artigo 286,
II, do NCPC.
Ariquemes, 17 de maio de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7008231-43.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR: XDAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: CRISTIANE RIBEIRO BISSOLI RO0004848, EDSON LUIZ RIBEIRO BISSOLI - RO0006464
RÉU: MARCIA TEIXEIRA PEREIRA DA SILVA
END: Rua Lisboa. n. 5362. Bairro Jardim Alvorada, Ariquemes •
RO (Lote 28, Quadra 13, JARDIM ALVORADA, ARQIUEMES/RO.
Vistos.
1.Designo audiência de conciliação para o dia 19 de Junho de
2018, às 11h, a ser realizada no CEJUSC.
2. A parte autora fica intimada através de seu patrono.
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO DA
REQUERIDA.
Ariquemes, 16 de maio de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7007058-38.2017.8.22.0005
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR: BENTO SAURA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDNA GONCALVES DE SOUZA
- RO6874
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RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
1. A e. Corregedoria Geral de Justiça de Rondônia encaminhou a
todos os juízes que atuam em varas cíveis neste Estado cópias de
Ofício Circular n. 0366946, datado de 19/03/18, da CorregedoriaGeral da Justiça do Acre, acompanhada de DECISÃO proferida
nos autos da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2012.8.01.0001
(TELEXFREEE).
2. De acordo com aquela DECISÃO, após o julgamento da ACP
acima mencionada, a YMPACTUS propôs ação destinada à sua
liquidação (autos n. 0707082-44.2017.8.01.0001) e, posteriormente,
pediu a autofalência, perante o juízo do foro de seu domicílio, no
Espírito Santo.
3. Diz MMª Juíza, ainda, que a situação da empresa está
totalmente indefinida, razão pela qual a melhor providência, com
relação aos processos movidos em face da empresa, seria o seu
sobrestamento, até que haja definição sobre a situação jurídica da
YMPACTUS (até que se decida qual o juízo ficará responsável por
eventuais pagamentos dos débitos da ré).
4. Ante o exposto, SUSPENDO o andamento do feito.
Ariquemes, 16 de maio de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo nº: 7004170-71.2018.8.22.0002
Classe:CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - AC0004235
FERNANDO JHEFENIR BARBOSA
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
As partes realizaram acordo, conforme termos constantes no
documento de ID 18280986, e pedem sua homologação.
É o sucinto relato. DECIDO.
As partes estão bem representadas, o objeto é lícito e o direito
transigível, de modo que não há qualquer dúvida quanto à
possibilidade de homologação do acordo formalizado.
Posto isto e por tudo o mais que dos autos consta, homologo o
acordo firmado entre as parte, para que surta os seus jurídicos e
legais efeitos, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de
Processo Civil.
Havendo depósito judicial, desde já defiro a expedição de alvará.
Libere-se eventual penhora/restrição existente nos autos.
Custas na forma da Lei.
SENTENÇA transitada em julgado nesta data, ante a preclusão
lógica (NCPC, artigo 1.000).
P. R. I. e arquive-se.
Ariquemes,16 de maio de 2018
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7013149-90.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
AUTOR: D. S. P.
Advogado do(a) EXEQUENTE: BELMIRO ROGERIO DUARTE
BERMUDES NETO - RO0005890
RÉU: M. R. P. S.
Advogado do(a) EXECUTADO: LEANDRO DA SILVA - SC49134
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Vistos.
1. Indefiro o pedido de penhora dos bens que guarnecem a
residência, vez que na maioria impenhoráveis.
2. Ao exequente para indicar bens, em 5 dias, sob pena de
arquivamento.
Ariquemes, 16 de maio de 2018.
DEISY C. LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia Poder Judiciário
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7005313-95.2018.8.22.0002
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: M. R. B. D. A.
Advogado do(a) AUTOR: VALDERIA ANGELA CAZETTA
BARBOSA - RO5903
RÉU: J. P. A. B.
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
1.Considerando a alteração do horário de expediente no dia
22/06/2018, devido aos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na
Copa do Mundo FIFA 2018, a audiência designada nos autos será
realizada às 14h, do mesmo dia.
2.Intime-se com urgência.
Ariquemes, 21 de maio de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia Poder Judiciário
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7005276-68.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ELIANA DE SANTANA ALMEIDA
Advogados do(a) AUTOR: BELMIRO ROGERIO DUARTE
BERMUDES NETO - RO0005890, LEDIANE TAVARES ROSA RO8027
RÉU: ANTONIO CARLOS ALVES MACHADO 28372107220
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
1.Considerando a alteração do horário de expediente no dia
22/06/2018, devido aos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na
Copa do Mundo FIFA 2018, a audiência designada nos autos será
realizada às 14h30m, do mesmo dia.
2.Intime-se com urgência.
Ariquemes, 21 de maio de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia Poder Judiciário
Ariquemes - 4ª Vara Cível Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor
Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69)
35352493 Processo: 7001481-54.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EDIMAR PEREIRA
Advogado do(a) AUTOR: SELVA SIRIA SILVA CHAVES
GUIMARAES - RO0005007
RÉU: MARCOS ALVES DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
1.Considerando a alteração do horário de expediente no dia
22/06/2018, devido aos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na
Copa do Mundo FIFA 2018, a audiência designada nos autos será
realizada às 15h30m, do mesmo dia.
2.Intime-se com urgência.
Ariquemes, 21 de maio de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
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Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7007017-17.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogados do(a) EXEQUENTE: GILBERTO SILVA BOMFIM RO0001727, MONAMARES GOMES - RO0000903, DANIELE
GURGEL DO AMARAL - RO0001221, MARCELO LONGO DE
OLIVEIRA - RO0001096
RÉU: EVANILDE CARDOSO DOS SANTOS e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
1- Defiro a realização de LEILÃO PÚBLICO (art. 886, inciso V,
NCPC), com vista à expropriação dos bens penhorados e avaliados
nos autos.
2- O leilão será realizado por Oficial de Justiça, de forma presencial,
na sede do juízo, localizada no Fórum Dr. Aluizio Sayol de Sá
Peixoto – Av. Tancredo Neves, n. 2606.
3- Expeça-se o respectivo edital, segundo os requisitos do art. 886,
NCPC, com descrição detalhada do bem, que deverá ser afixado
na sede do juízo, no local de costume, e publicado, uma só vez, no
Diário Oficial da Justiça, observando-se que sua publicação deve
ocorrer com antecedência máxima de 30 dias e mínima de 10 dias
da data designada para o leilão (art. 22, Lei 6.830/80).
4- Consigne-se no edital que será considerado preço vil o lance
inferior a 60% do valor de avaliação do bem (art. 891, parágrafo
único, NCPC). O pagamento deverá ser preferencialmente à vista,
por depósito judicial e em se tratando de Fazenda Nacional deve
ser feito por guia DJE disponível no site da PGFN (art. 892, NCPC),
podendo o arrematante apresentar proposta de pagamento
parcelado desde que observados os requisitos previstos no art. 98
da Lei n. 8.212/91 e Portaria PGFN n. 79, de 03/02/2014.
5- Intime-se pessoalmente, acerca do leilão designado, o procurador
do exequente e os executados, segundo o disposto na súmula 121
do STJ e no art. 22, §2º, da LEF.
6- A intimação da Fazenda Pública deve ser feita por carga
especial, cujos processos devem ser restituídos pela procuradoria
ao cartório da Vara no prazo máximo de 05 dias, a contar da data
do protocolo de entrada na sede da procuradoria, sob pena de
restar prejudicada a realização do leilão.
7- Intime-se pessoalmente, com pelo menos 05 dias de antecedência
da data do leilão, nos termos do art. 889, do NCPC.
8- Intime-se e expeça-se o necessário.
Ariquemes, 21 de maio de 2018.
DEISY C. LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Ariquemes - 4ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
Processo: 7009764-37.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO SP0209551
RÉU: NESIO FERREIRA LESSA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
1.Defiro a pesquisa de endereços via convênios.
2.Quanto as informações obtidas, diga a parte autora.
Ariquemes, 18 de maio de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
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COMARCA DE CACOAL
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Proc.: 0014418-02.2001.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Sebastião Lopes da Silva
Advogado:Larissa Silva Stedile (OAB/RO 8579), Aécio de Castro
Barbosa (OAB/RO 4510)
Alegações finais Partes:
Ficam as partes, por via de seus Advogados, intimadas a
apresentarem alegações finais por memorias no prazo sucessivo
de 05 dias, conforme determinação de fls em audiência realizada
no dia 18/04/2018.
Proc.: 0008936-19.2014.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público
Denunciado:Bruno Augusto Vitorino dos Santos
Advogado:Gleyson Cardoso Fidelis Ramos (OAB/RO 6891)
Parte retirada do po:Dailson Alves Gonçalves
Advogado:Luiz Carlos Rettmann (OAB/RO 5647)
Alegações finais Partes:
Ficam as partes, por via de seus Advogados, intimadas a
apresentarem alegações finais por memorias no prazo de 05 dias,
conforme determinação de fls.

2ª VARA CRIMINAL
2º Cartório Criminal
Proc.: 1002485-53.2017.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Renato Augusto Pereira, Maiara Rodrigues Zanque
SENTENÇA:
RELATÓRIOO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia
contra RENATO AUGUSTO PEREIRA e MAIARA RODRIGUES
ZANQUE, já qualificados, imputando-lhe a prática do crime descrito
no art. 157, § 2º, II c.c. art. 14, II, do Código Penal.Narra a inicial
acusatória:No dia 27/08/2017, por volta das 16h17min, na RO 383,
próximo ao Frigorifico Frigo Serve, nesta cidade e comarca, os
denunciados RENATO AUGUSTO PEREIRA e MAIARA
RODRIGUES ZANQUE, mediante grave ameaça e em comunhão
de vontades e conjugação de esforços, tentaram subtrair, para eles,
coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta, marca Honda,
modelo POP 100, cor preta, laca NEB-0687, pertencente a vítima
André Lima da Silva.Por ocasião dos fatos, os denunciados,
utilizando-se de uma motocicleta Honda Biz, de cor vinho, abordaram
as vítimas André e Higor, as quais encontravam-se paradas na RO
383, momento em que Renato desceu da motocicleta Biz e,
simulando portar uma arma de fogo, anunciou o roubo, quando,
então, desferiu um soco no capacete da vítima André e exigiu que
esta descesse da motocicleta.Ato contínuo, o denunciado Renato
tentou ligar a motocicleta, porém, como não conseguiu ligá-la, a
abandonou e empreendeu fuga juntamente com Maiara na
motocicleta Biz. Por fim, comprovou-se que o crime somente não se
consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados,
uma vez que só não conseguiram êxito no roubo pretendido em
virtude da falta de combustível na motocicleta de propriedade da
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vítima. A denúncia foi recebida em 23/01/2018 (fl. 74).Citados (fl. 77),
os réus apresentaram resposta à acusação (fl. 80). Afastada a
hipótese de absolvição sumária (fl. 81), o processo foi instruído com
a oitiva das vítimas, testemunhas e o interrogatório dos réus,
conforme ata, temo e mídia de fls. 83/85.O Ministério Público
apresentou alegações finais às fls. 86/87, pela procidência da
denúncia tal como formulada.Alegações finais da Defensoria Pública
às fls. 88/92, pela absolvição dos réus ante a ausência de provas.É
o relatório. FUNDAMENTAÇÃOA materialidade delitiva restou
devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls.
04/07, Ocorrência Policial de fls. 13/14, Auto de Apresentação e
Apreensão de fl. 19, Termo de Restituição de fl. 20 e Laudo de
Avaliação Merceológica de fl. 79.No que diz respeito à autoria, em
juízo, a vítima André Lima da Silva disse que estava retornando para
sua residência na companhia de Higor, em sua motocicleta. Em
dado momento, em frente ao frigorífico, o combustível acabou.
Estava havendo uma blitz mais a frente e algumas pessoas estavam
trocando o pneu de um veículo também em frente ao frigorífico.
Estava sentando na motocicleta, de capacete, e Higor ao lado, já
sem capacete, quando chegou uma motocicleta Biz e parou. Um
rapaz desceu e mandou que descesse da moto, fazendo sinal de
que estava armado, colocando a mão por debaixo da camiseta. Esse
rapaz desferiu-lhe um tapa no capacete. O agente tentou ligar a
motocicleta, mas como estava sem combustível, não conseguiu. O
rapaz então subiu novamente na motocicleta Biz e seguiram em
direção à cidade, contudo, como havia a Blitz, retornaram. Eles ainda
pararam no local dos fatos para pegar algo no chão. Os populares se
aproximaram gritando e os agentes se dirigiram até o residencial
Buritis. A polícia chegou rapidamente e abordou o agente sozinho,
caminhando. Os policiais prenderam o réu e após retornarem, o
reconheceu como sendo a pessoa que tentou roubar sua motocicleta.
Em relação à ré, disse que por ocasião dos fatos, ela gritou para o
réu “não, pelo amor de Deus, não”, como se não estivesse ajudando.
Higor Avelino Garcia, em seu depoimento, relatou versão idêntica à
de André em relação à dinâmica dos fatos. Também reconheceu o
réu como sendo o autor do crime. Disse ainda que, pela sua ótica, a
pessoa que estava guiando a motocicleta aguardava o sucesso da
subtração e, portanto, auxiliava o réu. Revelou também que tal
pessoa teria dito ao réu que não seria necessário agredir a vítima
André.A ré Maiara Rodrigues Zanque, em seu interrogatório, disse
que foi com Renato, seu namorado, até o Balneário do Jânio. Disse
que Renato brigou com um “outro menino”. No caminho de volta,
havia várias pessoas paradas por conta de uma blitz. Dois meninos
estavam parados e Renato achou que um deles era a pessoa com
quem tinha se desentendido. No momento em que diminuiu a
velocidade por conta de um quebra-molas, Renato pulou da
motocicleta e deu um soco na cabeça do menino. O menino passou
a gritar que a motocicleta não tinha gasolina. Tirou Renato de cima
do menino, pediu desculpas e saíram do local. Como sua motocicleta
estava com o imposto atrasado, voltou quando viu a blitz. Pararam
próximo de onde as vítimas estavam e então Renato disse que
estava nervoso e saiu a pé. Não viu Renato tentando ligar a
motocicleta.Renato Augusto Pereira, interrogado, disse que foi para
o Balneário do Jânio e acabou ficando embriagado. Se envolveu em
uma briga e resolveu ir embora. Saiu com Maiara e quando chegaram
próximo ao Frigocal, viu “uns caras” e outras pessoas paradas por
conta da blitz. Imaginou que uma dessas pessoas seria a mesma
com quem brigou no balneário e então pulou moto, o xingou e
desferiu um murro na cabeça “de um”. Como a motocicleta caiu,
chegou a levantá-la e a jogou na grama. Maiara desceu da moto, o
puxou e saíram do local. Pediu para Maiara deixá-lo porque estava
nervoso. Jogou o seu capacete no mato e saiu. Um pouco depois foi
abordado pela polícia. Não tentou roubar a motocicleta.Pois bem.A
análise detida da prova indica que o relato das vítimas e dos réus,
até certo ponto, se harmonizam.Resta incontroverso que as vítimas
pararam a motocicleta ao lado da via e que o veículo estava sem
gasolina. De igual modo, não há divergência quanto ao fato de que
Renato chegou ao local junto com Maiara, desceu na motocicleta em
que estavam e se dirigiu a André, desferindo-lhe um soco no
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capacete.As divergências se iniciam a partir da razão pela qual
Renato abordou André e qual era a sua intenção. Segundo as
vítimas, Renato desceu da motocicleta e fez menção de que estava
armado, colocando a mão por debaixo da camiseta. Renato nega tal
fato.De igual modo, as vítimas disseram que Renato tentou ligar a
motocicleta, mas não conseguiu por conta da falta de combustível.
Renato, por sua vez, disse que a motocicleta caiu e somente a
levantou e a jogou na grama.Nesse ponto, verifica-se que os
depoimentos das vítimas são uníssonos, ao passo que a justificativa
apresentada por Renato, além de isolada, não se mostra crível. Ora,
fosse a intenção do réu somente agredir um suposto desafeto, não
teria razão alguma para dirigir-se até a motocicleta, levantá-la e jogála ao chão novamente. Saliente-se que as vítimas afirmaram de
forma segura que o réu tentou ligar a motocicleta várias vezes. De
outro vértice, não há nos autos qualquer demonstração, nem mesmo
indiciária, de que as vítimas estejam acusando o réu de forma
leviana.Em relação à relevância da palavra das vítimas em casos
como o presente, veja-se o entendimento pacífico do E. STJ:AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE
ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP E DO ART. 157, § 2º,
I E II, DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO
CALCADA EM DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA QUE OSTENTA ESPECIAL RELEVÂNCIA,
MORMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. ARESTO
IMPUGNADO QUE GUARDA PERFEITA HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.Agravo regimental
improvido.(AgRg no AREsp 1144160/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe
04/12/2017) Com efeito, seja pela alegada menção de estar armado,
seja pela agressão física direcionada a André, é certo que o réu
Renato tentou subtrair a motocicleta da vítima, subsumindo-se a sua
conduta ao delito previsto no art. 157 do Código Penal. Resta
também evidenciado que o delito somente não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade do agente, na medida em que a
motocicleta das vítimas estava sem combustível.Já em relação a
Maiara Rodrigues Zanque, muito embora sejam fortíssimos os
indícios de autoria, remanescem dúvidas quanto à sua efetiva
participação na empreitada criminosa.Note-se que André, em seu
depoimento, disse que a ré estava guiando a motocicleta e no
momento em que Renato iniciou a ação que culminou na tentativa de
roubo, Maiara gritou para que parasse, dando a entender que não o
estava ajudando.Higor, por sua vez, disse que Maiara realmente
intercedeu, mas ao que pode perceber, assim agiu para que Renato
não continuasse a agredir André.A divergência na concepção da
participação de Maiara, aliada à sua negativa, torna temerária a sua
condenação. Não se pode olvidar que o elemento subjetivo do crime
de roubo é o dolo de subtrair, para si ou para outrem. No caso,
havendo dúvidas, ainda que mínimas, sobre a intenção da ré no
evento, o melhor caminho a trilhar é o da absolvição, afastando-se,
assim, em relação ao réu Renato, a majorante do concurso de
agentes. DISPOSITIVO Pelo exposto, julgo parcialmente procedente
a denúncia para condenar RENATO AUGUSTO PEREIRA, já
qualificado, pela prática do crime descrito no art. 157, caput c.c. art.
14, II, do Código Penal e absolver MAIARA RODRIGUES ZANQUE,
igualmente qualificada, o que faço na forma do art. 386, VII, do
Código de Processo Penal.Critério de individualização da penaO réu
agiu com grau de culpabilidade inerente ao crime praticado. Os
antecedentes criminais não serão considerados nesta fase.Não há
elementos concretos para se avaliar sua conduta social e
personalidade. Os motivos do crime, segundo restou apurado, são
injustificáveis e cingem-se à obtenção de lucro fácil. As circunstâncias
e consequências são comuns ao delito na sua forma tentada.Não há
que se falar em conduta da vítima.Com efeito, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Pesa contra o réu
a circunstância agravante da reincidência, porquanto ostenta
condenações definitivas nos autos 00009191-45.2012.8.22.0007 (fl.
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94), pelo que, aumento a pena privativa de liberdade em 1/6 (um
sexto) e a multa em 05 (cinco) dias, passando para 04 (quatro) anos
e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.Na medida
em que o delito não se consumou, nos termos do art. 14, II, do
Código Penal, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), ficando o réu
definitivamente condenado a 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e multa de R$ 156,00 (cento e cinquenta e
seis reais), equivalente a 05 (cinco) dias-multa à razão de 1/30 (um
trigésimo), do salário-mínimo vigente à época dos fatos.REGIME DE
CUMPRIMENTO DA PENADada a reincidência específica, nos
termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal e Súmula 269 do STJ, a
pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime
semiaberto.PRISÃONa medida em que o réu está cumprindo
medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com monitoramento
eletrônico e constrição de liberdade mediante recolhimento domiciliar,
mantenho as medidas até o trânsito em julgado da SENTENÇA. O
processe deverá tramitar como “réu preso”.DISPOSIÇÕES
FINAISHavendo recurso de qualquer das partes, expeça-se Guia de
Execução Provisória.Custas pelo réu.APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO: 1) Seja o nome dos réus lançado no Rol dos Culpados;
2) Comunique-se o INI e o TRE/RO, para o fim do artigo 15, III, da
CF/88; 3) Fica o réu intimado a quitar a multa no prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de inscrição em dívida ativa;4) Expeça-se Guia de
Execução; 5) Concluídas as providências, inexistindo pendências,
arquive-se. PRI.Cacoal-RO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.Ivens
dos Reis Fernandes Juiz de Direito
Jusciley da Cunha Costa
Diretor de Cartório

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Escrivão: Francisco Antônio Lima
CWLje@tjro.jus.br
Expediente 02de dezembro de 2015
Juizado Especial Cível, Criminal e faz. Pública
Proc: 1000952-06.2010.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA (Juizado Cível)
Antônio
Júlio
Ribeiro(Exequente),
Raimundo
Reis
de
Azevedo(Exequente)
Advogado(s): Viviane Ramires da Silva(OAB 1360 RO)Karina
Rocha Prado(OAB 1776 RO), OAB:572 RO
Associação dos Policiais Militares do Ex-Território Federal de
RO -ASSPOMETRON(Requerido), ASSPOM - Associação dos
Subtenentes e Sargentos da PMRO(Executado), ADRECS Assoc.
Esp. e Rep. de Cabos e Soldados da PM e Bombeiros Estado São
Paulo(Executado)
Advogado(s): ARCELINO LEON(OAB 991 RO)João Marcos de
Oliveira Dias(OAB 823 RO)
Antônio
Júlio
Ribeiro(Exequente),
Raimundo
Reis
de
Azevedo(Exequente)
Advogado(s): Viviane Ramires da Silva(OAB 1360 RO)Karina
Rocha Prado(OAB 1776 RO), OAB:572 RO
Associação dos Policiais Militares do Ex-Território Federal de
RO -ASSPOMETRON(Requerido), ASSPOM - Associação dos
Subtenentes e Sargentos da PMRO(Executado), ADRECS Assoc.
Esp. e Rep. de Cabos e Soldados da PM e Bombeiros Estado São
Paulo(Executado)
Advogado(s): ARCELINO LEON(OAB 991 RO)João Marcos de
Oliveira Dias(OAB 823 RO)
FINALIDADE: Fica a parte autora, através de seu advogado,
devidamente intimada para no, prazo de 05 (cinco) dias, comparecer
em cartório para retirar o Alvará para Levantamento de Importância
nº 612/2018 expedido em seu favor, constante no mov. 241 dos
autos, conforme r. DESPACHO de mov. 238.
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1ª VARA CÍVEL
1º Cartório Cível
1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal
Juíza de Direito: Emy Karla Yamamoto Roque
Diretor de Cartório: Jerdson Raiel Ramos
(69) 3441-2297 - cwl1civel@tjro.jus.br
Rua dos Pioneiros 2425 Centro
Proc.: 0008823-65.2014.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Associação Educacional de Rondônia
Advogado:Diogenes Nunes de Almeida Neto (OAB/RO 3831)
Requerido:Patricia Muniz Dursso Baker de Almeida
Advogado:Advogado Não Informado ( )
RETORNO DOS AUTOS TJ/RO
FINALIDADE: Intimação das partes, por meio de seus advogados.
acerca do retorno dos autos supracitados, vindos do TJ/RO, com
acórdão transitado em julgado, devendo assim requerer a parte,
querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, o que entender de direito
quanto ao prosseguimento do feito.
Proc.: 0000232-80.2015.8.22.0007
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Joel Costa
Advogado:Luis Ferreira Cavalcante (RO 2790)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
RETORNO DOS AUTOS TRF1
FINALIDADE: Intimação da parte autora, por meio de seu advogado,
acerca do retorno dos autos supracitados, vindos do TRF1, com
acórdão transitado em julgado, podendo requerer, no prazo de 05
(cinco) dias, o que entender de direito quanto ao prosseguimento
do feito.
Proc.: 0008452-72.2012.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Valdemar Sérgio Bautz Ullig
Advogado:Sidnei Sotele (OAB/RO 4192)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Advogado:Advogado Não Informado ( )
INTIMAÇÃO DE DESARQUIVAMENTO
FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora para se
manifestar sobre o desarquivamento dos autos, no prazo de 10
(dez) dias, nos termos do art. 107 das DGJ, sob pena do processo
retornar ao arquivo geral, mesmo que não tenha sido procurado.
Proc.: 0011803-53.2012.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Bruno dos Santos Teixeira
Advogado:Dirceu Henker (RO 4592)
Requerido:Município de Cacoal - RO
Advogado:Advogado Não Informado ( )
Litesdenunciado:Roberta Miranda Soares
Advogado:José Edilson da Silva (OAB/RO 1554), Maria Gabriela
de Assis Souza (OAB/RO 3981)
RETORNO DOS AUTOS TJ/RO
FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora acerca do
retorno dos autos supracitados, vindos do TJ/RO, com acórdão
transitado em julgado, devendo assim requerer a parte, no prazo de
05 (cinco) dias, o que entender de direito quanto ao prosseguimento
do feito.
Proc.: 0010362-71.2011.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Luiz Carlos Pereira da Silva
Advogado:Julinda da Silva (OAB/RO 2146), Greyce Kellen Romio
Soares Cabral (OAB/RO 3839)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
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Advogado:Advogado Não Informado ( )
RETORNO DOS AUTOS TRF1
FINALIDADE: Intimação da parte autora, por meio de seu advogado,
acerca do retorno dos autos supracitados, vindos do TRF1, com
acórdão transitado em julgado, podendo requerer, no prazo de 05
(cinco) dias, o que entender de direito quanto ao prosseguimento
do feito.
Proc.: 0004452-29.2012.8.22.0007
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Diomara Raimunda da Silva
Advogado:Sinomar Francisco dos Santos (OABRO 4815)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Advogado:Advogado Não Informado ( )
RETORNO DOS AUTOS TRF1
FINALIDADE: Intimação da parte autora, por meio de seu advogado,
acerca do retorno dos autos supracitados, vindos do TRF1, com
acórdão transitado em julgado, podendo requerer, no prazo de 05
(cinco) dias, o que entender de direito quanto ao prosseguimento
do feito.
Proc.: 0005972-19.2015.8.22.0007
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Silvenio Deicke
Advogado:Luzinete Pagel Galvão (RO 4843)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
RETORNO DOS AUTOS TRF1
FINALIDADE: Intimação da parte autora, por meio de seu advogado,
acerca do retorno dos autos supracitados, vindos do TRF1, com
acórdão transitado em julgado, podendo requerer, no prazo de 05
(cinco) dias, o que entender de direito quanto ao prosseguimento
do feito.
Proc.: 0003833-65.2013.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Supermercado A Luzitana Industria e Comercio Ltda.
Advogado:Fernando da Silva Azevedo (OAB/RO 1293)
Requerido:Gleibson de Carvalho Mercado
Advogado:Advogado Não Informado ( )
RETORNO DOS AUTOS TJ/RO
FINALIDADE: Intimação das partes, por meio de seus advogados.
acerca do retorno dos autos supracitados, vindos do TJ/RO, com
acórdão transitado em julgado, devendo assim requerer a parte,
querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, o que entender de direito
quanto ao prosseguimento do feito.
Proc.: 0001853-15.2015.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Embargante:Rogério Nunes dos Santos, Givani Evangelista dos
Santos
Advogado:Defensor Publico (RO. 000.)
Embargado:Autent Car Serviços e Peças Ltda Me
Advogado:Paulo Alves de Souza (OAB/RO 5892), Vagner Douglas
Gnoatto (RO 4606)
RETORNO DOS AUTOS TJ/RO
FINALIDADE: Intimação das partes, por meio de seus advogados.
acerca do retorno dos autos supracitados, vindos do TJ/RO, com
acórdão transitado em julgado, devendo assim requerer a parte,
querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, o que entender de direito
quanto ao prosseguimento do feito.
Proc.: 0006853-30.2014.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Bittencourt & Bittencourt Ind. e Com. de Plásticos Ltda
Advogado:Josimar Oliveira Muniz (OAB/RO 912)
Requerido:Pvc Brazil Indústria de Tubos e Conexões Ltda, Fundo
de Investimento Em Direitos Creditórios Multisegmentos Npl
Ipanema
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Advogado:Delfim Suemi Nakamura (OAB/PR 23.664), Juliana
Miranda Furtado (OAB/RO 5542), Advogado Não Informado ( )
RETORNO DOS AUTOS TJ/RO
FINALIDADE: Intimação das partes, por meio de seus advogados.
acerca do retorno dos autos supracitados, vindos do TJ/RO, com
acórdão transitado em julgado, devendo assim requerer a parte,
querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, o que entender de direito
quanto ao prosseguimento do feito.
Proc.: 0036990-05.2008.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Terumi Sônia Sostena
Advogado:Roseane Maria Vieira Tavares Fontana (OAB/RO 2209)
Executado:Estado de Rondônia
Advogado:Advogado Não Informado ( )
FINALIDADE: Intimar a parte autora através de seu advogado
para no prazo de 05 (cinco) dias úteis informar aos autos os dados
bancários de titularidade da parte autora (conta corrente, agência,
banco e CPF), a fim de ser expedido RPV em favor da mesma,
tendo em vista que os valores a receber são crédito retroativos do
autor (personalíssimo).
Proc.: 0082770-65.2008.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Paulo Cesar da Silva
Advogado:Luis Ferreira Cavalcante (RO 2790)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Advogado:Advogado Não Informado ( )
FINALIDADE: Intimar a parte autora através de seu advogado
para no prazo legal manifestar-se acerca do retorno dos autos do
TRF-1 Tribunal Regional Federal da 1ª Região, requerendo o que
entender de direito.
Proc.: 0013941-56.2013.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Tayane Aline Vieira dos Santos
Advogado:Ana Clara Cabral de Sousa Cunha (OAB/RO 5562)
Requerido:Sky Brasil Serviço Ltda
Advogado:Daniel Penha de Oliveira (RO. 3.434), Lílian Mariane
Lira (OAB/RO 3579)
FINALIDADE: NOTIFICAR a parte requerida através de seu
advogado para no prazo de 15 (quinze) dias úteis, complementar
o pagamento das custas processuais no importe de R$75,00
(setenta e e cinco reais) tendo em vista que foi recolhido a menor,
SOB PENA de protesto e inscrição em dívida ativa. OBS: a parte
requerida foi condenada a pagamento das custas processuais no
importe de R$225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) e a parte
recolheu apenas R$150,00 (cento e cinquenta reais).
Proc.: 0003783-39.2013.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Adenir Ferreira
Advogado:Pedro Luiz Lepri Junior (OAB/RO 4871), Murillo Espinola
de Oliveira Lima (MT 3127-A), Nelson Vieira da Rocha Júnior (OAB/
RO 3765), Suely Gonzalez Farkas (SP 193648)
Requerido:Banco Cruzeiro do Sul S. A. Ag. de São Paulo Sp
Advogado:Taylise Catarina Rogério Seixas (RO 5859)
RETORNO DOS AUTOS TJ/RO
FINALIDADE: Intimação das partes acerca do retorno dos autos
supracitados, vindos do TJ/RO, com acórdão transitado em julgado,
devendo assim requerer a parte, no prazo de 05 (cinco) dias, o que
entender de direito quanto ao prosseguimento do feito.
Fica, ainda, a parte requerida, intimada a comprovar o recolhimento
das custas processuais, devendo pagar o boleto emitido nos autos,
nos termos da SENTENÇA (fls. 113-verso), confirmada pelo
acórdão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição em
dívida ativa e protesto.
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Proc.: 0003268-33.2015.8.22.0007
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Claucio Benedito Rodrigues Viana Junior
Advogado:Juliano Ross (RO 4743)
Requerido:C. L. F. Comércio de Decoração Ltda
Advogado:Nerli Tereza Fernandes (OAB/RO 4014)
DECISÃO:
Diante da impossibilidade de comparecimento à audiência
devidamente justificada às fls. 174 e seguintes, viagem ao exterior
já marcada, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o
dia 02/08/2018, às 09:30 horas, em observância a pauta disponível.
Intime-se as partes via Dje.Cacoal-RO, quarta-feira, 9 de maio de
2018.Emy Karla Yamamoto Roque Juíza de Direito
Proc.: 0006847-62.2010.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Renata Martins dos Santos
Advogado:Darci José Rockenbach (OAB/RO 3054)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Advogado:Advogado Não Informado ( )
DESPACHO:
DESPACHO Considerando que a exequente é plenamente
capaz, expeça-se alvará de levantamento do valor depositado
nos autos em favor da parte exequente.Ainda, adote a
escrivania e a parte exequente as providências necessárias para
requisição dos valores transferidos à conta centralizadora do
TJRO, ficando, desde já, defrido o levantamento destes valores
em favor da parte exequente.Após, arquivem-se.Cacoal-RO,
sexta-feira, 18 de maio de 2018.Emy Karla Yamamoto Roque
Juíza de Direito
Proc.: 0003268-33.2015.8.22.0007
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Claucio Benedito Rodrigues Viana Junior
Advogado:Juliano Ross (OAB/RO 4743)
Requerido:C. L. F. Comércio de Decoração Ltda
Advogado:Nerli Tereza Fernandes (OAB/RO 4014)
Litesdenunciado:Mafre Vera Cruz Seguradora S.A.
Advogado:Carlos Antônio Harten Filho (OAB/PE 19357), Carolina
Gioscia Leal de Melo (OAB/RO 2592)
DECISÃO: Diante da impossibilidade de comparecimento à
audiência devidamente justificada às fls. 174 e seguintes, viagem
ao exterior já marcada, redesigno a audiência de instrução e
julgamento para o dia 02/08/2018, às 09:30 horas, em observância
a pauta disponível. Intime-se as partes via Dje. Cacoal-RO, quartafeira, 9 de maio de 2018. Emy Karla Yamamoto Roque, Juíza de
Direito.
Proc.: 0013946-44.2014.8.22.0007
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Solandre Bezerra da Silva
Advogado:Nilma Aparecida Ruiz (RO 1354)
Requerido:Fazenda Pública do Estado de Rondônia
SENTENÇA:
Isto posto, com fundamento no artigo 1º, da Lei 2.165/09 e artigo
373 do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados
na exordial, para condenar o requerido a substituir o adicional
de insalubridade pago à autora pelo adicional de periculosidade,
a partir do requerimento de opção apresentado (03/08/2010) e
ao pagamento da diferença entre os adicionais, em valor a ser
apurado na fase de liquidação/cumprimento de SENTENÇA,
devendo-se observar os parâmetros desta DECISÃO na
elaboração dos cálculos, especialmente no tocante a data
em que passou a produzir efeitos o art. 2º da Lei 3.961/2016.
No tocante à atualização do débito, a correção monetária deve
observar o novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal
Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE
870.947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização
monetária a ser aplicado nas condenações judiciais impostas à
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Fazenda Pública, bem como juros de mora de 0,5% ao mês, nos
termos da Lei 11.960/2009, a contar da citação.Extingo o feito
com julgamento do MÉRITO com espeque no artigo 487, I, do
Novo Código de Processo Civil.Uma vez sucumbente, condeno
a parte requerida ao pagamento de honorários de sucumbência,
que fixo em 10% sobre o valor da condenação conforme artigo
85, § 3º, I, do NCPC.Sem custas.Publicação e registro pelo SAP.
Intimem-se.Com o trânsito em julgado, arquivem-se.Eventual
cumprimento de SENTENÇA deverá ser distribuído via PJE nos
termos do art. 16 da Resolução 013/2014-PR publicada no DJ
130/2014.Em caso de recurso, desnecessária CONCLUSÃO,
devendo a Escrivania proceder conforme parágrafos 1º, 2º e 3º
do art. 1.010 do NCPC.Cacoal-RO, segunda-feira, 7 de maio de
2018.Emy Karla Yamamoto Roque Juíza de Direito
Proc.: 0006623-51.2015.8.22.0007
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Dierson Rodrigues de Morais
Advogado:Anderson Felipe Reusing Bauer (OAB/RO 5530), Pablo
Rosa Corrêa Carneiro de Andrade (OAB/RO 4635)
Requerido:Jl Turismo J Luis Costa Cunha, Roda Brasil Agencia de
Viagens e Turismo Ltda - Me, Enesa Engenharia Ltda, Construções
e Comércio Camargo Correia S/a
Advogado:José Cristiano Pinheiro (OAB/RO 1529), Valéria Maria
Vieira Pinheiro (OAB/RO 1528), José Cristiano Pinheiro (OAB/
RO 1529), Valéria Maria Vieira Pinheiro (OAB/RO 1528), Ricardo
de Carvalho Aprigliano (OAB/SP 142260), Christiane Meneghini
Silva de Siqueira (OAB/SP 183651), Wilson de Góis Zauhy Junior
(OAB/RO 6.598), Carlos Fernando Siqueira Castro (OAB/RO
5014-A)
DESPACHO:
DECISÃO Pretendem os autores o aditamento da peça inicial
para a inclusão do pedido de pensão civil sob o argumento de que
fora constatada a incapacidade permanente da autora Luciana.
Nos termos do art. 329, II, do NCPC, após a citação, o pedido de
aditamento necessita do consentimento do réu.Assim, intimem-se
os requeridos para, no prazo de 15 dias, manifestarem-se quanto
ao aditamento apresentado, podendo, inclusive, requerer provas
suplementares.A requerida Roda Brasil deixou de acostar aos
autos a apólice mencionada em sua contestação, apresentando
apólice diversa que contém período de vigência que não inclui a
data do sinistro.Desta forma, oportunizo à requerida que, no prazo
de 10 dias, junte aos autos apólice de seguro vigente à data do
sinistro, sem o que a denunciação será indeferida.Cacoal-RO,
segunda-feira, 21 de maio de 2018.Emy Karla Yamamoto Roque
Juíza de Direito
Proc.: 0007958-13.2012.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Silvilene Gomes Saturnino
Advogado:Luzinete Pagel Galvão (RO 4843)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Advogado:Advogado Não Informado ( )
Desarquivamento - Intimação:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 10 dias,
intimada a se manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob
pena do processo retornar ao arquivo geral.
Proc.: 0102577-71.2008.8.22.0007
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Pública do Estado de Rondônia
Advogado:Antonio das Graças Souza (DNI DNI)
Executado:Indústria e Comércio de Água Mineral e Refrigerante
Estrela Ltda
Advogado:André Bonifácio Ragnini (OAB/RO 1119)
Desarquivamento - Intimação:
Fica a parte executada, por via de seu Advogado, no prazo de 10
dias, intimada a se manifestar sobre o desarquivamento dos autos,
sob pena do processo retornar ao arquivo geral.
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Proc.: 0089338-05.2005.8.22.0007
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Pública do Estado de Rondônia
Advogado:Antônio das Graças Souza (OAB/RO 10B)
Executado:Indústria e Comércio de Água Mineral e Refrigerante
Estrela Ltda
Advogado:André Bonifácio Ragnini (OAB/RO 1119)
Desarquivamento - Intimação:
Fica a parte executada, por via de seu Advogado, no prazo de 10
dias, intimada a se manifestar sobre o desarquivamento dos autos,
sob pena do processo retornar ao arquivo geral.
Proc.: 0064793-65.2005.8.22.0007
Ação:Alimentos
Requerente:L. C. C.
Advogado:Ivone Ferreira Magalhães Oliveira (OAB/RO 1916),
Fernando da Silva Azevedo (RO 1293)
Requerido:H. V. J. C.
Advogado:Advogado Não Informado ( )
Desarquivamento - Intimação:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 10 dias,
intimada a se manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob
pena do processo retornar ao arquivo geral.
Proc.: 0070205-79.2002.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Frida Neimog Gomes
Advogado:José Jovino de Carvalho (OAB/RO 385A)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Advogado:Advogado Não Informado ( )
Desarquivamento - Intimação:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 10 dias,
intimada a se manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob
pena do processo retornar ao arquivo geral.
Proc.: 0007374-09.2013.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Luciane Francisco de Oliveira Casagrande
Advogado:Claudineia Duarte da Silva (OAB/RO 2248)
Requerido:José Antonio Casagrande
Advogado:Diogenes Nunes de Almeida Neto (OAB/RO 3831)
Desarquivamento - Intimação:
Fica a parte requerida, por via de seu Advogado, no prazo de 10
dias, intimada a se manifestar sobre o desarquivamento dos autos,
sob pena do processo retornar ao arquivo geral.
Proc.: 0001258-50.2014.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Alíbio Santos Souza
Advogado:Flavio Luis dos Santos (OAB/RO 2238)
Requerido:Brands Club
Desarquivamento - Intimação:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 10 dias,
intimada a se manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob
pena do processo retornar ao arquivo geral.
Proc.: 0005522-47.2013.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Inácio Borchardt
Advogado:Sinomar Francisco dos Santos (OABRO 4815)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Desarquivamento - Intimação:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 10 dias,
intimada a se manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob
pena do processo retornar ao arquivo geral.
Proc.: 0010300-31.2011.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:E. R. da S.
Advogado:Aline Schlachta Barbosa (OAB/RO 4145)
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Requerido:A. C. de L.
Advogado:Noel Nunes de Andrade (OAB/RO 1586), Eder Timotio
Pereira Bastos (OAB/RO 1586)
Retorno do TJ: Manifestem as partes sobre o retorno dos autos do
Tribunal de Justiça, no prazo de 05 dias.
Proc.: 0004093-74.2015.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Cometa Comércio de Veículos Ltda.
Advogado:Patrícia Jorge da Cunha Viana Dantas (MT 8014),
Renato Rodrigues Coutinho (OAB/MT 14393)
Requerido:Marcos Roberto da Silva
Retorno do TJ: Manifestem as partes sobre o retorno dos autos do
Tribunal de Justiça, no prazo de 05 dias.
Jerdson Raiel Ramos
Diretor de Cartório

2ª VARA CÍVEL
2º Cartório Cível
2ª Vara Cível da Comarca de Cacoal
Juiz de Direito: Luis Delfino Cesar Junior
Diretora de Secretaria: Solange Ferreira dos Santos
(69) 3441-3382 - cwl2civel@tjro.jus.br
Rua dos Pioneiros 2425 Centro
Proc.: 0002208-59.2014.8.22.0007
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Aliete do Carmo Rocha de Freitas
Advogado:Fernando da Silva Azevedo (OAB/RO 1293)
Requerido:Banco BMG S/A.
Advogado:Felipe Gazola Vieira Marques (MG 76.696), Israel
Augusto Alves Freitas da Cunha (OAB/RO 2913), Antônio de
Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23255)
FINALIDADE: fica a parte requerida por seu procurador INTIMADO
a recolher o valor das custas arbitradas em SENTENÇA de primeiro
grau, sob pena de inscrição em dívida ativa da união. - prazo de 15
dias.
Solange Ferreira dos Santos
Diretora de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Cacoal - 2ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76960-790 Fone:(69) 34412297
Processo nº 0001736-58.2014.8.22.0007
Polo Ativo: JOAREIS FERNANDES DE AZEVEDO
Advogado do(a) REQUERENTE:
Polo Passivo: JOAREIS FERNANDES DE AZEVEDO
Advogado do(a) REQUERIDO:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Cacoal, 18 de maio de 2018
Solange Ferreira dos Santos
Diretora de Cartório Substituta
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Cacoal - 2ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-726 Fone:(69) 3441-3382
Processo nº 0005857-71.2010.8.22.0007
Polo Ativo: MARIA MADALENA GUEDES DE AZEVEDO
Advogado do(a) REQUERENTE:
Polo Passivo: MARIA MADALENA GUEDES DE AZEVEDO
Advogado do(a) REQUERIDO:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, INTIMADAS da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Cacoal, 18 de maio de 2018
Solange Ferreira dos Santos
Diretora de Cartório Substituta
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Cacoal - 2ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-726 Fone:(69) 3441-3382
Processo nº 0005818-06.2012.8.22.0007
Polo Ativo: SIDINEI COLETE DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE:
Polo Passivo: MARLENE LINO DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, INTIMADAS da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Cacoal, 18 de maio de 2018
Solange Ferreira dos Santos
Diretora de Cartório Substituta
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Cacoal - 2ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-726 Fone:(69) 3441-3382
Processo nº 0009178-46.2012.8.22.0007
Polo Ativo: VAGUINALDO SESQUIM e outros
Advogado do(a) REQUERENTE:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, INTIMADAS da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Cacoal, 18 de maio de 2018
Solange Ferreira dos Santos
Diretora de Cartório Substituta
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Cacoal - 2ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-726 Fone:(69) 3441-3382
Processo nº 0113930-79.2006.8.22.0007
Polo Ativo: IZABEL COSTA NOGUEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: ZILIO CEZAR POLITANO RO000489A
Polo Passivo: GERALDO VENANCIO DE SOUZA e outros
Advogado do(a) REQUERIDO:
CERTIDÃO
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, INTIMADAS da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Cacoal, 18 de maio de 2018
Solange Ferreira dos Santos
Diretora de Cartório Substituta
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Cacoal - 2ª Vara Cível
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-726 Fone:(69) 3441-3382
Processo nº 0088332-21.2009.8.22.0007
Polo Ativo: JEREMIAS PARIZ NETO e outros
Advogado do(a) REQUERENTE:
Polo Passivo: ELIANE BAILKE
Advogado do(a) REQUERIDO:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, INTIMADAS da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Cacoal, 18 de maio de 2018
Solange Ferreira dos Santos
Diretora de Cartório Substituta
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7008535-90.2017.8.22.0007
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: Nome: ARTHUR LORENZO DA SILVA COSTA
Endereço: Rua Rio Branco, 2963, 2 ANDAR, Floresta, Cacoal - RO
- CEP: 76965-706
Advogado(s) do reclamante: GEONES MIGUEL LEDESMA
PEIXOTO
RÉU:Nome: ROBERSON DOS SANTOS COSTA
Endereço: desconhecido
Vistos, etc.
Cadastre-se o endereço do requerido no sistema.
Conforme iterativa jurisprudência, para a extinção da ação por
abandono da causa, mister que haja a intimação pessoal do autor
e de seu advogado pelo órgão oficial.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

Vejamos:
“EMENTA: PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
- INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PELO ORGÃO OFICIAL NECESSIDADE. A extinção do processo por abandono da causa
exige prévia intimação do advogado, pelo órgão oficial, e da parte,
pessoalmente. Provada a intimação pessoal do autor, mas ausente
intimação pelo órgão oficial do procurador por ele constituído, a
SENTENÇA de extinção do processo é nula de pleno direito.”
(TJMG - 12ª CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível 1.0693.15.0059584/001 0059584-94.2015.8.13.0693 (1) – Três Corações, Rel. Des.
(a) Saldanha da Fonseca, j. 08/11/17)
Obviamente que se tratando de processo judicial eletrônico, como
é o caso presente, o segundo requisito resta mitigado em razão do
que preconiza o artigo 5º da Lei nº. 11.419/06, verbis: “Art. 5o As
intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos
que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se
a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”
Nessa esteira, se o advogado do autor já foi intimado via sistema,
pendente ainda a intimação pessoal do autor.
Assim sendo, intime-se pessoalmente o (a) autor (a), para dar
regular andamento ao feito, em 5 (cinco) dias (art. 485, § 1º do
CPC), sob pena de extinção, observando-se o disposto no
parágrafo único, do art. 274, do CPC.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.
Int.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA
Luís Delfino César Júnior
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7010348-55.2017.8.22.0007
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, Cidade de Deus, Vila Yara,
Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado(s) do reclamante: ANTONIO BRAZ DA SILVA
RÉU:Nome: ABRAAO DOS SANTOS FERREIRA
Endereço: Rua Jesuíno D’Ávila, 1876, Jardim Bandeirantes, Cacoal
- RO - CEP: 76961-830
DESPACHO
A diligência foi realizada no endereço informado na inicial.
Diga a parte autora dando andamento ao feito no sentido de
promover diligências para busca de endereço para citação do
requerido.
Int. via PJe.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7002133-56.2018.8.22.0007
Classe: LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (151)
AUTOR: Nome: EDILSA REGINA DE CARVALHO GONCALVES
Endereço: Avenida Recife, 384, Novo Cacoal, Cacoal - RO - CEP:
76962-160
Advogado(s) do reclamante: ANDRE LUIS GONCALVES
RÉU:Nome: LEANDRO DA SILVA ANACLETO
Endereço: Rua Rosinéia de Souza, 3806, Village do Sol, Cacoal RO - CEP: 76964-382
Advogado(s) do reclamado: FLAVIA REPISO MESQUITA, JESIEL
RODRIGUES DA SILVA
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DESPACHO
Intime-se o requerido para se manifestar sobre os documentos
juntados, sob pena de julgamento da DECISÃO no estado em que
se encontra.
Prazo de cinco dias.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7002673-07.2018.8.22.0007
Classe: FAMÍLIA- SEPARAÇÃO CONSENSUAL (60)
AUTOR: Nome: SAMARA MENDES FERREIRA
Endereço: Rua Ijad Did, 3236, Casa, Residencial Parque Brizon,
Cacoal - RO - CEP: 76962-264
Advogado(s) do reclamante: HEVELLYN PRYSCYLLA MEDEIROS
ROBERTO
RÉU:Nome: ROBENILSON RODRIGUES DA SILVA
Endereço: Avenida Cuiabá, 2874, - de 2948 a 3200 - lado par,
Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-666
Vistos, etc.
Conforme iterativa jurisprudência, para a extinção da ação por
abandono da causa, mister que haja a intimação pessoal do autor
e de seu advogado pelo órgão oficial.
Vejamos:
“EMENTA: PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
- INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PELO ORGÃO OFICIAL NECESSIDADE. A extinção do processo por abandono da causa
exige prévia intimação do advogado, pelo órgão oficial, e da parte,
pessoalmente. Provada a intimação pessoal do autor, mas ausente
intimação pelo órgão oficial do procurador por ele constituído, a
SENTENÇA de extinção do processo é nula de pleno direito.”
(TJMG - 12ª CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível 1.0693.15.0059584/001 0059584-94.2015.8.13.0693 (1) – Três Corações, Rel. Des.
(a) Saldanha da Fonseca, j. 08/11/17)
Obviamente que se tratando de processo judicial eletrônico, como
é o caso presente, o segundo requisito resta mitigado em razão do
que preconiza o artigo 5º da Lei nº. 11.419/06, verbis: “Art. 5o As
intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos
que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se
a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”
Nessa esteira, se o advogado do autor já foi intimado via sistema,
pendente ainda a intimação pessoal do autor.
Assim sendo, intime-se pessoalmente o (a) autor (a), para dar
regular andamento ao feito, em 5 (cinco) dias (art. 485, § 1º do
CPC), sob pena de extinção, observando-se o disposto no
parágrafo único, do art. 274, do CPC.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.
Int.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA
Luís Delfino César Júnior
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
CACOAL
Rua dos Pioneiros, 2425, Centro, Cacoal/RO - Fone: (69) 34413382
Processo nº: 7011719-88.2016.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
AUTOR: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB
CREDIP
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Endereço: Av. Presidente Kennedy, 775, Centro, Pimenta Bueno RO - CEP: 76800-000
Advogado(s) do reclamante: NOEL NUNES DE ANDRADE,
PRISCILA MORAES BORGES POZZA, EDER TIMOTIO PEREIRA
BASTOS
RÉU:Nome: MOVEIS CAPELETTI LTDA - ME
Endereço: Rua Presidente Prudente, 3228, - de 3136/3137 ao fim,
Industrial, Cacoal - RO - CEP: 76967-656
Nome: ENOIR DOS SANTOS
Endereço: Rua José do Patrocínio, 2450, - de 2222/2223 a
2514/2515, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-740
Nome: JAEL FELIX DA SILVA
Endereço: Rua José do Patrocínio, 2450, - de 2222/2223 a
2514/2515, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-740
DESPACHO
Já foi deferida a expedição de alvará.
Dê-se andamento informando o valor atualizado do débito e
comprovando, se o caso, o pagamento das custas da diligência de
penhora on line.
Int. via PJe.
Cacoal - RO, data certificada no sistema.
Juiz(a) Substituto(a)

3ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal
- RO - CEP: 76963-860 - Fone:(69) 34435036
Processo nº: 7009710-22.2017.8.22.0007
Classe: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA (228)
Nome: REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS
Endereço: Rua Professora Maria Lúcia da Silva Miller, 3.554, - de
3410/3411 ao fim, Residencial Parque Alvorada, Cacoal - RO CEP: 76961-604
Advogados do(a) AUTOR: VANESSA TRES - RO8721, MAYCON
SIMONETO - RO0007890
Nome: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Endereço: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451, Andar
20,, Sala 2002/2003, Ed. Pedro Tower, Enseada do Suá, Vitória ES - CEP: 29050-335
Vistos.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por Reginaldo Pereira
dos Santos e dirigidos ao disposto na SENTENÇA de ID17213223
- Pág. 1/2.
Alega o embargante a ocorrência de omissão, pretendendo
ver sanado tal vício pela via dos embargos declaratórios de
ID17474356 - Pág. 1/3, sustentando que não fora declarado no
DISPOSITIVO da SENTENÇA que, em caso de não exibição dos
documentos no prazo legal, serão admitidos como verdadeiros os
fatos apresentados, nos termos do art.400 do CPC.
Com esses contornos, decido.
Nos termos do art.1022 do Código de Processo Civil, pertinente
se mostra a oposição de embargos de declaração em face de
qualquer DECISÃO judicial que apresente omissão, contradição,
obscuridade ou erro material a fim de elidir vícios desta natureza,
assegurando-se o devido aperfeiçoamento.
Com efeito, analisando os pontos aventados nos aclaratórios,
constato a omissão a ser sanada.
Posto isso, acolho os embargos declaratórios para sanar a omissão
apontada, para consignar que, caso os documentos não sejam
apresentados, poderão ser admitidos como verdadeiros os fatos
que, por meio dos documentos, o autor pretendia comprovar, nos
termos do art.400, do CPC.
Os demais termos da SENTENÇA permanecem inalterados.
Intimem-se via PJe.
14 de maio de 2018
ELSON PEREIRA DE OLIVEIRA BASTOS
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 3ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34435036
Processo nº: 7009780-39.2017.8.22.0007
Classe: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA (228)
Nome: DENISE KEMPER
Endereço: Rua Professora Maria Lúcia da Silva Miller, 3.554, - de
3410/3411 ao fim, Residencial Parque Alvorada, Cacoal - RO CEP: 76961-604
Advogados do(a) AUTOR: MAYCON SIMONETO - RO0007890,
VANESSA TRES - RO8721
Nome: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Endereço: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451, Andar
20,, Sala 2002/2003, Ed. Pedro Tower, Enseada do Suá, Vitória ES - CEP: 29050-335
Vistos.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por DENISE KEMPER,
dirigidos ao disposto na SENTENÇA de ID17206649 - Pág. 1/2.
Alega o embargante a ocorrência de omissão, pretendendo
ver sanado tal vício pela via dos embargos declaratórios de ID
17474508 - Pág. 1/3, sustentando que não fora declarado no
DISPOSITIVO da SENTENÇA que, em caso de não exibição dos
documentos no prazo legal, serão admitidos como verdadeiros os
fatos apresentados, nos termos do art.400 do CPC.
Com esses contornos, decido.
Nos termos do art.1022 do Código de Processo Civil, pertinente
se mostra a oposição de embargos de declaração em face de
qualquer DECISÃO judicial que apresente omissão, contradição,
obscuridade ou erro material a fim de elidir vícios desta natureza,
assegurando-se o devido aperfeiçoamento.
Com efeito, analisando os pontos aventados nos aclaratórios,
constato a omissão a ser sanada.
Posto isso, acolho os embargos declaratórios para sanar a omissão
apontada, para consignar que a não exibição dos documentos leva
à presunção de veracidade dos fatos que por meio deles o autor
pretendia comprovar, conforme dispõe o art. 400 do CPC.
Os demais termos da SENTENÇA permanecem inalterados.
Intimem-se via PJe.
14 de maio de 2018
ELSON PEREIRA DE OLIVEIRA BASTOS
Juiz de Direito

4ª VARA CÍVEL
4º Cartório Cível
Juiz de Direito: Mario José Milani e Silva
Diretor de Cartório: Anderson Cantão Silva
(69) 3443-1668 - cwl4civel@tjro.jus.br
Av. Porto Velho 2728 Centro
Proc.: 0009409-05.2014.8.22.0007
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Maria José Carara Fermow
Advogado:Luis Ferreira Cavalcante (RO 2790)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Advogado:Procurador Federal ( )
SENTENÇA:
Isto posto e por tudo mais dos autos constam, JULGO com apoio no art.
487, I do Código de Processo Civil, e DISPOSITIVO s da Lei 8.213/91,
PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta
por MARIA DA PENHA MACHADO OLIVA contra o INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS e, via de consequência
CONDENO a requerida a implantar e promover o imediato pagamento de
AUXÍLIO-DOENÇA à parte autora. O benefício deverá ser pago a partir
da data da perícia, ou seja, dia 11/06/2015.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Proc.: 0012786-18.2013.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:José Carlos dos Santos, Luiz Rosa Piovezan, Serafim
Bergamin, Mileni Cristina Benetti Mota, Lucinei Piovezan
Advogado:Charles Márcio Zimmermann (OAB/RO 2733)
Executado:H. S. B. C. Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
Advogado:Luiz Rodrigues Wambier (OAB/PR 7295), Rita de Cássia
Corrêa de Vasconcelos (OAB/RO 6.637)
DESPACHO:
DESPACHO Conforme o contido no ofício STJ nº 374/2018 - CD2S,
que orienta que os processos que envolvam planos econômicos
devem ser suspensos no aguardo do início do funcionamento da
plataforma on-line para adesão ao acordo homologado perante o
Colendo Supremo Tribunal Federal, determino a suspensão deste
feito até 01.09.2018.Publique-se e intime-se via DJE.Cacoal-RO,
segunda-feira, 21 de maio de 2018.Mário José Milani e Silva Juiz
de Direito
Anderson Cantão Silva
Diretor de Cartório

Menciona que o requerido não adimpliu com a obrigação voluntária
do valor devido, motivo pelo qual foi inaugurada a fase de
cumprimento de SENTENÇA.
Em análise aos autos, verifico que a petição inicial deve ser
indeferida de plano, eis que a presente ação de nº 700951134.2016.822.0007) trâmitam junto ao sistema Pje, assim deve o
autor requerer o cumprimento da obrigação nos próprios autos, nos
moldes dos arts. 513 e 523, 534, 535 do Novo Código de Processo
Civil.
Isto posto, julgo extinto o presente feito, sem julgamento do
MÉRITO, com fundamento no art. 485, incisos I e IV do Novo
Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
SERVE O PRESENTE DE MANDADO para a intimação do autor,
através de seu advogado/procurador (via PJE).
Cacoal/RO, 14 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7005720-23.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: SOSTENES ALENCAR FERREIRA
Endereço: Avenida Inderval José Brasil, 501, - até 535 - lado ímpar,
Novo Cacoal, Cacoal - RO - CEP: 76962-219
Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL MOISES DE SOUZA BUSSIOLI
- RO0005032
Requerido: Nome: ESPOLIO DE GABRIELA MARIA DE SOUZA
Endereço: Avenida Juscimeira, 619, - de 291 a 683 - lado ímpar,
Novo Horizonte, Cacoal - RO - CEP: 76962-045
Valor da Causa: R$ 240.000,00
DESPACHO
Defiro o pedido formulado pelo autor (petição Id 15236234) e
suspendo o curso do feito até 10/06/2018, podendo o autor intervir
espontaneamente a qualquer momento, juntando termo de acordo
ou para requerer o que entender conveniente.
Transcorrido o prazo de suspensão, manifeste-se o autor quanto
ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Publique-se e intime-se via DJE
Cacoal/RO, 10 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668
Processo N° 7004609-67.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: LUCAS DANIEL MUNIZ CARDOSO
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 3178, FUNDOS, Princesa
Isabel, Cacoal - RO - CEP: 76964-125
Advogado do(a) AUTOR: MAYARA GLANZEL BIDU - RO0004912
Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, - de 870 a 1158 - lado par,
Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-082
Valor da Causa: R$ 11.448,00
DECISÃO
1. De início, defiro a gratuidade judiciária postulada pela parte autora
e, na sequência, passo a análise do pedido de tutela provisória.
2. O art. 300, caput, do Novo Código de Processo Civil estabelece
que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
2.1. E o § 3º do mesmo DISPOSITIVO referido adverte quanto
a impossibilidade de concessão da tutela nas hipóteses em que
houver perigo de irreversibilidade dos seus efeitos.
2.2. Pois bem. No caso dos autos, pleiteia o autor o deferimento de
tutela de urgência, a fim de que o Juízo determine ao requerido a
imediata implantação do benefício assistencial.
2.3. Entretanto, em que pese os argumentos do autor, entendo
que os fatos demandam maior dilação probatória, sendo, nesse
particular, necessário aguardar-se à perícia médica, bem como
a socioeconômica, eis que a juntada de documentos e exames
médicos unilaterais, não se mostram suficientes para concessão
da antecipação de tutela.
2.4. Assim, por ora, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA de natureza antecipada.
3. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o
rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar
audiência de conciliação.
4. CITE-SE o INSS dos termos da ação e INTIME-O, para querendo,
contestar no prazo legal.
4.1. Ofertada a contestação com assertivas preliminares ou juntada
de documentos novos, intime-se a parte autora para, querendo,
IMPUGNAR, no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 do Novo
CPC).
4.2. Apresentada ou não a impugnação, pratique-se o necessário
para a realização das perícias médica e socioeconômica adiante
designadas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7001060-49.2018.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: CLAUDIANE LIMA DA COSTA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JENIFHER CRISTIELLY DOS
SANTOS ALVES - RO0005845, DIRCEU HENKER - RO0004592
Requerido: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., Rua Benedito Américo de Oliveira,
s/n, Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Valor da Causa: R$ 10.109,54
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por
CLAUDIANE LIMA DA COSTA em face do BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTO S.A.
(autos: 7009511-34.2016.822.0007).
Juntou documentos com a inicial.
Pois bem.
Conforme estampado nos autos a parte autora requer o cumprimento
da SENTENÇA que transitou em julgado em 14/12/2017.
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5. Verifico que para o caso em tela a realização da PROVA
PERICIAL, consistente na avaliação médica da parte autora, é
indispensável e, por essas razões, desde já, nomeio para atuar
como perito a Dra. ALYNNE ALVES DE ASSIS LUCHTENBERG,
CRM/RO 4044, que poderá ser localizada na Clínica Monte Cristo
Saúde, na Rua Antônio Deodato Durce, n. 1221, Bairro Centro,
Cacoal/RO, a fim de que examine o requerente e responda aos
quesitos. Fixo honorários periciais no montante de R$400,00
(quartrocentos reais) , devendo o sr. escrivão expedir o necessário,
no momento oportuno. Justifico a quantia fixada em razão não
se encontrar, pelos parâmetros indicados pela justiça federal
(Resolução nº 305/2014, art. 28), profissionais que se habilitem a
realizar perícias por tal valor, que retrata tabela construída há mais
de 3 (três) anos e, portanto, defasada, além do tempo que a justiça
federal demora para consumar o pagamento.
5.1. Somente após o decurso do prazo de contestação, INTIMESE o perito acima nomeado dando-lhe ciência da designação e
solicitando que realize o agendamento da perícia para a data mais
breve possível, informando este juízo o dia e o horário no prazo de
05 (cinco) dias.
5.1.1. Consigne-se que deverá ser agendada data com prazo
razoável para que as partes sejam intimadas.
5.1.2. Também intime-se que o laudo deverá ser apresentado em
cartório em até 15 (quinze) dias após a perícia.
5.2. Com a data da perícia, intimem-se as partes e encaminhem-se
os quesitos ao perito.
5.3. Ressalte-se que a intimação da parte autora, quanto a data e
horário da perícia, é de responsabilidade de seu advogado, o qual
deverá esclarecê-la ainda, sobre a necessidade de que leve para
a perícia todos os exames médicos realizados, advertindo-a que a
falta prejudicará a prova pericial, acarretando a demora na solução
do seu pedido.
6. Necessário ao caso, ainda, a realização de PERÍCIA
SOCIOECONÔMICA a fim de se avaliar quanto ao requisito
econômico exigido para concessão do benefício assistencial de
prestação continuada.
6.1. Assim, tendo em vista que o TJ/RO, através do ofício circular
n° 070/2015/DECOR/CG, estabeleceu que os assistentes sociais
deste órgão não podem atuar nos processos envolvendo matéria
previdenciária, designo o assistente social LINDOMAR DE JESUS
FIRMINO – CRESS 1131 devendo ser ele intimado através do
e-mail lindomar144@hotmail.com para que elabore o estudo
social do caso, colhendo, informações quanto a renda familiar e
formulando relatório no prazo de 20 (vinte) dias.
6.2. Fixo honorários periciais no montante de R$ 250,00 (duzentos
e cinquenta reais) em conformidade com a Resolução CJF
nº 541/2007; devendo o sr. escrivão expedir o necessário, no
momento oportuno.
7. Apresentados o laudo e relatório social, intimem-se as partes
para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
8. Por fim, voltem os autos conclusos.
9. Pratique-se o necessário.
10. SERVE O PRESENTE DE MANDADO /CARTA para:
10.1. CITAR e INTIMAR o INSS, para querendo, contestar, via PJE.
10.2. INTIMAR o autor, através de seu advogado (via PJE), do teor
da presente DECISÃO.
10.3. A intimação da parte autora, através de seu advogado (via
PJE), no caso de impugnação.
10.4. INTIMAR O PERITO e ASSISTENTE SOCIAL, conforme
termos e endereço consignado no DESPACHO.
10.5. A intimação das partes, através de seus advogados/
procuradores (via PJE), quanto a data designada pelo perito para a
realização da perícia e, também, quando para manifestação quanto
ao laudo pericial.
Cacoal/RO, 11 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7013163-59.2016.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS
EIRELI
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANDRESSA DE OLIVEIRA
ANDRADE BRANDAO - RO7471, IVANILDE GUADAGNIN RO4406
Nome: SUZAMAR FERREIRA DOS SANTOS ARNOLDT
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 1782, Teixeirão, Cacoal - RO CEP: 76965-678
Nome: LAURO ARNOLDT
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 1782, Teixeirão, Cacoal - RO CEP: 76965-678
Valor da Causa: R$ 34.160,00
DESPACHO INICIAL
1. Trata-se de petição apresentada pelo credor, que pretende o
cumprimento da SENTENÇA, nos moldes dos artigos 513 e 523 do
Novo Código de Processo Civil.
2. Assim, como preenchidos os requisitos legais, INTIME-SE o
executado, via Oficial de Justiça para que, no prazo de 15 (quinze)
dias (art. 523, caput), pague o valor indicado no demonstrativo
discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se
houver.
3. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo referido, o débito
será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de
honorários de advogado de 10% (dez por cento).
4. Em caso de pagamento parcial, a multa, bem como os honorários
de advogado, incidirão sobre o restante do débito (art. 523, § 2º do
Novo CPC).
5. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o
prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523 sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo, também de 15 (quinze) dias para que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, através de advogado ou Defensor Público, sua
impugnação.
6. Decorrido o prazo do item 2, sem a comprovação do pagamento,
expeça-se MANDADO de penhora e avaliação de tantos bens
quantos bastem para a integral quitação do débito, seguindo-se os
atos de expropriação (art. 523, § 3º do Novo CPC).
7. Em seguida, aguarde-se em cartório o decurso do prazo para
impugnação, observando-se que, como se tratam de autos
eletrônicos, o prazo não será contado em dobro na hipótese de
litisconsortes passivos representados por advogados de diferentes
escritórios.
8. Em havendo pagamento ou impugnação ao cumprimento de
SENTENÇA, intime-se o exequente, através de seu advogado/
procurador (via PJE), para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.
Após, promova-se a CONCLUSÃO do feito.
9. Caso a Carta-AR retorne negativa, cumpra-se por MANDADO
ou carta precatória.
10. Retornando o MANDADO ou carta precatória infrutífera, pelo
motivo de o executado não mais residir no endereço, promova-se
a CONCLUSÃO do feito para análise da hipótese do art. 513, § 3°
do Novo CPC.
11. Pratique-se o necessário.
12. Observações:
12.1. Destaco ao executado que o processo tramita eletronicamente.
Assim, a visualização da petição inicial, dos documentos e da
DECISÃO que determinou a citação (art. 250, II e V, do Novo CPC)
poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de
Rondônia, na internet, no seguinte endereço: www.tjro.jus.br/iniciopje, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal
nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Petições, procurações,
impugnações etc, devem ser trazidas ao Juízo por peticionamento
eletrônico.
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12.2. Sendo a parte requerida assistida pela Defensoria Pública ou
não tendo condições de constituir advogado, deverá comparecer,
imediatamente na sede da Defensoria Pública localizada na Rua
José do Patrocínio, n. 1284, Bairro Princesa Isabel, Cacoal/RO,
portando este documento.
13. SERVE O PRESENTE DE MANDADO /CARTA-AR/CARTA
PRECATÓRIA para:
13.1. INTIMAR a parte executada no endereço referido acima.
13.2. Que o cartório judicial promova a intimação do exequente,
através de seu advogado/procurador (via PJE), para manifestação
nas hipóteses de pagamento ou apresentação de impugnação.
Cacoal/RO, 18 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7001969-91.2018.8.22.0007
Classe: CAUTELAR INOMINADA (183)
Requerente: Nome: MARCOS ROGERIO RESENDE
Endereço: Rua Universitária, 464, Incra, Cacoal - RO - CEP: 76965-832
Advogado do(a) REQUERENTE: VALDINEI SANTOS SOUZA
FERRES - RO0003175
Requerido: Nome: MARCELO RESENDE BATISTA
Endereço: Rua Roberto Margonari, 566, Luizote de Freitas,
Uberlândia - MG - CEP: 38414-465
Valor da Causa: R$ 12.000,00
DECISÃO
A parte autora ajuizou ação cautelar inominada com pedido de
tutela de urgência, alegando em síntese que o requerido de maneira
forçada o fez preencher o recibo de seu carro em seu nome.
Assevera que o requerido se comprometeu em vender o veículo
para tirar os valores que investiu no requerente e devolver – lhe o
restante do dinheiro.
Aduz acerca dos prejuízos e danos de difícil e incerta reparação, e
afirma que a medida cautelar servirá para ser manejada uma ação
principal de obrigação de fazer.
Requer em tutela de urgência para o imediato bloqueio/restrição da
transferência do bem junto ao Renajud ou Detran.
É o que há de relevante no momento.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Em primeiro, passo a análise do pleito liminar.
Pois bem. Consoante art. 300, caput, do Novo Código de Processo
Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
E em complemento, o § 3º do mesmo DISPOSITIVO referido adverte
quanto a impossibilidade de concessão da tutela nas hipóteses em
que houver perigo de irreversibilidade dos seus efeitos.
Pois bem, da narrativa da inicial não estao demonstrados os
elementos indispensáveis para a concessao da tutela, até porque
segundo informa o veiculo foi vendido e se encontra com o
comprador, por outro lado, a cautelar nao permite em seu bojo
pedido anulatorio de obrigação, que deve ser postulado em ação
principal..Diante deste panorama,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA de natureza
antecipada.
E, diante das especificidades da causa e de modo a adequar o
rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar
audiência de conciliação.
CITE-SE o requerido dos termos da ação e INTIME-O, para
querendo, contestar no prazo legal.
Ofertada a contestação com assertivas preliminares ou juntada
de documentos novos, intime-se a parte autora para, querendo,
IMPUGNAR, no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 do Novo
CPC).
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Por fim, apresentada ou não a impugnação, voltem os autos
conclusos.
Ressalte-se ao requerido que o processo tramita eletronicamente,
assim, a visualização da petição inicial, dos documentos e da
DECISÃO que determinou a citação (art. 250, II e V, do Novo CPC)
poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de
Rondônia, na internet, no seguinte endereço: www.tjro.jus.br/iniciopje, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal
nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Petições, procurações,
contestação etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento
eletrônico.
Destaque-se, ainda, que não tendo o requerido condições de
constituir advogado, o Estado lhe assegurará o direito através da
Defensoria Pública. Para tanto, em havendo interesse, deverá
comparecer, imediatamente, na sede localizada na Rua José do
Patrocínio, n. 1284, Bairro Princesa Isabel, Cacoal/RO, portando
este documento.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE DE MANDADO /CARTA-AR/CARTA
PRECATÓRIA para:
1 – INTIMAÇÃO do autor, através de seu advogado (via sistema
PJE), da presente DECISÃO e na hipótese de impugnação.
2 – CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte requerida, no endereço acima
consignado, para conhecimento da ação e, querendo, contestar via
sistema PJE.
Cacoal/RO, 11 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7005720-23.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: SOSTENES ALENCAR FERREIRA
Endereço: Avenida Inderval José Brasil, 501, - até 535 - lado ímpar,
Novo Cacoal, Cacoal - RO - CEP: 76962-219
Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL MOISES DE SOUZA BUSSIOLI
- RO0005032
Requerido: Nome: ESPOLIO DE GABRIELA MARIA DE SOUZA
Endereço: Avenida Juscimeira, 619, - de 291 a 683 - lado ímpar,
Novo Horizonte, Cacoal - RO - CEP: 76962-045
Valor da Causa: R$ 240.000,00
DESPACHO
Defiro o pedido formulado pelo autor (petição Id 15236234) e
suspendo o curso do feito até 10/06/2018, podendo o autor intervir
espontaneamente a qualquer momento, juntando termo de acordo
ou para requerer o que entender conveniente.
Transcorrido o prazo de suspensão, manifeste-se o autor quanto
ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Publique-se e intime-se via DJE
Cacoal/RO, 10 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668
Processo N° 7000160-66.2018.8.22.0007
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
Requerente: EMBARGANTE: IZABEL CRISTINA SOUZA
BERNARDI
Advogado do(a) EMBARGANTE: Defensoria Pública
Requerido: AZEVEDO & HAKOZAKI LTDA - EPP
Advogado: Diógenes Nunes de Almeida Neto OAB/RO 3831, Lilian
Mariane Lira OAB/RO 3579
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Endereço: Avenida Cuiabá, 2691, - de 2681 a 2943 - lado ímpar,
Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-681
Valor da Causa: R$ 9.042,41
SENTENÇA
Vistos, etc.
IZABEL CRISTINA SOUZA BERNARDI, brasileiro, RG nº
7.430.692, inscrito no CPF sob nº 626.609.262-04, residente
e domiciliada em lugar incerto e não sabido por intermédio da
Defensoria Pública do Estado de Rondônia, ofertou EMBARGOS
À EXECUÇÃO promovida em seu desfavor pela AZEVEDO &
HAKOZAKI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n.º 22.859.672/0001-90, com sede na Av. Cuiabá,
2691, Bairro Jardim Clodoaldo, Cacoal/RO, alegando em síntese
que tem prazo em dobro para os atos em que atua e que os
embargos são tempestivos. Ressalta que a citação por edital é
nula, sob a alegação de não esgotamento dos meios possíveis para
a localização da ora embargante, ausência requisito indispensável
à propositura do feito.
Prossegue afirmando que não foram obedecidos os requisitos
da citação por edital no que se refere aos prazos estabelecidos.
Alega ainda, que não há prova nos autos de que a assinatura seja
efetivamente da embargante.
Devidamente intimada a Embargada ofereceu impugnação,
mencionando que as alegações da Embargante não devem
prosperar, tendo em vista que foram realizadas diversas diligências
para sua localização, acrescenta que foram atendidos todos os
requisitos previstos na legislação para a citação por edital. Por fim,
pugna pela improcedência dos embargos.
É o relatório. Decido.
Versam os presentes autos sobre EMBARGOS À EXECUÇÃO
formulados por IZABEL CRISTINA SOUZA BERNARDI,, assistida
pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia em face de
AZEVEDO & HAKOZAKI LTDA.
Os embargos a execução, são aqueles formulários elaborados pela
Defensoria Pública e e quando nomeados para curadoria de reveis,
são utilizadas de forma uniforme e homogênea para qualquer tipo
de assunto ou situação e que discutem sempre a eventual nulidade
de citação por edital, a ilegitimidade dos títulos ou obrigações e a
negativa geral.
No que se refere a ilegitimidade da obrigação, verifico que a nota
promissória é título executivo por disposição legal e encontra – se
formalmente preenchida, não tendo sua autenticidade ou legalidade
questionada, o que implica em reconhecimento da veracidade e
exigibilidade do débito.
Em relação a alegada nulidade de citação, pertinentes as razões
da embargada, primeiro por que foram realizadas as diligências
objetivando localizar a devedora, que restou frustrada.
Em consulta ao INFOJUD foi localizado novo endereço e foi
determinado a expedição da carta precatória e a diligência mais
uma vez restou infrutífera, não sendo a executada/ora embargante
localizada pelo oficial de justiça (ID 15483463 - Pág. 11).
A citação por edital foi oportuna, legítima e válida.
Por fim o processo de execução estabelece que não sendo
encontrado o devedor pessoalmente ou por hora certa, será
promovido o arresto de bens e na sequência sua intimação do
arresto por edital, não devendo ser equiparado ao processo de
conhecimento.
Esgotadas as tentativas de localização do devedor e não
localizados bens a serem arrestados ou penhorados, concretizou
– se a citação por edital.
Inexistindo qualquer argumento ou fundamentação de relevo nos
embargos, devem lhes serem rejeitados nos termos da legislação,
prosseguindo – se a execução.
Ademais a devedora embargante não pode ser considerada pobre
apenas pelo fato de estar a defensoria apresentando embargos,
pelo que em caso de improcedência dos embargos deve ser
condenado ao pagamento de honorários.
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Isto posto e por tudo mais que dos autos constam, Julgo com
fulcro no art. 487 – I do Código de Processo Civil, TOTALMENTE
IMPROCEDENTES os Embargos à Execução opostos por IZABEL
CRISTINA SOUZA BERNARDI contra a AZEVEDO & HAKOZAKI
LTDA e via de consequência mantenho legítimos e válidos todos
os atos executórios e determino o prosseguimento da condenação.
Condeno a embargante ao pagamento de honorários advocatícios
que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) que devem ser incorporados
aqueles já fixados inicialmente na execução.
Certifique – se o conteúdo desta SENTENÇA no processo de
execução.
Registre – se. Publique – se. Intime – se via PJE.
Cacoal/RO, 9 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7001779-65.2017.8.22.0007
Classe: MONITÓRIA (40)
Requerente: Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE
RONDONIA
Endereço: Rua dos Esportes, 1038, Incra, Cacoal - RO - CEP:
76965-864
Advogados do(a) AUTOR: LILIAN MARIANE LIRA - RO0003579,
DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO - RO0003831
Requerido: Nome: BRUNO SOUZA TEIXEIRA
Endereço: Rua Corumbiara, 5870, Centro, Rolim de Moura - RO CEP: 76940-000
Valor da Causa: R$ 10.986,31
DESPACHO
Antes de apreciar o pedido de citação editalícia, determino a
expedição de ofício para busca de endereço atualizado do réu,
devendo a parte autora diligenciar sobre isso, fazendo a juntada
aos autos da resposta dos ofícios.
Assim, SERVE O PRESENTE COMO OFÍCIO as empresas de
telefonia OI, CLARO, VIVO E TIM para que informem eventual
endereço cadastrado em nome de BRUNO SOUZA TEIXEIRA,
CPF 994.123.062-53.
SERVE O PRESENTE COMO OFÍCIO a ELETROBRÁS e SAAE,
para que informe eventual endereço cadastrado em nome de
BRUNO SOUZA TEIXEIRA, CPF 994.123.062-53.
SERVE O PRESENTE COMO OFÍCIO AO INSS, para que informe
eventual endereço cadastrado em nome de BRUNO SOUZA
TEIXEIRA, CPF 994.123.062-53.
Fixo o prazo de 15 dias para o exequente juntar a resposta aos
ofícios.
Cacoal/RO, 14 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7006472-92.2017.8.22.0007
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Requerente: REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - RO0004875
Requerido: Nome: EDIRLEI JOSE CHAVES
Endereço: Rua Pedro Rodrigues, 1145, - até 579/580, Balneário
Arco-Íris, Cacoal - RO - CEP: 76961-868
Valor da Causa: R$ 33.649,85

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

SENTENÇA
Vistos, etc.
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS, instituição financeira
com sede e foro situada na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco - SP,
CEP: 06029-900, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 07.207.996/000150, através de seus advogados e procuradores ingressou em juízo
com AÇÃO BUSCA E APREENSÃO em face de EDIRLEI JOSE
CHAVES, pessoa física, inscrita sob o CPF n° 654.270.092-72,
com residência na Rua Pedro Rodrigues, nº 1145, Bairro Balneário
Arco, localizado na cidade de Cacoal/RO, relatando em síntese,
que celebrou com a Requerida o Contrato de Financiamento com
Garantia de Alienação Fiduciária/Cédula de Crédito Bancaria,
sob o n° 8640622612, no valor total de R$ 18.000,00 ( Dezoito
mil reais), comprometendo-se a pagar em 48 parcelas mensais
e consecutivas, com vencimento da 1ª parcela em 17/07/2015,
tudo de conformidade com as cláusulas, condições, valores,
prazos consignadas no corpo do contrato, referente ao veículo
VOLKSWAGEN/CROSSFOX, COR PRATA, PLACA NDT9154,
ANO 2008/2009, CHASSI 9BWAB05Z994044659, mas assim não
o fez, requerendo, por essa razão, a busca e apreensão do veículo.
A inicial veio instruída com procuração, atos constitutivos da
empresa, contrato de compra e venda, extrato de financiamento,
guias e comprovantes.
A liminar foi deferida, o MANDADO cumprido e o veículo foi entregue
ao depositário indicado pelo autor, bem como, foi efetivada a
citação da parte requerida.
A requerida não ofertou contestação, deixando transcorrer o prazo
sem manifestação.
É o relatório. Decido.
Trata-se do típico caso de financiamento de veículo em que o
comprador não cumpre com o contrato.
Ficou demonstrado, logo de início, estar a parte requerida
inadimplente em relação às suas obrigações decorrentes do
contrato de financiamento, pois não estava resgatando as parcelas
consoante havia se comprometido.
Tal assertiva foi corroborada pela documentação e as provas
carreadas aos autos, não havendo sequer, contestação da
requerida, ao contrário, a requerida mencionou que não tem
condições de promover o pagamento do financiamento, informando
que não tem interesse em reaver o bem.
A busca e apreensão deve ser consolidada de forma integral.
A parte autora opôs embargos de declaração referente a DECISÃO
proferida nos autos, contudo verifico que a parte requerida nem
sequer apresentou contestação.
Assim, perde-se o objeto dos embargos, devendo a busca e
apreensão deve ser consolidada de forma integral.
Isto posto e por tudo mais que dos autos constam, julgo,
com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil,
PROCEDENTE o pedido inicial, declarando rescindido o Contrato
de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária/Cédula
de Crédito Bancaria, sob o n° 8640622612, e consolidando nas
mãos da parte autora o domínio e a posse plena e exclusiva
do bem descrito na exordial, qual seja, o veículo CROSSFOX/
VOLKSWAGEN, COR PRATA, PLACA NDT9154, ANO 2008/2009,
CHASSI 9BWAB05Z994044659.
A venda extrajudicial deverá, obrigatoriamente, atender os valores
indicados na tabela fipe, como o abatimento de 10%.
Não foi promovida restrição renajud incidente sobre o veículo,
referente a este processo.
Condeno o requerido ao pagamento das custas do processo e
honorários de advogado, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais),
levando-se em consideração o tempo de duração do processo e
complexidade da causa.
Transitando em julgado e tomadas as providências legais,
ARQUIVEM-SE estes autos.
Intime - se. Publique - se via DJE.
Cacoal/RO, 18 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7004849-56.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ROSELI DA SILVA RODRIGUES
Advogados do(a) AUTOR: ELENARA UES - RO6572, NATALIA UES
CURY - RO8845, HOSNEY REPISO NOGUEIRA - RO0006327,
ROSANGELA ALVES DE LIMA - RO7985
Nome: IINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870, 1 Andar, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-082
Valor da Causa: R$ 11.448,00
DECISÃO
1. De início, defiro a gratuidade judiciária postulada pela parte autora
e, na sequência, passo a análise do pedido de tutela provisória.
2. O art. 300, caput, do Novo Código de Processo Civil estabelece
que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
2.1. E o § 3º do mesmo DISPOSITIVO referido adverte quanto
a impossibilidade de concessão da tutela nas hipóteses em que
houver perigo de irreversibilidade dos seus efeitos.
2.2. Pois bem. No caso dos autos, pleiteia a parte autora o
deferimento de tutela de urgência, a fim de que o Juízo determine
que o requerido implante/restabeleça benefício de auxílio-doença.
2.3. Ocorre, entretanto, em que pese os argumentos da parte autora,
não vislumbro a verossimilhança, considerando-se sobretudo
a divergência entre a CONCLUSÃO da perícia médica do INSS,
que reveste-se de presunção de legalidade, e dos laudos médicos
particulares juntados aos autos, o que aponta a necessidade de
instrução do feito no sentido de constatar o real estado de saúde
do requerente.
2.4. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA de natureza antecipada.
3. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o
rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar
audiência de conciliação.
4. CITE-SE o INSS dos termos da ação e INTIME-O, para querendo,
contestar no prazo legal.
4.1. Ofertada a contestação com assertivas preliminares ou juntada
de documentos novos, intime-se a parte autora para, querendo,
IMPUGNAR, no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 do Novo
CPC).
4.2. Apresentada ou não a impugnação, pratique-se o necessário
para a realização da perícia médica adiante designada.
5. Verifico que para o caso em tela a realização da PROVA
PERICIAL, consistente na avaliação médica da parte autora,
é indispensável e, por essas razões, desde já, nomeio perito o
Dr. MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA MOURA, que poderá ser
localizado no Hospital Geral Ortopédico (HGO), com endereço
na Av. Guaporé, n. 2270, Bairro Centro, Cacoal/RO, a fim de que
examine o requerente e responda aos quesitos. Fixo honorários
periciais no montante de R$400,00 (quatrocentos reais), devendo
o sr. escrivão expedir o necessário, no momento oportuno. Justifico
a quantia fixada em razão não se encontrar, pelos parâmetros
indicados pela justiça federal (Resolução nº 305/2014, art. 28),
profissionais que se habilitem a realizar perícias por tal valor, que
retrata tabela construída há mais de 3 (três) anos e, portanto,
defasada, além do tempo que a justiça federal demora para
consumar o pagamento.
5.1. Somente após o decurso do prazo de contestação, INTIMESE o perito acima nomeado dando-lhe ciência da designação e
solicitando que realize o agendamento da perícia para a data mais
breve possível, informando este juízo o dia e o horário no prazo de
05 (cinco) dias.
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5.1.1. Consigne-se que deverá ser agendada data com prazo
razoável para que as partes sejam intimadas.
5.1.2. Também intime-se que o laudo deverá ser apresentado em
cartório em até 15 (quinze) dias após a perícia.
5.2. Com a data da perícia, intimem-se as partes e encaminhem-se
os quesitos ao perito.
5.3. Ressalte-se que a intimação da parte autora, quanto a data e
horário da perícia, é de responsabilidade de seu advogado, o qual
deverá esclarece-la ainda, sobre a necessidade de que leve para
a perícia todos os exames médicos realizados, advertindo-a que a
falta prejudicará a prova pericial, acarretando a demora na solução
do seu pedido.
5.4. Após, aguarde-se a realização da perícia médica.
6. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação,
no prazo de 15 (quinze) dias.
7. Por fim, voltem os autos conclusos.
8. Pratique-se o necessário.
9. SERVE O PRESENTE DE MANDADO /CARTA-AR para:
9.1. CITAR e INTIMAR o INSS, para. querendo, contestar o pedido.
9.2. INTIMAR o autor, através de seu advogado (via DJE), do teor
da presente DECISÃO.
9.3. A intimação da parte autora, através de seu advogado (via
DJE), no caso de impugnação.
9.4. INTIMAR O PERITO, conforme termos e endereço consignado
no DESPACHO.
9.5. A intimação das partes, através de seus advogados/
procuradores, quanto à data designada pelo perito para a realização
da perícia e, também, quando para manifestação quanto ao laudo
pericial.
Cacoal/RO, 11 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7008616-39.2017.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: LOURIVAL APARECIDO DA SILVA
Endereço: Rua Bom Jardim, 1507, Sociedade Bela Vista, Cacoal RO - CEP: 76960-262
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUCIANO ALVES RODRIGUES
DOS SANTOS - RO8205
Requerido: Nome: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Endereço: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451, Edifício
Petro Tower, Andar 20, Salas 2002 e 2003, Enseada do Suá,
Vitória - ES - CEP: 29050-335
Nome: CARLOS NATANIEL WANZELER
Endereço: Rua José Luiz Gabeira, 170, Apartamento 203, Barro
Vermelho, Vitória - ES - CEP: 29057-570
Nome: CARLOS ROBERTO COSTA
Endereço: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451, Edifício
Petro Tower, Andar 20, Salas 2002 e 2003, Enseada do Suá,
Vitória - ES - CEP: 29050-335
Nome: JAMES MATTHEW MERRILL
Endereço: Rua José Luiz Gabeira, 170, Apartamento 103, Barro
Vermelho, Vitória - ES - CEP: 29057-570
Valor da Causa: R$ 26.003,77
DESPACHO
Intime - se a parte autora para que se manifeste sobre eventual
interesse de exclusão dos sócios da empresa, tendo em vista que
a empresa requerida já foi devidamente citada nos autos, prazo de
05 ( cinco) dias.
Publique - se. Intime - se DJE.
Cacoal/RO, 18 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7001060-49.2018.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: CLAUDIANE LIMA DA COSTA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JENIFHER CRISTIELLY DOS
SANTOS ALVES - RO0005845, DIRCEU HENKER - RO0004592
Requerido: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., Rua Benedito Américo de Oliveira,
s/n, Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Valor da Causa: R$ 10.109,54
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por
CLAUDIANE LIMA DA COSTA em face do BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTO S.A.
(autos: 7009511-34.2016.822.0007).
Juntou documentos com a inicial.
Pois bem.
Conforme estampado nos autos a parte autora requer o cumprimento
da SENTENÇA que transitou em julgado em 14/12/2017.
Menciona que o requerido não adimpliu com a obrigação voluntária
do valor devido, motivo pelo qual foi inaugurada a fase de
cumprimento de SENTENÇA.
Em análise aos autos, verifico que a petição inicial deve ser
indeferida de plano, eis que a presente ação de nº 700951134.2016.822.0007) trâmitam junto ao sistema Pje, assim deve o
autor requerer o cumprimento da obrigação nos próprios autos, nos
moldes dos arts. 513 e 523, 534, 535 do Novo Código de Processo
Civil.
Isto posto, julgo extinto o presente feito, sem julgamento do
MÉRITO, com fundamento no art. 485, incisos I e IV do Novo
Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
SERVE O PRESENTE DE MANDADO para a intimação do autor,
através de seu advogado/procurador (via PJE).
Cacoal/RO, 14 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7008098-49.2017.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: EXEQUENTE: HILGERT & CIA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ADELINO MOREIRA BIDU RO7545
Requerido: EXECUTADO: EDELCI RODRIGUES DE MOURA
Valor da Causa: R$ 687,43
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora intimada, por intermédio do(a) advogado(a),
para manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, no
prazo de 5 dias.
Cacoal-RO, 18 de maio de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668Processo N° 7012806-79.2016.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: LEANDRO GUERINO STOCHER
Endereço: Área Rural, Linha 06, Gleba 05 Lote 83, Área Rural de
Cacoal, Cacoal - RO - CEP: 76968-899
Advogados do(a) AUTOR: SANDRA CRISTINA DOS SANTOS
BAHIA - RO0006486, WHALYSSON OLIVEIRA LIMA - RO0004647,
DAYANE CARVALHO DE SOUZA FERREIRA - RO0007417
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Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Av. São Paulo, n 2355,
Cacoal, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogado(s) do reclamado: GABRIELA DE LIMA TORRES
RO0005714
Valor da Causa: R$ 1.000,00
DESPACHO
No que tange à alegada preliminar de ilegitimidade, verifico ser
ela inaplicável, pois a requerida é a única concessionária dos
serviços de distribuição de energia elétrica na região, não havendo
a possibilidade de ser endereçado o pleito a outra empresa.
Inafastável a instrução do feito, pelo que, concedo as partes o prazo
de 5 (cinco) dias para indicarem as provas que pretender produzir.
Partes legítimas e bem representadas. Designo audiência de
instrução e julgamento para o dia 23/07/2018 às 08h15min, na
sala de audiência da 4ª Vara Cível de Cacoal, localizada na Av.
Porto Velho, n. 2728, Bairro Centro, Cacoal/RO, ocasião em que
serão colhidas as provas dos fatos alegados, com depoimento
pessoal das partes e inquirição de testemunhas e, em seguida, o
julgamento da causa.
Intimem-se as partes, através de seus advogados, para
comparecimento a audiência, bem como para apresentar rol de
testemunhas no prazo legal (caso ainda não tenham apresentado),
registrando-se que, nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao
advogado de cada uma das partes intimar suas testemunhas
quanto à data e horário de realização do ato.
Após, aguarde-se a realização da audiência.
Publique - se. Intime - se via DJE.
Cacoal/RO, 15 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
Assinado eletronicamente por: MARIO JOSE MILANI E SILVA
http://pje-prod-pg-05:8080/pg/Processo/ConsultaDocumento/
listView.seam
ID do documento: 18380903 18051517591770300000017126467
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, CACOAL - RO - CEP: 76963860 - Fone:(69) 344316687
Processo N° 7002107-92.2017.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM
LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
Advogado do(a) EXEQUENTE: ORESTE NESTOR DE SOUZA
LASPRO - SP98628
Requerido: EXECUTADO: VALDIVINO RODRIGUES DE ALMEIDA
Advogado(s) do reclamado: JOSE NAX DE GOIS JUNIOR
Valor da Causa: R$ 282.107,07
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora intimada, por intermédio do(a) advogado(a),
para manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias, em termos de
prosseguimento do feito.
Cacoal, 18 de maio de 2018
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668Processo N° 7012716-71.2016.8.22.0007
Classe: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
REQUERENTE: MILTON ALEIXO, NILZA DUARTE ALEIXO DE
OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: FLAVIO LUIS DOS SANTOS RO0002238
Advogado do(a) REQUERENTE: FLAVIO LUIS DOS SANTOS RO0002238
Nome: VALMIR SCHARFF
Endereço: Linha 05, Lote 55, Gleba 05, Zona Rural de Minist, Zona
Rural, Ministro Andreazza - RO - CEP: 76919-000
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Advogado do REQUERIDO: TEÓFILO ANTONIO DA SILVA
RO0001415,
Valor da Causa: R$ 50.000,00
DESPACHO
DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO que será realizada
no dia 24/07/2018 às 08h15min na sala de audiência da 4ª Vara
Cível de Cacoal, localizada na Av. Porto Velho, n. 2728, Bairro
Centro, Cacoal/RO.
Intimem-se as partes, através de seus advogados, do teor da
DECISÃO e para comparecimento na audiência designada.
Aguarde-se a realização da audiência.
Publique-se e intime-se via DJE.
Cacoal/RO, 17 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
Assinado eletronicamente por: MARIO JOSE MILANI E SILVA
http://pje-prod-pg-05:8080/pg/Processo/ConsultaDocumento/
listView.seam
ID do documento: 18440187 18051712165105300000017182440
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7009276-33.2017.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: SANDOVAL VILENA RAMOS
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARLISE KEMPER - RO0006865,
LORENA KEMPER CARNEIRO - RO0006497
Requerido: Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, Rua Benedito Américo de
Oliveira, s/n, Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado(s) do reclamado: MAURO PAULO GALERA MARI
Valor da Causa: R$ 6.000,00
SENTENÇA
Vistos, etc.
SANDOVAL VILELA RAMOS, brasileiro, casado, aposentado,
RG nº 135153 SESDEC/RO, CPF nº 142.960.802- 10, residente
e domiciliado na Rua Arthur Gomes de França, 4205, Jd. Limoeiro,
Cacoal/RO, por intermédio de suas advogadas, ingressou em juízo
com AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS contra BANCO
BRADESCO SA, CNPJ: 60.746.948.0001-12, Cidade de Deus, s/
nº, Vila Yara, Osasco,SP.
Após tramitação normal do processo, foi proferida SENTENÇA,
foi reconhecida a inexistência da contratação dos empréstimos,
bem como condenado a requerida ao pagamento de honorários
advocatícios no valor de R$ 1.000,00, além de custas
processuais.
E seguida a parte requereu o cumprimento da SENTENÇA em face
da requerida.
Logo após, antes da intimação, a parte requerida informou a juntada
do comprovante de depósito referente ao que fora condenado, e
requereu o arquivamento do feito.
Ato contínuo a parte autora, retornou aos autos, manifestando – se
pela concordância do valor depositado e requereu a expedição de
alvará, bem como a extinção do feito id 18418733 – Pág 1.
Isto posto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no
art. 924, inc. III do Novo Código de Processo Civil, em face do
integral pagamento do débito por parte da requerida.
Expeça – se alvará de levantamento em favor da advogada da
parte autora do valor depositado em id 17912433 – Pág 3.
Considero a incidência do disposto no art. 1000, Parágrafo Único,
do Novo Código de Processo Civil. Assim, após as providências
acima, com o trânsito em julgado da DECISÃO nesta oportunidade,
determinando o arquivamento do feito com as baixas de estilo.
Publique-se. Intime-se via DJE.
Cacoal/RO, 18 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7011140-43.2016.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE
RONDONIA
Endereço: Rua dos Esportes, 1038, Incra, Cacoal - RO - CEP:
76965-864
Advogados do(a) EXEQUENTE: LILIAN MARIANE LIRA
- RO0003579, DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO RO0003831
Requerido: Nome: ALAUANA ALENCAR LIMA
Endereço: Rua Major Amarante, 392, Jardim das Oliveiras, Pimenta
Bueno - RO - CEP: 76970-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 3.118,09
DESPACHO
Determino a suspensão do andamento do feito até 01/09/2018.
Decorrido o prazo, manifeste-se o autor.
Publique-se este DESPACHO via DJE, sendo desnecessária nova
intimação após transcurso do prazo acima.
Não havendo manifestação, intime-se nos termos do art. 485, § 1º
do Novo CPC.
Cacoal/RO, 18 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7005083-38.2018.8.22.0007
Classe: MONITÓRIA (40)
Requerente: Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE
RONDONIA
Endereço: Rua dos Esportes, 1038, Incra, Cacoal - RO - CEP:
76965-864
Advogados do(a) AUTOR: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831, LILIAN MARIANE LIRA - RO0003579
Requerido: Nome: ALANA PUERTAS DE MATOS
Endereço: Av. Dos Jambos, 1156, Centro, Juína - MT - CEP:
78320-000
Valor da Causa: R$ 1.364,06
DESPACHO
1. Intime-se a parte autora, através de seu advogado (via sistema
PJE), a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento, emende a inicial, apresentando comprovante de
recolhimento das custas processuais.
2. Ressalte-se que as referidas custas deverão ser recolhidas nos
termos da Lei n. 3.896, de 24 de agosto de 2016, em vigor na data
de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de
janeiro de 2017.
2.1. Destaque-se, ainda, que conforme a referida lei, considera-se
ocorrido o fato gerador das custas judiciais:
Art. 1º. [...]
§ 1º. Considera-se ocorrido o fato gerador na data da propositura
da ação, na distribuição de precatória ou carta de ordem, na data
da interposição do recurso, na satisfação da obrigação, no trânsito
em julgado da SENTENÇA penal condenatória, no trânsito em
julgado da SENTENÇA de improcedência na revisão criminal, na
homologação de acordo civil em processo do Juizado Especial
Criminal e quando do requerimento de serviços previstos nesta lei.
2.2. Assim, tendo em vista que a presente ação foi proposta após o
dia 1º de janeiro de 2017, aplica-se a ela a lei referida.
2.3. Saliente-se, por fim, os patamares mínimo e máximo para
os fins de recolhimento considerado o disposto no art. 12, §1º do
diploma legal:
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Art. 12. As custas judiciais incidirão sobre o valor da causa, da
seguinte forma:
[...]
§ 1º Os valores mínimo e máximo a ser recolhido em cada uma
das hipóteses previstas nos incisos deste artigo correspondem
a R$ 100,00 (cem reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
respectivamente.
3. Apresentado ou não o comprovante de pagamento, voltem os
autos conclusos.
4. Cumpra-se.
5. SERVE O PRESENTE DE MANDADO para a intimação do autor,
através de seu advogado/procurador (via sistema DJE).
Cacoal/RO, 18 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7001820-95.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: SEBASTIAO MACHADO DE MATOS
Advogado do(a) AUTOR: LUZINETE PAGEL GALVAO RO0004843
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor da Causa: R$ 32.197,50
Intimação
Fica a parte autora intimada, por intermédio de seu advogado,
para manifestar-se sobre a contestação apresentada pela parte
requerida, no prazo de 15 dias.
Cacoal-RO, 21 de maio de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7007415-12.2017.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: SALETE DUARTE SILVA
Endereço: Rua Antônio de Santana, 5063, - de 4981/4982 ao fim,
Village do Sol II, Cacoal - RO - CEP: 76964-538
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCIO SUGAHARA AZEVEDO
- RO0004469
Requerido: Nome: Instituto Nacional de Seguro Social INSS
Endereço: desconhecido
Valor da Causa: R$ 29.502,45
DESPACHO
Intime - se a parte autora, para que traga aos autos documento
necessários para prosseguimento ao feito, juntando o pedido do
requerimento administrativo ou a data cessação do benefício,
conforme solicitado pelo INSS, prazo de 05 ( cinco ) sob pena de
extinção.
Intime - se. Publique - se DJE.
Cacoal/RO, 18 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7003341-80.2015.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: A. DE FARIA & CIA LTDA - ME
Endereço: Rua das Mangueiras, 1529, Liberdade, Cacoal - RO CEP: 76967-520
Advogado do(a) EXEQUENTE: FERNANDO DA SILVA AZEVEDO
- RO0001293

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Requerido: Nome: ANTONIO EDI SANTANA
Endereço: Avenida Primavera, 1316, Liberdade, Cacoal - RO CEP: 76961-812
Valor da Causa: R$ 791,09
DESPACHO
Defiro o pedido. Expeça - se MANDADO de penhora e avaliação do
bem indicado pelo credor em id 15249823, no endereço informado,
qual seja: rua “G” nº 653, bairro São Marcos, nesta cidade de
Cacoal/RO.
Determino ao Oficial de Justiça que cumpra rigorosamente e
Autorizo ao Oficial de justiça, a utilização de reforço policial ou
ordem de arrombamento, se necessário, nos termos do art. 846,
CPC.
Após, intime-se a parte autora, em termos de prosseguimento no
prazo de 10 (dez) dias.
Cacoal/RO, 18 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 0005666-84.2014.8.22.0007
Classe: MONITÓRIA (40)
Requerente: Nome: J. R. DE JESUS SILVA & CIA LTDA - ME
Endereço: Avenida Castelo Branco, 18791, Liberdade, Cacoal - RO
- CEP: 76960-959
Advogados do(a) AUTOR: ALINE SCHLACHTA BARBOSA RO0004145, LUCIANA DALL AGNOL - MT006774O
Requerido: Nome: ANTONIO GERALDO GOBBI
Endereço: Rua 03, 2674, casa, Habitar Brasil, Cacoal - RO - CEP:
76960-959
Valor da Causa: R$ 884,76
DESPACHO
Defiro o pedido. Assim, serve este DESPACHO como Ofício nº
159/2018/GAB – 4ª Vara Cível para que as instituições INSS,
CERON, DETRAN/RO, bem com as empresas de telefonia
VIVO, TIM, OI e CLARO forneçam informações sobre eventuais
endereços cadastrados em nome de ANTONIO GERALDO GOBBI,
CPF n° 809.882.457-87, devendo a resposta ser entregue ao Autor
( J. R DE JESUS SILVA & CIA LTDA - ME) ou seu advogado Dra
Aline Schlachta Barbosa OAB/RO 4145.
Intime-se o autor/exequente, através de seu advogado (via DJE),
para retirar o ofício no prazo de 05 (cinco) dias.
Intime-o, ainda, para no prazo de 10 (dez) dias, contados da retirada
do expediente, trazer as informações aos autos e manifestar-se em
termos de prosseguimento.
Se inerte, intime-se nos termos do art. 485, § 1º do Novo CPC.
Cacoal/RO, 18 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7009246-32.2016.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: LINO GOMES PACHECO
Endereço: Rua Barão de Mauá, 565, casa, Nova Esperança,
Cacoal - RO - CEP: 76961-676
Advogado do(a) AUTOR: FAGNER JOSE MACHADO CAMARGO
- RO0006873
Requerido: Nome: BANCO BRADESCO SA
Endereço: Avenida Porto Velho, 2091, BRADESCO, Centro,
Cacoal - RO - CEP: 76963-887
Nome: ADEMILSON MARGOTTO
Endereço: Área Rural, 651, Rua Arnaldo Sodré 651 no bairro Green
Ville, Área Rural de Cacoal, Cacoal - RO - CEP: 76968-899
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Nome: SILVANI ELEOTERIO MARGOTTO
Endereço: Área Rural, 651, Rua Arnaldo Sodré 651 bairro Green
Ville, Área Rural de Cacoal, Cacoal - RO - CEP: 76968-899
Advogado(s) do reclamado: MAURO PAULO GALERA MARI
Valor da Causa: R$ 280.000,00
DESPACHO
Intime-se o autor para, querendo, apresentar contrarrazões ao
recurso interposto, no prazo legal.
Após, remetam-se os autos aos Juízo ad quem.
Cacoal/RO, 18 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7005099-89.2018.8.22.0007
Classe: MONITÓRIA (40)
Requerente: Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE
RONDONIA
Endereço: Rua dos Esportes, 1038, Incra, Cacoal - RO - CEP:
76965-864
Advogados do(a) AUTOR: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831, LILIAN MARIANE LIRA - RO0003579
Requerido: Nome: CARLA GABRIELE MARCHETTI
Endereço: Avenida Cunha Bueno, 775, Pioneiros, Pimenta Bueno
- RO - CEP: 76970-000
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 961,94
DESPACHO
1. Intime-se a parte autora, através de seu advogado (via sistema
PJE), a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento, emende a inicial, apresentando comprovante de
recolhimento das custas processuais.
2. Ressalte-se que as referidas custas deverão ser recolhidas nos
termos da Lei n. 3.896, de 24 de agosto de 2016, em vigor na data
de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de
janeiro de 2017.
2.1. Destaque-se, ainda, que conforme a referida lei, considera-se
ocorrido o fato gerador das custas judiciais:
Art. 1º. [...]
§ 1º. Considera-se ocorrido o fato gerador na data da propositura
da ação, na distribuição de precatória ou carta de ordem, na data
da interposição do recurso, na satisfação da obrigação, no trânsito
em julgado da SENTENÇA penal condenatória, no trânsito em
julgado da SENTENÇA de improcedência na revisão criminal, na
homologação de acordo civil em processo do Juizado Especial
Criminal e quando do requerimento de serviços previstos nesta lei.
2.2. Assim, tendo em vista que a presente ação foi proposta após o
dia 1º de janeiro de 2017, aplica-se a ela a lei referida.
2.3. Saliente-se, por fim, os patamares mínimo e máximo para
os fins de recolhimento considerado o disposto no art. 12, §1º do
diploma legal:
Art. 12. As custas judiciais incidirão sobre o valor da causa, da
seguinte forma:
[...]
§ 1º Os valores mínimo e máximo a ser recolhido em cada uma
das hipóteses previstas nos incisos deste artigo correspondem
a R$ 100,00 (cem reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
respectivamente.
3. Apresentado ou não o comprovante de pagamento, voltem os
autos conclusos.
4. Cumpra-se.
5. SERVE O PRESENTE DE MANDADO para a intimação do autor,
através de seu advogado/procurador (via sistema DJE).
Cacoal/RO, 21 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7000941-25.2017.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: AUTO POSTO DORALICE LTDA
Endereço: Rua Rio Branco, 2141, Centro, Cacoal - RO - CEP:
76963-734
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALINE SCHLACHTA BARBOSA RO0004145, LUCIANA DALL AGNOL - MT006774O
Requerido: Nome: ALEXANDRADE MARTINS
Endereço: Avenida das Mangueiras, 1517, - de 1458/1459 a
1688/1689, Vista Alegre, Cacoal - RO - CEP: 76960-050
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 328,21
DESPACHO
Defiro o pedido. Determino a suspensão do andamento do feito até
01/12/2018.
Decorrido o prazo, manifeste-se o autor.
Publique-se este DESPACHO via DJE, sendo desnecessária nova
intimação após transcurso do prazo acima.
Não havendo manifestação, intime-se nos termos do art. 485, § 1º
do Novo CPC.
Cacoal/RO, 18 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7010300-96.2017.8.22.0007
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Requerente: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB
CREDIP
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 775, Centro, Pimenta
Bueno - RO - CEP: 76970-000
Advogados do(a) REQUERENTE: NOEL NUNES DE ANDRADE
- RO1586/RO, JONATAS DA SILVA ALVES - RO0006882, EDER
TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO0002930
Requerido: Nome: IVAN MARCO BARREIRO
Endereço: Rua Antônio Avelino dos Santos, 4726, Rua Lemuel
Silva Dantas, n. 3887 C, Bairro Vilage, Residencial Parque Brizon,
Cacoal - RO - CEP: 76962-270
Advogado(s) do reclamado: VALDINEI SANTOS SOUZA FERRES
Valor da Causa: R$ 7.019,86
DESPACHO
Este juízo não promoveu nenhuma restrição sobre o veículo.
Em pesquisa constatou-se uma restrição RENAJUD promovida
pela 2ª Vara Cível da comarca de Rolim de Moura.
Assim, exaurida a prestação jurisdicional, arquivem-se estes autos.
Publique-se e intime-se via DJE.
Cacoal/RO, 9 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7010300-96.2017.8.22.0007
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Requerente: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB
CREDIP
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Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 775, Centro, Pimenta
Bueno - RO - CEP: 76970-000
Advogados do(a) REQUERENTE: NOEL NUNES DE ANDRADE
- RO1586/RO, JONATAS DA SILVA ALVES - RO0006882, EDER
TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO0002930
Requerido: Nome: IVAN MARCO BARREIRO
Endereço: Rua Antônio Avelino dos Santos, 4726, Rua Lemuel
Silva Dantas, n. 3887 C, Bairro Vilage, Residencial Parque Brizon,
Cacoal - RO - CEP: 76962-270
Advogado(s) do reclamado: VALDINEI SANTOS SOUZA FERRES
Valor da Causa: R$ 7.019,86
DESPACHO
Este juízo não promoveu nenhuma restrição sobre o veículo.
Em pesquisa constatou-se uma restrição RENAJUD promovida
pela 2ª Vara Cível da comarca de Rolim de Moura.
Assim, exaurida a prestação jurisdicional, arquivem-se estes autos.
Publique-se e intime-se via DJE.
Cacoal/RO, 9 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 0005676-70.2010.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Cidade de Deus, Vila Yara, Não informado, Cacoal - RO
- CEP: 76960-959
Advogados do(a) EXEQUENTE: ELIAS MALEK HANNA RO000356B, MAURO PAULO GALERA MARI - RO0004937
Requerido: Nome: ALEXANDRE CASTILHO GOMES
Endereço: Av. Sete de Setembro, 2475, Não consta, Centro,
Cacoal - RO - CEP: 76960-959
Nome: CONSINGER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME
Endereço: Av. Sete de Setembro, 2475, casa, Centro, Cacoal - RO
- CEP: 76960-959
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da Causa: R$ 13.045,16
DESPACHO
Tendo em vista que o Tribunal manteve a SENTENÇA de extinção,
determino o arquivamento destes autos, tendo em vista que foi
exaurida a prestação jurisdicional e não houve condenação para
nenhuma das partes.
Cacoal/RO, 21 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7006928-76.2016.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: JOSEALBA GOMES SOARES
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 4656, Rua Rides Schaff,
Brizon, Chácaras Brizon, Cacoal - RO - CEP: 76963-427
Advogados do(a) AUTOR: WHALYSSON OLIVEIRA LIMA
- RO0004647, SANDRA CRISTINA DOS SANTOS BAHIA RO0006486, DAYANE CARVALHO DE SOUZA FERREIRA RO0007417
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Av. Dois Junho, 2244,
Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogado(s) do reclamado: GABRIELA DE LIMA TORRES
Valor da Causa: R$ 1.000,00
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DESPACHO
No que tange à alegada preliminar de ilegitimidade, verifico ser
ela inaplicável, pois a requerida é a única concessionária dos
serviços de distribuição de energia elétrica na região, não havendo
a possibilidade de ser endereçado o pleito a outra empresa.
Inafastável a instrução do feito, pelo que, concedo as partes o prazo
de 5 (cinco) dias para indicarem as provas que pretender produzir.
Partes legítimas e bem representadas. Designo audiência de
instrução e julgamento para o dia 02/08/2018 às 08h15min, na
sala de audiência da 4ª Vara Cível de Cacoal, localizada na Av.
Porto Velho, n. 2728, Bairro Centro, Cacoal/RO, ocasião em que
serão colhidas as provas dos fatos alegados, com depoimento
pessoal das partes e inquirição de testemunhas e, em seguida, o
julgamento da causa.
Intimem-se as partes, através de seus advogados, para
comparecimento a audiência, bem como para apresentar rol de
testemunhas no prazo legal (caso ainda não tenham apresentado),
registrando-se que, nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao
advogado de cada uma das partes intimar suas testemunhas
quanto à data e horário de realização do ato.
Após, aguarde-se a realização da audiência.
Intime - se. Publique - se via DJE.
Cacoal/RO, 16 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7006928-76.2016.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: JOSEALBA GOMES SOARES
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 4656, Rua Rides Schaff,
Brizon, Chácaras Brizon, Cacoal - RO - CEP: 76963-427
Advogados do(a) AUTOR: WHALYSSON OLIVEIRA LIMA
- RO0004647, SANDRA CRISTINA DOS SANTOS BAHIA RO0006486, DAYANE CARVALHO DE SOUZA FERREIRA RO0007417
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Av. Dois Junho, 2244,
Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogado(s) do reclamado: GABRIELA DE LIMA TORRES
Valor da Causa: R$ 1.000,00
DESPACHO
No que tange à alegada preliminar de ilegitimidade, verifico ser
ela inaplicável, pois a requerida é a única concessionária dos
serviços de distribuição de energia elétrica na região, não havendo
a possibilidade de ser endereçado o pleito a outra empresa.
Inafastável a instrução do feito, pelo que, concedo as partes o prazo
de 5 (cinco) dias para indicarem as provas que pretender produzir.
Partes legítimas e bem representadas. Designo audiência de
instrução e julgamento para o dia 02/08/2018 às 08h15min, na
sala de audiência da 4ª Vara Cível de Cacoal, localizada na Av.
Porto Velho, n. 2728, Bairro Centro, Cacoal/RO, ocasião em que
serão colhidas as provas dos fatos alegados, com depoimento
pessoal das partes e inquirição de testemunhas e, em seguida, o
julgamento da causa.
Intimem-se as partes, através de seus advogados, para
comparecimento a audiência, bem como para apresentar rol de
testemunhas no prazo legal (caso ainda não tenham apresentado),
registrando-se que, nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao
advogado de cada uma das partes intimar suas testemunhas
quanto à data e horário de realização do ato.
Após, aguarde-se a realização da audiência.
Intime - se. Publique - se via DJE.
Cacoal/RO, 16 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7013966-42.2016.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: CONFECCOES MENGATTI LTDA EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: GLENIMBERG MENEZES RO0007279
Requerido: EXECUTADO: LIGIA MERCIA VIRGULINO DA COSTA
Valor da Causa: R$ 639,75
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora intimada, por intermédio de seu advogado, para
no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar aos autos endereço atual da
parte executada, a fim de viabilizar o cumprimento do DESPACHO
de id. 18361267, tendo em vista que todos os endereços da parte
ré constante nos autos até o momento retornaram com diligência
negativa.
Cacoal, aos 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7003654-36.2018.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA
- RO0002027
Nome: CLEMILSON MARTIM
Endereço: LInha FP 07, Km 01, 0, zona rural, São Felipe D’Oeste
- RO - CEP: 76977-000
Valor da causa: R$ 1.296,49
DESPACHO INICIAL
Verifico que o tema comporta, em tese, conciliação entre as partes
e, deste modo, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO que
será realizada no dia 17/07/2018 às 09h20min na sala de audiência
da 4ª Vara Cível de Cacoal, localizada na Av. Porto Velho, n. 2728,
Bairro Centro, Cacoal/RO.
Cite-se e intime-se a parte executada.
Intime-se o exequente, através de seu advogado, para
comparecimento na audiência designada.
Aguarde-se a realização da audiência.
SERVE O PRESENTE DE MANDADO /CARTA-AR/CARTA
PRECATÓRIA:
1 – Para que o cartório judicial proceda a INTIMAÇÃO do autor,
através de seu advogado (via sistema PJE), da audiência
designada.
2 – Para que o oficial de justiça proceda a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO
pessoal da parte executada, no endereço acima referido, para
comparecimento na audiência designada.
Observações e Advertências:
A) O processo tramita eletronicamente, assim, a visualização da
petição inicial, dos documentos e da DECISÃO que determinou a
citação (art. 250, II e V, do Novo CPC) poderá ocorrer mediante
acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de Rondônia, na internet, no
seguinte endereço: www.tjro.jus.br/inicio-pje, sendo considerado
vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que
desobriga a anexação. Petições, procurações, contestação etc,
devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico.
B) Não tendo a parte requerida condições de constituir advogado, o
Estado lhe assegurará o direito através da Defensoria Pública. Para
tanto, em havendo interesse, deverá comparecer, imediatamente,
na sede localizada na Rua José do Patrocínio, n. 1284, Bairro
Princesa Isabel, Cacoal/RO, portando este documento.
C) Ficam as partes cientes e advertidas de que o comparecimento
na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de
representante, por meio de procuração específica, com outorga de
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poderes para negociar e transigir (§ 10° do art. 334 do CPC)). A
ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da
justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento do valor
da causa (§ 8° do art. 334 do CPC).
D) As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou
Defensores Públicos (§ 9° do art. 334 do CPC).
E) Não havendo conciliação, o prazo (de três dias) para pagamento
da dívida, custas e honorários advocatícios será contado da
realização da audiência.
F) Não ocorrendo o pagamento no prazo referido, o feito prosseguirá
com a penhora de bens do executado.
Cacoal/RO, 3 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7005112-88.2018.8.22.0007
Classe: MONITÓRIA (40)
Requerente: Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE
RONDONIA
Endereço: Rua dos Esportes, 1038, Incra, Cacoal - RO - CEP:
76965-864
Advogados do(a) AUTOR: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831, LILIAN MARIANE LIRA - RO0003579
Requerido: Nome: DIEGO ORTIS SOLIZ
Endereço: Rua Cacoal, s/n, Cidade Baixa, São Francisco do
Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Advogado do(a) RÉU:
Valor da Causa: R$ 4.058,63
DESPACHO
1. Intime-se a parte autora, através de seu advogado (via sistema
PJE), a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento, emende a inicial, apresentando comprovante de
recolhimento das custas processuais.
2. Ressalte-se que as referidas custas deverão ser recolhidas nos
termos da Lei n. 3.896, de 24 de agosto de 2016, em vigor na data
de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de
janeiro de 2017.
2.1. Destaque-se, ainda, que conforme a referida lei, considera-se
ocorrido o fato gerador das custas judiciais:
Art. 1º. [...]
§ 1º. Considera-se ocorrido o fato gerador na data da propositura
da ação, na distribuição de precatória ou carta de ordem, na data
da interposição do recurso, na satisfação da obrigação, no trânsito
em julgado da SENTENÇA penal condenatória, no trânsito em
julgado da SENTENÇA de improcedência na revisão criminal, na
homologação de acordo civil em processo do Juizado Especial
Criminal e quando do requerimento de serviços previstos nesta lei.
2.2. Assim, tendo em vista que a presente ação foi proposta após o
dia 1º de janeiro de 2017, aplica-se a ela a lei referida.
2.3. Saliente-se, por fim, os patamares mínimo e máximo para
os fins de recolhimento considerado o disposto no art. 12, §1º do
diploma legal:
Art. 12. As custas judiciais incidirão sobre o valor da causa, da
seguinte forma:
[...]
§ 1º Os valores mínimo e máximo a ser recolhido em cada uma
das hipóteses previstas nos incisos deste artigo correspondem
a R$ 100,00 (cem reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
respectivamente.
3. Apresentado ou não o comprovante de pagamento, voltem os
autos conclusos.
4. Cumpra-se.
5. SERVE O PRESENTE DE MANDADO para a intimação do autor,
através de seu advogado/procurador (via sistema DJE)
Cacoal/RO, 21 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
JUIZ DE DIREITO
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal
4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, CACOAL - RO - CEP: 76963860 - Fone:(69) 344316687
Processo N° 0002064-85.2014.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: ALMYR RODRIGUES DA SILVA,
SERGIO DA SILVA ALVES, RUYTER THOME ROCHA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CHARLES MARCIO ZIMMERMANN
- RO0002733
Advogado do(a) EXEQUENTE: CHARLES MARCIO ZIMMERMANN
- RO0002733
Advogado do(a) EXEQUENTE: CHARLES MARCIO ZIMMERMANN
- RO0002733
Requerido: EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado(s) do reclamado: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS
Valor da Causa: R$ 392.756,54
Intimação
Fica a parte autora intimada, por intermédio de seu advogado, para
retirar o alvará expedido nos autos; bem como requerer o que de
direito.
Cacoal-RO, 21 de maio de 2018
ROSEMEIRE BARBOSA
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668
Processo N° 7005812-98.2017.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: JANETE FATIMA MACEDO
Endereço: Rua Seringueira, 1752, Santo Antônio, Cacoal - RO CEP: 76967-298
Nome: DEBORA KLEMZ MACEDO BRANDT
Endereço: Rua Seringueira, 1752, Santo Antônio, Cacoal - RO CEP: 76967-298
Advogado do(a) AUTOR: ABDIEL AFONSO FIGUEIRA RO0003092
Advogado do(a) AUTOR: ABDIEL AFONSO FIGUEIRA RO0003092
Requerido: Nome: ORIENTE COMERCIO DE FRIOS EIRELI
Endereço: Rua Padre Adolfo, 2083, Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO
- CEP: 76963-624
Advogado do(a) RÉU: JOAO FRANCISCO PINHEIRO OLIVEIRA
- RO0001512
Valor da Causa: R$ 57.624,47
DESPACHO
Estando o feito na fase procedimental de estabilização processual,
necessária a apreciação da preliminar levantada pela requerida
quanto ao valor da causa e verifico ser ela inaplicável, pois a parte
autora pode atribuir à causa o valor que entender conveniente
como indenização pelos damos morais que sofreu, pelo que, rejeito
a preliminar.
Partes legítimas e bem representadas. Designo audiência de
instrução e julgamento para o dia 19/07/2018, às 10h:30min horas,
quando serão colhidas as provas dos fatos alegados pelas partes.
Intimem-se as partes e advogados para indicarem as provas que
pretendem produzir, apresentando rol de testemunhas no prazo
legal, vez que, na solenidade, não havendo acordo, será realizada
a instrução, com depoimento pessoal das partes e testemunhas e,
em seguida, o julgamento da causa.
Publique-se e intime-se (via DJE).
Cacoal/RO, 21 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7006634-24.2016.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: ABDIEL AFONSO FIGUEIRA
Endereço: Rua Presidente Médici, 1899, Câmara Municipal de
Cacoal, Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-620
Nome: TONY PABLO DE CASTRO CHAVES
Endereço: Rua Presidente Médici, 1899, Câmara Municipal de
Cacoal, Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-620
Advogado do(a) EXEQUENTE: SAMARA GNOATTO - RO0005566
Advogado do(a) EXEQUENTE: SAMARA GNOATTO - RO0005566
Requerido: Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Endereço: Rua Presidente Médici, 1899, Câmara Municipal de
Cacoal, Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO - CEP: 76963-620
Nome: MUNICIPIO DE CACOAL
Endereço: Rua Anísio Serrão, 2100, Prefeitura de Cacoal, Centro,
Cacoal - RO - CEP: 76963-804
Valor da Causa: R$ 0,00
DESPACHO
Em razão das evidências de que a Câmera Municipal de Cacoal
vem dando cumprimento a obrigação, determino a intimação das
partes autoras para que se manifestem em cinco dias para que
indiquem qual a motivação para o seguimento do processo, sob
pena de extinçao em face da evidente perda de objeto.
Intime - se. Publique - se via Pje.
Cacoal/RO, 16 de maio de 2018.
Mário José Milani e Silva
Juiz de Direito

INTIMAÇÃO
Fica a parte autora intimada, por intermédio de seu advogado,
para recolher a Taxa de Carta precatória, nos termos do art. 1º do
Provimento 028/2009 - CG¹, e Provimento 007/2016 CG², devendo
comprovar nestes autos, no prazo de 05 dias.
Cacoal, 21 de maio de 2018
¹Art. 1º. O valor das custas processuais decorrentes do
cumprimento das cartas precatórias vindas do próprio Estado ou
de outra Unidade da Federação deverá ser recolhido por meio
do Boleto Bancário disponível no sítio do Tribunal de Justiça na
Internet.
²Art. 1° Os MANDADO s de processo em tramite no Pje que
precisem de cumprimento em comarca diversa, devem ser
encaminhados diretamente, via sistema, para distribuição entre os
oficias de justiça da comarca onde a ordem deve ser cumprida,
independentemente do colhimento do “cumpra-se”.
§2º O cartório responsável pela confecção deverá, para melhor
atendimento da FINALIDADE do MANDADO, anexar ao expediente,
além dos indispensáveis (art. 202 do CPC) os documentos
necessários para o cumprimento.
§3º Quando a distribuição da carta precatória for de
responsabilidade da parte, é condição para o encaminhamento
do MANDADO o recolhimento da taxa disciplinada pelo art. 17 da
Lei 301/90.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7003418-89.2015.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: ELIZALDA SCHMIDT
Endereço: Rua Presidente Médici, 1897, Jardim Clodoaldo, Cacoal
- RO - CEP: 76963-620
Advogados do(a) EXEQUENTE: HOSNEY REPISO NOGUEIRA RO0006327, ANDERSON FABIANO BRASIL - RO0005921
Requerido: Nome: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Endereço: desconhecido
Valor da Causa: R$ 8.107,00
DESPACHO
Intime-se a parte autora para juntar aos autos Cadastro Nacional de
Informações Sociais, objetivando a realização de cálculos através
da contadoria judicial.
Com a juntada do CNIS, remetam-se à contadoria.
Serve o presente como MANDADO de intimação das partes por
seus advogados/Procuradores através do PJE.
Cacoal/RO, 23 de abril de 2018.
Luis Delfino Cesar Júnior
Juiz Substituto

1ª VARA CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cacoal - 4ª Vara Cível
Avenida Porto Velho, 2728, Centro, Cacoal - RO - CEP: 76963-860
- Fone:(69) 34431668 Processo N° 7009219-49.2016.8.22.0007
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: J.M.R. SERVICOS MEDICOS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: LILIAN MARIANE LIRA
- RO0003579, DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO RO0003831
Requerido: EXECUTADO: JURANDIR POSSO
Valor da Causa: R$ 15.457,20

COMARCA DE CEREJEIRAS

1º Cartório
COMARCA DE CEREJEIRAS
1ª VARA
SUGESTÕES
OU
RECLAMAÇÕES,
FAÇAM-NAS
PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTATE-NOS VIA INTERNET.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: cjs1vara@tjro.jus.br
JUIZ: Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos
Diretor de Cartório: Carlos Vidal de Brito
Proc.: 0000580-80.2015.8.22.0013
Processo: 0000580-80.2015.8.22.0013
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Compra e Venda
Exequente: Solar Comércio de Materiais para Construção
Importação e Exportação Ltda – ME
Advogado: Eriton Almeida da Silva – OAB/RO 7737
Executado: Marcos Pereira dos Santos
Advogado: Manoel Elias de Almeida – Defensor Público
FINALIDADE: Intimação do(s) patrono(s) da parte exequente para,
no prazo de 5 (cinco) dias, impulsionar o feito requerendo o quê
entender de direito.
Proc.: 0002519-71.2010.8.22.0013
Processo: 0002519-71.2010.8.22.0013
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cédula de Crédito Rural
Exequente: Banco da Amazônia S/A
Advogado: Gilberto Silva Bonfim – OAB/RO 1727
Executado: Toyoji Kamiya
Advogado: Não Informado
FINALIDADE: Intimação do(s) patrono(s) da parte exequente para,
no prazo de 15 (quinze) dias, impulsionar o feito esclarecendo se
houve ou não a composição de acordo e/ou a quitação do débito
remanescente.
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Proc.: 0002531-56.2008.8.22.0013
Processo: 0002531-56.2008.8.22.0013
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Exequente: Bunge Fertilizantes S/A
Advogado: Fabio Schneider – OAB/MT 5238; Osmar schneider –
OAB/MT 2152
Executado: José Roberto Horn e outros
Advogado: Nayra Juliana de Lima - OAB/RO 6216
FINALIDADE: Intimação do(s) patrono(s) da(s) parte(s) exequente
do DESPACHO de fl. 220, a seguir transcrito: “[…]. Assim, intimese o exequente a esclarecer se deseja que este juízo proceda no
particular, e/ou requeira o que entender de direito, no prazo de 05
(cinco) dias, de logo se lhe advertindo que, na primeira hipótese,
deverá providenciar, neste mesmo prazo, o recolhimento das
custas devidas – mediante valores individuais para cada diligência
requerida (buscas de ativos financeiros, de endereço, de bens ou
quebra de sigilo) –, conforme dispõe o artigo 17 da Lei Estadual nº
3.896/2016. Havendo manifestação, retornem os autos conclusos
para demais providências. Caso contrário, certificado seja o decurso
do prazo sem pedido, intime-se o exequente pessoalmente, nos
termos do art. 485, § 1º, do NCPC. Só então retornem os autos
ao gabinete. Pratiquem-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
Cerejeiras-RO, terça-feira, 24 de abril de 2018. Bruno Magalhães
Ribeiro dos Santos – Juiz de Direito.”
Carlos Vidal de Brito
Escrivão Judicial

2ª VARA CÍVEL
2º Cartório
SUGESTÕES
OU
RECLAMAÇÕES,
FAÇAM-NAS
PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTATE-NOS VIA INTERNET.
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
cjs2vara@tjro.jus.br
JUIZ: Jaires Taves Barreto
Diretor de Cartório: Arrisson Dener de Souza Moro
Proc.: 0001440-73.2018.8.22.0014
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Jabis Emerick Dutra
Advogado:Josemário Secco (OAB/RO 724)
DESPACHO:
DECISÃO Recebo a execução de pena e autorizo a transferência
do cumprimento de pena de JABIS EMERICK DUTRA para
esta Comarca. Advirto que sobrevindo condenação em regime
mais gravoso ou havendo regressão de regime prisional, o
apenado deverá retornar a origem. Conforme Guia de Execução
o reeducando foi condenado pela prática do crime tipicado no
art. 1º, inciso II, da Lei 8.137/90, a uma pena 02 (dois) anos
de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito,
consistente em prestação de serviço à comunidade à razão de 1
(uma) hora de trabalho por dia de condenação, a ser cumprida
em entidade definida em audiência admonitória, bem como
prestação pecuniária, no importe de 2 (dois) salários mínimos.
Intime-se o reeducando para que compareça, no prazo de 05
(cinco) dias, à audiência, oportunidade em que será certificado
acerca das condições de cumprimento da pena imposta, nestes
termos:Deverá cumprir a pena restritiva de direito consistente na
prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de
trabalho por dia de condenação, junto ao Quartel da Polícia Militar
de Cerejeiras - RO. Encaminhe-se ficha de comparecimento à
entidade beneficiada e solicite a fiscalização do cumprimento
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da pena aplicada. Já o pagamento da prestação pecuniária, no
importe de um salário mínimo, deverá ser efetuado dentro do
prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de comparecimento em
juízo. Caso seja requerido o parcelamento, desde já o autorizo
em, no máximo, 06 (seis) parcelas, as quais deverão ser pagas
até o dia 5 (cinco) de cada mês. O valor deverá ser depositado
em conta judicial única sob o n. 4334.040.1500730-4, Caixa
Econômica Federal.O reeducando deverá ser cientificado que
deverá iniciar a prestação dos serviços no prazo de 15 (quinze)
dias.Cientificado das condições supra, advirta o reeducando
que o descumprimento injustificado acarretará a conversão da
pena.Expeça-se o necessário para dar início ao cumprimento
da penalidade. Cientifique o Ministério Público e a defesa.Sirva
cópia como MANDADO ou expeça-se o necessário.CerejeirasRO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.Bruno Magalhães Ribeiro
dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0002656-48.2013.8.22.0013
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( 22 SMG)
Condenado:Nilto Rodrigues Pinheiro
DECISÃO:
DECISÃO O reeducando NILTO RODRIGUES PINHEIRO foi
condenado a uma pena total de 09 (nove) anos de reclusão. Instado
a manifestar-se quanto a concessão do livramento condicional
do apenado, o Ministério Público opinou pelo deferimento do
benefício (fls. 251-252). Vieram os autos conclusos.Relatei.
Decido.O benefício do Livramento Condicional está disciplinado
no art. 131 da Lei de Execução Penal e art. 83 do Código Penal:
Art. 131. O livramento condicional poderá ser concedido pelo
Juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83, incisos e
parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e
Conselho Penitenciário. Art. 83. O juiz poderá conceder livramento
condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou
superior a 2 (dois) anos, desde que:I - cumprida mais de um terço
da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver
bons antecedentes;II - cumprida mais da metade se o condenado
for reincidente em crime doloso;III - comprovado comportamento
satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no
trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria
subsistência mediante trabalho honesto;IV - tenha reparado,
salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela
infração;V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de
condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não
for reincidente específico em crimes dessa natureza.Parágrafo
único - Para o condenado por crime doloso, cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento
ficará também subordinada à constatação de condições pessoais
que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.
Não existem ocorrências de fatos desabonadores da conduta
do apenado nos autos, razão pela qual entendo que o mesmo
preenche, também o requisito subjetivo. Com efeito, a apenado
já cumpriu mais de um terço de sua reprimenda (art. 83, I, CP)
e demonstra bom comportamento. Portanto, não há dúvidas de
que preenche os requisitos objetivos e subjetivos necessários à
concessão da medida.A aptidão para prover a própria subsistência
é presumida, pois, trata-se de pessoa aparentemente sadia, física
e mentalmente. Posto isto, nos termos do artigo 83 e seguintes do
Código Penal, combinados com o artigo 131 e seguintes da Lei de
Execuções Penais, CONCEDO O LIVRAMENTO CONDICIONAL
ao condenado NILTO RODRIGUES PINHEIRO, estabelecendo
que o período de prova se estenderá até o dia do término de
cumprimento da pena.Sem prejuízo, imponho ao beneficiado
as seguintes condições previstas no art. 132, parágrafo 1º e
parágrafo 2º, da Lei de Execução Penal:a) comprovar ocupação
lícita em 30 (trinta) dias;b) comparecer trimestralmente ao Juízo
para comprovar residência fixa e ocupação lícita;c) recolher-se
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a sua residência até o horário das 22 horas, podendo dela sair
somente no dia seguinte, às 06 horas;d) não frequentar bares,
boates, casas de prostituição e locais de reputação duvidosa,
pena de revogação do benefício;e) não ingerir bebida alcoólica,
não portar armar ou instrumentos que possam servir como
arma;f) não mudar de residência sem prévio aviso ao Juízo.O não
cumprimento de qualquer das condições acima expressas ou o
envolvimento em outro delito, importará na revogação do benefício
concedido e consequente recolhimento do apenado à prisão.
Em cumprimento ao disposto no artigo 137 da Lei 7.210/1984,
determino que seja lida a presente pelo meirinho ao liberando,
advertindo-o das condições impostas e colhendo o seu aceite, o
qual deverá ser reduzido a termo, constando ainda o endereço
atualizado do apenado. Oficie-se a Polícia Militar e a Direção
da Unidade Prisional, para que fiscalize o cumprimento dos
termos desta DECISÃO, devendo efetuar a apreensão imediata
em caso de descumprimento com comunicação imediata a este
juízo.Ciência ao apenado, à Defesa e ao Ministério Público.Sirva
a presente DECISÃO como ofício à Polícia Militar e à Direção
da unidade prisional. Cerejeiras-RO, sexta-feira, 18 de maio de
2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 1000946-34.2017.8.22.0013
Ação:Ação Penal de Competência do Júri (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Denunciado:Thiago Rocha Nogueira
Advogado:Lídio Luis Chaves Barbosa.. (RO 513-A), Márcio Augusto
Chaves Barbosa (RO 3659)
DECISÃO:
DECISÃO Trata-se de pedido redesignação de júri, formulado
conjuntamente pelo Ministério Público e Defesa do réu, alegando,
em síntese, a complexidade dos fatos denunciados, somada à
constatação de que há somente um membro do Ministério Público
na Comarca, cumulando as atribuições judiciais e extrajudiciais e
da 16ª Zona Eleitoral.Vieram os autos conclusos.Relatei. Decido.
Considerando o pedido envidado tanto pela acusação quanto pela
defesa nestes autos, quanto à redesignação do júri popular previsto
para o dia 30/05/2018, aliado a ambas as pautas de audiências
dos dois juízos genéricos da comarca, ora sob a presidencia de
um único magistrado, e ao fato de que encontra-se em curso
pedido e procedimento administrativo com vistas à designação
de magistrado para responder pela jurisdição respectiva, 2ª Vara
Genérica, ainda pendente de definição pela Egrégia CJG do TJRO,
acolho o pedido e, por ora, cancelo a sessão designada para o
dia 30/05/2018.Passo seguinte, sem prejuízo de reapreciação e
readequação da pauta a qualquer momento, se necessário parecer
diante das circunstâncias noticiadas, e seu resultado esperado, por
ora redesigna-se a sessão de júri popular nos autos para o dia
19/06/2018, salvo nova readequação, consoante especificidades
aventadas.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Serve a presente
de carta/MANDADO /ofício.Cerejeiras-RO, sexta-feira, 18 de maio
de 2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 1001060-70.2017.8.22.0013
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Denunciado:Alexandre Walzburger
Advogado:Defensoria Pública do Estado de Rondônia ( )
DECISÃO:
DECISÃO Acolho a justificativa apresentada pelo réu e autorizo
a transferência de local de cumprimento das condições da
suspensão condicional do processo para a Comarca de Porto
Vellho/RO.Expeça-se carta precatória.Intime-se o réu.Ciência
ao Ministério Público e Defesa.Expeça-se o necessário.Serve a
presente de carta/MANDADO /ofício.Cerejeiras-RO, sexta-feira,
18 de maio de 2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de
Direito
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Proc.: 0000156-33.2018.8.22.0013
Ação:Execução Provisória
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Victor Camargo
Advogado:Leandro Augusto da Silva (OAB/RO 3392), Valmir Burdz
(RO 2086)
DECISÃO:
DECISÃO Ante as razões apresentadas pelo reeducando, bem
como a concordância do Ministério Público, autorizo a mudança
de local de prestação de serviços, que passará a ser cumprida
no Centro de Saúde Diferenciado, localizado no Distrito de Vitória
da União.Do mesmo modo, defiro o parcelamento da prestação
pecuniária em 20 parcelas mensais e consecutivas, que deverão
ser pagas no prazo e demais condições estabelecidas às fls. 68/69.
Intimem-se.Expeça-se o necessário.Serve a presente de carta/
MANDADO /ofício.Cerejeiras-RO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0001823-59.2015.8.22.0013
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Departamento Estadual de Trânsito - Detran/ro
Advogado:Tainá Almeida Casanovas (OAB/RO 3665), Antonio
Rogério de Almeida Crispim (OAB/RO 7856)
Executado:Eraldo Leite Ribeiro
Advogado:Não Informado ( xx)
DECISÃO:
DECISÃO Defiro a substituição do polo passivo da lide, para fazer
constar o espólio de Eraldo Leite Ribeiro. Citem-se os herdeiros
para os termos da presente ação, encaminhando-se cópia da inicial.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO
E INTIMAÇÃO. Cerejeiras-RO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0002075-38.2010.8.22.0013
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco da Amazônia S/A
Advogado:Michel Fernandes Barros (OAB/RO 1790), Daniele
Gurgel do Amaral (RO 1221), Monamares Gomes Grossi ( 903),
Edmar Queiroz Damasceno Filho (OAB/RO 589), Caroline França
Ferreira (OAB/RO 2713), Graça Jacqueline da Cunha Lima (OAB/
RO 626A), Domingos Barbosa da Silva (OAB/RO 364A), Aline
Fernandes Barros (OAB/RO 2708)
Executado:Cláudio Yutaka Kamiya, Angelo Ichiro Kamiya, Agro
Indústria 3 Corações Importação e Exportação Ltda - EPP.
Advogado:Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134), Kelly
Mezzomo Crisóstomo Costa (OAB/RO 3551), Marianne A. e Vieira
de Freitas Pereira.. (RO 3046), Jeverson Leandro Costa (OAB/RO
3134), Marianne A. e Vieira de Freitas Pereira.. (RO 3046), Kelly
Mezzomo Crisóstomo Costa (OAB/RO 3551), Não Informado ( xx)
DESPACHO:
DESPACHO Prestada informações do agravo de instrumento
através do ofício 026/2018.Cerejeiras-RO, sexta-feira, 18 de maio
de 2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0003455-91.2013.8.22.0013
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Banco do Brasil S/a
Advogado:Sérvio Tulio de Barcelos (MG 44698)
Requerido:Vilson da Silva Alcântara, Nelci da Silva Alcântara,
Odete Schnorr Alcântara
Advogado:Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134), Josemario
Secco (RO 724), Marianne A. e Vieira de Freitas Pereira.. (RO
3046), Márcio Henrique da Silva Mezzomo (RO 5836), Josemario
Secco (RO 724), Marianne A. e Vieira de Freitas Pereira.. (RO
3046)
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DESPACHO:
DESPACHO Intime-se novamente a parte autora para juntar
aos autos o extrato da dívida, da forma como foi requerida
pelo perito judicial, conforme ofício de fl. 276v. Prazo: 10 (dez)
dias. Com a apresentação, cumpra-se conforme o determinado
no DESPACHO de fl. 274. Expeça-se o necessário. Serve a
presente de carta/MANDADO /ofício. Cerejeiras-RO, sexta-feira,
18 de maio de 2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz
de Direito
Proc.: 0001513-53.2015.8.22.0013
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Requerente:Banco Bradesco S/a
Advogado:Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4937)
Requerido:J. P. G da S. Oliveira Alimentos Me, João Paulo Gomes
da Silva Oliveira
Advogado:Não Informado ( xx)
SENTENÇA:
SENTENÇA Trata-se de ação de execução de título extrajudicial
que move BANCO BRADESCO em face de J.P.G da S. Oliveira
Alimentos Me; João Paulo Gomes da Silva Oliveira. Em petição
de fls. 122-123 foi noticiado o adimplemento integral do valor
executado.Isso posto, nos termos do artigo 924, II, do CPC, julgo
extinta a presente execução, autorizando, em consequência, os
eventuais levantamentos.Libere-se eventual penhora existente
nos autos. Condeno o executado ao pagamento das custas
processuais.Ao Contador Judicial para apuração das custas
processuais. Em sequência, intime-se o executado a efetuar
seu pagamento em 05 (cinco) dias. Caso não advenha o
pagamento, inclua-se em dívida ativa estadual. Se necessário,
intime-se via edital para o pagamento das custas.P.R.I.
Cumpra-se.Tudo cumprido, arquivem-se.Cerejeiras-RO, sextafeira, 18 de maio de 2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos
Juiz de Direito
Proc.: 0001521-30.2015.8.22.0013
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Maxloader Indústria e Comércio de Máquinas Ltda
Advogado:Irineu Gehlen (OAB/RS 5821), Marcelo Haeser Pellegrini
(OAB/RS 72821)
Executado:Neudi Dalazem, Claudi Mari Penso Dalazem
Advogado:Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134), Kelly
Mezzomo Crisóstomo Costa (OAB/RO 3551), Marianne A. e Vieira
de Freitas Pereira.. (RO 3046), Márcio Henrique da Silva Mezzomo
(RO 5836), Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134), Kelly
Mezzomo Crisóstomo Costa (OAB/RO 3551), Marianne A. e Vieira
de Freitas Pereira.. (RO 3046)
DESPACHO:
DESPACHO Antes de analisar o pedido de fls. 190, intime-se a parte
autora para informar se possui interesse no acordo apresentado
pelos executados às fls. 189, no prazo de 05 (cinco) dias. Expeçase o necessário. Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras-RO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.Bruno Magalhães
Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0000475-69.2016.8.22.0013
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo (Juizado Criminal
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
DECISÃO:
DECISÃO Acolho a jutificativa apresentada e autorizo alteração na
data de pagamento da prestação pecuniária para o dia 30 de cada
mês.Intime-se a infratora.Oficie-se ao deprecado dando ciência da
DECISÃO.Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.CerejeirasRO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos
Santos Juiz de Direito
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Proc.: 1000800-90.2017.8.22.0013
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Thiago Ferreira Cardoso
Advogado:Defensor Publico (RO. 000.)
DECISÃO:
DECISÃO Acolho a justificativa apresentada pelo reeducando.
Ademais, intime-se o reeducando para que, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas dê continuidade no cumprimento da
prestação de serviços à comunidade, sob pena de instauração de
Procedimento Administrativo Disciplinar e regressão cautelar de
regime. Indefiro o pedido de novos cálculos, vez que o apenado
não prestou serviços após o cálculo de fl. 54. Intime-se. Expeçase o necessário. Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras-RO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.Bruno Magalhães
Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0000417-95.2018.8.22.0013
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Viviane Santos de Souza
Advogado:Fábio Ferreira da Silva Júnior (RO 6016)
DESPACHO:
DESPACHO Cuida a espécie de Execução Penal de VIVIANE
SANTOS DE SOUZA, condenado pela prática do crime penal
tipificado no artigo 155, § 4º, II do Código Penal Brasileiro.
Conforme Guia de Execução, foi cominada ao reeducando pena
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, com substituição da
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente
em prestação de serviço à comunidade, a ser encaminhado
a instituição designada por este juízo. Posto isso, intime-se o
reeducando para que compareça em juízo, no prazo de 05 (cinco)
dias, para ser cientificado acerca das condições de cumprimento
da pena imposta, em audiência, nestes termos: Deverá cumprir
a pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços
à comunidade pelo tempo da condenação, por, no mínimo,
07 (sete) horas semanais, junto a Delegacia de Policia desta
cidade de Cerejeiras. O reeducando deverá iniciar a prestação
dos serviços no prazo de 10 (dez) dias, a contar da audiência.
Cientificado das condições supra, advirta o reeducando que o
descumprimento injustificado acarretará a conversão da pena.
Expeça-se o necessário para dar início ao cumprimento da pena.
Encaminhe-se ficha de comparecimento à entidade beneficiada e
solicite a fiscalização do cumprimento da pena aplicada. Cientifique
o Ministério Público e a defesa.A presente DECISÃO, assinada
digitalmente e devidamente instruída, servirá como carta de
intimação, carta precatória, MANDADO ou ofício. Cerejeiras-RO,
sexta-feira, 18 de maio de 2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos
Santos Juiz de Direito
Proc.: 0002209-60.2013.8.22.0013
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Castelo Supermercado Ltda Epp
Advogado:Shara Eugênio de Souza Silva (OAB/RO 3754)
Executado:Antônio Alves da Silva
SENTENÇA:
SENTENÇA A desistência é uma faculdade conferida ao autor
que pode ser exercida antes de ter sido proferida a SENTENÇA
de MÉRITO e, se manifestada antes da citação/do decurso do
prazo para resposta, dispensa inclusive a intimação da parte
adversa para manifestar sua anuência, o que é o caso dos autos.
Nesse sentido:TJRS-335321) AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE
DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CPC, ART. 267, VIII, § 4º. Protocolado
em juízo o pedido de desistência da ação formulado pela parte
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autora antes de decorrido o prazo para resposta, não é necessária
a intimação da ré para manifestar sua anuência. Agravo provido.
(Agravo de Instrumento nº 70023785504, 11ª Câmara Cível do
TJRS, Rel. Bayard Ney de Freitas Barcellos. j. 25.06.2008, DJ
04.07.2008).Via de consequência, HOMOLOGO a desistência
para os fins do artigo 200 do Novo Código de Processo Civil, e
com espeque no artigo 485 VIII, do mesmo Código, declaro extinto
o processo.Autorizo eventuais levantamentos de documentos,
mediante cópia e recibo nos autos. Liberem-se eventuais penhoras.
Publique-se. Registre-se.Arquivem-se os autos, independente de
intimação.Cerejeiras-RO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.Bruno
Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0003207-33.2010.8.22.0013
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (2020202020 2020202020)
Condenado:Edimar Silva Brito
Advogado:Defensoria Pública do Estado de Rondônia (OAB/RO 1)
DECISÃO:
DECISÃO Tratam os autos de execução de pena do reeducando
EDIMAR SILVA BRITO, na qual foi realizada a atualização do
cálculo de liquidação das penas.O Ministério Público e a defesa
manifestaram pela homologação dos cálculos (fls.939 e 944).Posto
isso, homologo os cálculos de fls. 936/938, eis que regulares..
Intime-se o reeducando da presente DECISÃO, encaminhando-se
cópia dos cálculos. Sem prejuízo, intime-se o reeducando para que,
no prazo de 30 (trinta) dias, apresente comprovante de ocupação
lícita. Havendo pedidos, abra-se vista dos autos ao Ministério
Público e para a defesa, caso não seja esta quem realize o pedido.
Cópia desta DECISÃO serve como carta de intimação.CerejeirasRO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos
Santos Juiz de Direito
Proc.: 0001794-82.2010.8.22.0013
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco de Lage Landen Brasil S/a.
Advogado:Manoel Archanjo Dama Filho (OAB/MT 4482), Daniel
Penha de Oliveira (OAB/MG 87318), Gabriela de Lima Torres (RO
5714), João Diego Raphael Cursino Bomfim (OAB/RO 3669)
Executado:Elsa Rossi Rodrigues
Advogado:Não Informado ( xx)
DESPACHO:
DESPACHO Expeça-se novo MANDADO de penhora e avaliação a
ser cumprido no endereço indicado às fls. 352, conforme requerido
pelo exequente (fls. 366).Expeça-se o necessário.Serve a presente
de carta/MANDADO /ofício.Cerejeiras-RO, sexta-feira, 18 de maio
de 2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0000396-22.2018.8.22.0013
Ação:Termo Circunstanciado (Juizado Criminal)
Vítima do fato:Delegacia de Polícia Civil, José Carneiro da Silva
Autor do fato:Jader Almeida da Costa
DESPACHO:
DESPACHO Ao cartório para juntada de certidão de antecedentes
criminais do Cartório de Colorado do Oeste.Após, vistas ao
Ministério Público.Expeça-se o necessário.Serve a presente de
carta/MANDADO /ofício.Cerejeiras-RO, sexta-feira, 18 de maio de
2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0000394-52.2018.8.22.0013
Ação:Petição (Juizado Criminal)
Requerente:Conselho Escolar Floriano Peixoto
DECISÃO:
DECISÃO Ante o acúmulo de funções deste magistrado que
atualmente responde pelas duas varas genêricas da Comarca,
além da jurisdição eleitoral, resta prejudicada a disponibilidade
para análise e acompanhamento dos projetos apresentados.Desta
forma, entendo como melhor solução, a suspensão da liberação
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de recursos provenientes da prestação pecuniária, até a assunção
do Juiz titular da Execução Penal.Intime-se o requerente.Expeçase o necessário.Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras-RO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.Bruno Magalhães
Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0000184-04.2018.8.22.0012
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça.. (RO 111111111)
Condenado:Ronivon Ramos Sampaio
DESPACHO:
DESPACHO Conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, a suspensão condicional da pena é benefício de caráter
facultativo, assim, o reeducando em sede de audiência admonitória
poderá recusar tal benefício e optar por cumprir a pena privativa de
liberdade. Dessa forma, intime-se o reeducando para que, no prazo
de 05 (cinco) dias, compareça em juízo, para informar se aceita ou
não o benefício da suspensão condicional da pena. Após, conclusos
para unificação.Expeça-se o necessário.Serve a presnete de carta/
MANDADO /ofício.Cerejeiras-RO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0000167-62.2018.8.22.0013
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Bartolomeu Soares de Melo
Advogado:Fernando Milani e Silva (RO 186), Fernando Milani e
Silva Filho (PR 80244), Ana Cláudia Milani e Silva (PR 75.780)
DECISÃO:
DECISÃO Em atendimento a determinação do Conselho Nacional
de Justiça, e considerando o Ofício Circular n. 074/2013-DECOR/
CG, datado de 26 de abril de 2013, procedo a suspensão do presente
feito no Sistema de Automação Processual SAP.Consoante a
determinação supra, a suspensão do feito só pode ser feita pelo
magistrado em módulo próprio. Deste modo, a CONCLUSÃO e
movimentação faz-se necessária, exclusivamente para o fim de dar
efetividade à DECISÃO que homologou a aceitação do benefício
da suspensão condicional do processo pela ré, submetendo-a a
determinadas condições pelo período de prova.Dito isso, promovo
a suspensão do feito pelo período de 2 (dois) anos.Cerejeiras-RO,
sexta-feira, 18 de maio de 2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos
Santos Juiz de Direito
Proc.: 0002193-38.2015.8.22.0013
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Solange Grein
SENTENÇA:
DECISÃO Homologo cálculos de fls. 197-199.Solange Grein,
devidamente qualificada nos autos de execução de pena, foi
condenada à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte
e seis) dias de reclusão, pela prática dos delitos tipificados nos
artigos 33, caput c/c art 40, III da Lei 11.343/06.Decorreu o prazo
para cumprimento da pena aplicada, tendo a reeducanda cumprido
integralmente, conforme consta nos cálculos de fls. 197-199.O
Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade (fl. 200).É o
relatório. Decido.Diante do cumprimento da pena imposta, é direito
que acolhe ao apenado ver extinta a punibilidade.Pelo exposto,
declaro cumprida a pena imposta ao reeducando e julgo extinta
a punibilidade de Solange Grein, nos termos do art. 66, II, da Lei
de Execuções Penais.Cientifique o Ministério Público e intimese a defesa.Comuniquem-se as autoridades informadas para
fiscalização. P.R.I. Transitada em julgado, procedidas as baixas,
anotações e comunicações eventualmente necessárias, arquivese.A presente DECISÃO, assinada digitalmente e devidamente
instruída, servirá como carta de intimação, carta precatória,
MANDADO ou ofício. Cerejeiras-RO, sexta-feira, 18 de maio de
2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
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Proc.: 0003748-27.2014.8.22.0013
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Pública do Estado de Rondônia
Advogado:Toyoo Watanabe Júnior (RO 5728)
Executado:Antônio Pereira Gonçalves
DESPACHO:
DESPACHO À Fazenda Pública para manifestação sobre os
documentos juntados às fls. 67/71, no prazo de 15 dias.Após,
conclusos.Expeça-se o necessário.Serve a presente de carta/
MANDADO /ofício.Cerejeiras-RO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0002439-68.2014.8.22.0013
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Castelo Supermercado Ltda Epp
Advogado:Shara Eugênio de Souza Silva (OAB/RO 3754), Rafaela
Geiciani Messias (RO 4656)
Executado:Cícera Carlos da Silva
SENTENÇA:
SENTENÇA A parte executada quitou totalmente o débito, conforme
relatado pelo exequente às fls. 138, pugnando pela extinção do
processo.Assim, JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no artigo
924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.Autorizo eventuais
levantamentos de documentos, mediante cópia e recibo nos
autos.Proceda-se liberação de eventuais constrições.Transitada
em julgado, arquive-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cerejeiras-RO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.Bruno Magalhães
Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0002438-83.2014.8.22.0013
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Castelo Supermercado Ltda Epp
Advogado:Shara Eugênio de Souza Silva (OAB/RO 3754)
Executado:Ailtom da Silva
SENTENÇA:
SENTENÇA A desistência é uma faculdade conferida ao autor
que pode ser exercida antes de ter sido proferida a SENTENÇA
de MÉRITO e, se manifestada antes da citação/do decurso do
prazo para resposta, dispensa inclusive a intimação da parte
adversa para manifestar sua anuência, o que é o caso dos autos.
Nesse sentido:TJRS-335321) AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE
DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CPC, ART. 267, VIII, § 4º. Protocolado
em juízo o pedido de desistência da ação formulado pela parte
autora antes de decorrido o prazo para resposta, não é necessária
a intimação da ré para manifestar sua anuência. Agravo provido.
(Agravo de Instrumento nº 70023785504, 11ª Câmara Cível do
TJRS, Rel. Bayard Ney de Freitas Barcellos. j. 25.06.2008, DJ
04.07.2008).Via de consequência, HOMOLOGO a desistência
para os fins do artigo 200 do Novo Código de Processo Civil, e
com espeque no artigo 485 VIII, do mesmo Código, declaro extinto
o processo.Autorizo eventuais levantamentos de documentos,
mediante cópia e recibo nos autos. Liberem-se eventuais penhoras.
Publique-se. Registre-se.Arquivem-se os autos, independente de
intimação.Cerejeiras-RO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.Bruno
Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0002701-18.2014.8.22.0013
Ação:Monitória
Requerente:Arlindo Piana Vieira, Sebastiana Alves de Freita Vieira
Advogado:Leandro Marcio Pedot (RO 2022)
Requerido:Itamar Teixeira
Advogado:Mário Guedes Júnior (OAB/RO 190A)
Retorno do TJ:
Fica INTIMADA a parte autora por via de seu advogado, para
manifestar sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no
prazo de 05 (cinco) dias.
Arrisson Dener de Souza Moro
Diretor de Cartório
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7000988-44.2018.8.22.0013
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Nome: SIDCLEIA MAFRA DE SOUZA DALLA VALLE
Endereço: Avenida Brasil, 1645, Centro, Pimenteiras do Oeste RO - CEP: 76999-000
Advogado do(a) REQUERENTE: WAGNER APARECIDO
BORGES - RO0003089
Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL
DO ESTADO
Endereço: desconhecido
DECISÃO
A parte autora sustenta, em suma, que é servidor público efetivo
do quadro do Estado de Rondônia e que, apesar de necessitar
se deslocar ao trabalho diariamente e existir previsão legal, não
é remunerado com auxílio transporte. Pede a condenação do
requerido a implantar o auxílio transporte com seus reflexos,
pagando o retroativo com seus reflexos e, a título de tutela
antecipada, requer que seja determinada a implantação imediata
do auxílio transporte, aplicando-se multa diária para caso de
descumprimento.
Primeiramente, deixo de deliberar acerca do pedido de gratuidade
de justiça já que nesta fase não são recolhidas custas, nos termos
do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 27 da Lei n. 12.153/2009,
devendo o feito prosseguir normalmente.
Dito isto, destaca-se que a tutela antecipada é instituto previsto em
lei, que tem o escopo de implementar desde logo os efeitos práticos
da SENTENÇA de procedência. É assim regulada no Código de
Processo Civil, in verbis:
Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à
propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento
da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a
exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de
dano ou do risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste
artigo:
I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação
de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a
confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em
outro prazo maior que o juiz fixar;
II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou
de mediação na forma do art. 334;
III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será
contado na forma do art. 335.
§ 2o Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1o
deste artigo, o processo será extinto sem resolução do MÉRITO.
§ 3o O aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo
dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas
processuais.
§ 4o Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor
terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o
pedido de tutela final.
§ 5o O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valerse do benefício previsto no caput deste artigo.
§ 6o Caso entenda que não há elementos para a concessão de
tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da
petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e
de o processo ser extinto sem resolução de MÉRITO.
Consoante se depreende da singela leitura do regramento acima
transcrito, revela-se indispensável à entrega de provimento
antecipatório, não só a probabilidade do direito, mas também o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aos quais
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se deverá buscar, na medida do possível, a maior aproximação ao
juízo de segurança consignado na norma, sob pena de se estar
subvertendo a FINALIDADE do instituto da tutela antecipatória, tal
como concebido pelo legislador ordinário.
Ademais, como é cediço, a Lei n. 9.494/97, que disciplina a
aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, dispõe
que:
Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do
Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo
único e 7º da Lei n. 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu
§ 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º
da Lei n. 8.437, de 30 de junho de 1992.(...)
Art. 2º-B. A SENTENÇA que tenha por objeto a liberação de recurso,
inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação,
concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive
de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada
após seu trânsito em julgado.
Assim, com base no DISPOSITIVO supra, há entendimento do STJ
no sentido de não ser possível a antecipação de tutela contra a
Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens
a servidor público, nos termos da vedação contida no art. 1.º e art.
2º-B da Lei n. 9.494/97. Nesse sentido:
STJ-246821 - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DELEGADO DA POLÍCIA DO DISTRITO
FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. MANUTENÇÃO
DAS VANTAGENS PESSOAIS INCORPORADAS. ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º-B DA LEI Nº 9.494/97.
1. O art. 1º-B da Lei nº 9.494/97 estabeleceu a impossibilidade
de concessão da tutela antecipada contra a Fazenda Pública que
objetivem reclassificação, equiparação, aumentos ou extensão
de vantagens pecuniárias a servidores públicos, bem como lhes
conceder pagamento de vencimentos. 2. Essas vedações foram
interpretadas por esta Corte de forma restritiva, reforçando o
entendimento de que, a contrario sensu, é permitida a eficácia da
medida antecipatória em desfavor do ente público nas hipóteses
não previstas no aludido DISPOSITIVO legal. 3. A pretensão de
cumulação das vantagens pessoais incorporadas com o subsídio,
regime remuneratório instituído pela Lei nº 11.361/2006, não
configura exceção à regra estabelecida no art. 1º-B da Lei nº
9.494/97, pois demonstra desejo de aferir verdadeiro aumento
de vencimentos. 4. Recurso ordinário improvido. (Recurso em
MANDADO de Segurança nº 25828/DF (2007/0289768-2), 5ª
Turma do STJ, Rel. Jorge Mussi. j. 25.08.2009, unânime, DJe
13.10.2009).
Além disso, não está configurado o perigo de dano, haja vista que
o alegado prejuízo admite reparação futura, pois, acaso julgado
procedente o pedido do autor, este receberá o auxílio pleiteado
retroativamente.
Portanto, entendo não ser o caso de deferir o pedido de tutela
antecipada a fim de determinar a implantação do auxílio transporte
ao vencimento do requerente, razão pela qual indefiro, por ora, o
pedido de antecipação de tutela.
Outrossim, em atendimento ao ofício n.Ofício n. 022/PGE/2014, o
qual pede pela não designação de audiência de conciliação nas
ações propostas em desfavor da Fazenda Pública Estadual, deixo
de designar audiência de conciliação.
Assim, não sendo caso de ser realizada audiência de conciliação
e considerando as advertências do procedimento da Lei n.
12.153/2009, cite-se o requerido, bem como intime-o para
que, no prazo 15 (quinze) dias, apresente toda a defesa e
eventual documentação de que disponha para esclarecimento
dos fatos, especificando as provas que pretende produzir,
inclusive qualificando eventuais testemunhas arroladas,
justificando necessidade e pertinência, sob pena de preclusão ou
indeferimento.
Cientifique-o que não haverá prazo diferenciado para a prática
de qualquer ato processual pelas pessoas de direito público (art.
7º).
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Com a apresentação de resposta, intime-se a parte autora para
apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, sua impugnação, indicando
provas que pretenda produzir e justificando sua necessidade
e pertinência, inclusive qualificando eventuais testemunhas
arroladas, sob pena de preclusão ou indeferimento.
Sirva cópia da presente como MANDADO ou expeça-se o
necessário.
Cerejeiras, 17 de maio de 2018.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001005-80.2018.8.22.0013
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) DEPRECANTE:
Advogado do(a) DEPRECADO:
Nome: CONFECCOES SAO MIGUEL LTDA - ME
Endereço: Avenida Major Amarante, 3270, Prédio, Centro (S-01),
Vilhena - RO - CEP: 76980-153
DESPACHO
Cumpra-se a carta precatória, servindo a segunda via como
MANDADO.
Após o devido cumprimento, remetam-se os autos ao juízo
deprecante, com as nossas homenagens.
Cerejeiras, 18 de maio de 2018.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7001009-20.2018.8.22.0013
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Nome: LUIS FERNANDO UMERES
Endereço: RUA MARANHÃO, 402, ELDORADO, Cerejeiras - RO
- CEP: 76997-000
Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: Municipio de Cerejeiras
Endereço: desconhecido
DECISÃO
LUIS FERNANDO UMERES propôs ação cominatória de obrigação
de dar e fazer, com pedido de tutela de urgência satisfativa contra
o Município de Cerejeiras.
Aduziu, em suma, que fora diagnosticado (a) com estenose uretral
pós-traumática, razão pela qual necessita, realizar o exame de
uretrocistografia. Requereu o custeio tratamento e todos os meios
necessários para a sua realização, devido ao seu estado de saúde
e a condição hipossuficiente do grupo familiar.
Inicialmente, deixo de deliberar acerca do pedido de gratuidade de
justiça já que nesta fase não são recolhidas custas, nos termos do
art. 55 da Lei n. 9.099/95, devendo o feito prosseguir normalmente.
Dito isso, passo à análise do pedido de tutela de urgência.
A tutela antecipada é instituto previsto em lei, que tem o escopo
de implementar desde logo os efeitos práticos da SENTENÇA de
procedência. É assim regulada no Estatuto Processual Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
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Logo, são requisitos para a concessão de antecipação dos
efeitos da tutela a probabilidade do direito, definida por Fredie
Didier como “a plausibilidade de existência desse mesmo
direito, o bem conhecido fummus boni iures” (Curso de Direito
Processual Civil, pág. 595), que corresponde à conjugação da
verossimilhança fática, ou seja, constatação da verossimilhança
fática trazida pelo autor, bem como plausibilidade jurídica, ou
seja, a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à
norma invocada. Também há necessidade de demonstração
do perigo da demora, ou seja, “a existência de elementos
que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da
prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a
efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito” (idem,
pág. 597). Isso tudo sem prejuízo do requisito negativo, a saber,
a irreversibilidade do pedido formulado.
Consoante se depreende da singela leitura do regramento acima
transcrito, revela-se indispensável à entrega de provimento
antecipatório, não só a probabilidade do direito invocado, mas
também a existência do perigo de dano ou do risco ao resultado
útil do processo, aos quais se deverá buscar, na medida do
possível, a maior aproximação ao juízo de segurança consignado
na norma, sob pena de se subverter a FINALIDADE do instituto
da tutela antecipatória, tal como concebido pelo legislador
ordinário.
No presente caso, o requerente afirma necessitar realizar o exame
de uretrocistografia. Requer ainda o custeio para a realização do
referido exame.
Através dos documentos jungidos ao feito, verifica-se a
plausibilidade do direito invocado, já que consta o relatório médico
indicando a necessidade em realizar o exame (id n. 18478308).
O perigo de dano irreparável é consequência dos fatos, ante o
indeclinável respeito pela vida. Até o deslinde da presente ação,
que demanda tempo em razão do próprio procedimento, poderá
a parte impetrante vir a sofrer danos irreversíveis ou de difícil
reparação.
O art. 23, inciso II, da Constituição da República, estabelece
competência comum entre a União, Estados, Distrito Federal e
Municípios para cuidar da “saúde e assistência pública, proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência física”.
Considerando que a saúde é um direito de todos os cidadãos e
dever do Estado, conclui-se que qualquer pessoa que necessitar
de medicamentos ou tratamentos que não estejam inclusos
no âmbito de autuação do SUS, poderá pleiteá-los a qualquer
dos entes públicos (União, Estado ou Município) em razão da
responsabilidade solidária que há entre eles. Ressalte-se que a
saúde é o direito a ser tutelado, não podendo sofrer máculas em
razão de burocracias e desmazelos.
Sobre o assunto, o egrégio Supremo Tribunal Federal já manifestou
sua posição nos seguintes moldes. Vejamos.
DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM
13.8.2008. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido
da responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao
fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o requerente
pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal
ou Municípios. Agravo regimental conhecido e não provido.(ARE
738729 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 25/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-159
DIVULG 14-08-2013 PUBLIC 15-08-2013).
Patente a verossimilhança do alegado, posto que conforme
prevê a Carta Magna em seu artigo 196 que “a saúde é direito de
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação”.
Aliás, ressalte-se que se discute a saúde humana, requisito
imprescindível para a manutenção da própria vida.
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Nesse sentido:
E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
- FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E DE
NUTRIÇÃO VIA ENTERAL- EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE
ENTRE A UNIÃO, O ESTADO E O MUNICÍPIO (ART. 196 DA
CF)- POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM
FACE DE UM, DE ALGUNS OU DE TODOS OS DEVEDORES
SOLIDÁRIOS - ARTIGO 273 DO CPC - RECURSO PROVIDO.
A União, o Estado e os Municípios têm a incumbência de prover
solidariamente os meios necessários à manutenção da saúde dos
cidadãos, o que impõe a concessão da tutela antecipada para que
seja os recorridos condenados a fornecimento de fraldas geriátricas
e alimentos prophic prodiet requeridas pelo autor. (TJ-MS - AI:
14103004120148120000 MS 1410300-41.2014.8.12.0000, Relator:
Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento:
04/11/2014, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2014).
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL
-AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO QUE NÃO FAZ PARTE DA FARMÁCIA
BÁSICA - TRATAMENTO EM CURSO - INTERRUPÇÃO IMPOSSIBILIDADE - FORNECIMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA
- RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. - É entendimento
sedimentado desta 1ª Câmara Cível que o particular deverá
reclamar do Município aqueles medicamentos e insumos incluídos
na sua esfera de atribuição e do Estado os excepcionais/alto
custo, assim definidos através de normas expedidas pelo SUS e
Ministério da Saúde. - Entretanto, se o autor já se encontra em
tratamento com o medicamento, desde DECISÃO que antecipa
os efeitos da tutela, não se afigura razoável, nem adequada,
a interrupção do fornecimento a esta altura. - Deve o Município
atender às necessidades básicas da população carente, no sentido
de propiciar condições e meios dignos de tratamento, onde se inclui
o fornecimento de insumos básicos necessários à preservação
da saúde e higiene, tal qual fraldas descartáveis. - Confirmar a
SENTENÇA em reexame necessário e dar provimento ao apelo
voluntário. (TJ-MG - AC: 10223082556869001 MG, Relator:
Eduardo Andrade, Data de Julgamento: 06/08/2013, Câmaras
Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2013).
Portanto, dentro de um grau de razoabilidade, aferido num juízo de
probabilidade, é necessário preservar o princípio de que a demora
do processo não pode prejudicar a requerente.
Assim sendo, por entender presentes os requisitos necessários à
concessão da tutela provisória, DEFIRO o pedido formulado, e via
de consequência determino que o réu, por seu representante legal,
custeie e efetive a realização do exame de uretrocistografia, o que
poderá ser feito através da rede pública, ainda que em outro Estado
ou custeado na rede particular, e, ainda, eventuais passagens
para o paciente e seu acompanhante, cabendo ao deMANDADO
optar pelo meio menos dispendioso ao erário público, sob pena de
sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da DECISÃO,
nos termos do art. 12 e 13, ambos da Lei n. 12.153/2009. O réu
deverá disponibilizar os meios próprios para que o autor realize o
exame dentro do prazo de 10 (dez) dias.
Desde já, caso não haja cumprimento da obrigação, deverá a
parte autora apresentar orçamentos atualizados para possibilitar
o bloqueio de valores, além de outras medidas eventualmente
necessárias para o cumprimento da obrigação, nos termos do art.
12 da Lei dos Juizados da Fazenda Pública.
Outrossim, diante do teor do ofício encaminhado a este juízo pela
ré, no sentido de não ter interesse em realizar acordo, deixo de
designar audiência de conciliação.
Assim e considerando as advertências do procedimento da Lei
n. 12.153/2009, cite-se o requerido, bem como intime-o, por seu
representante, para que, no prazo 15 (quinze) dias, apresente
toda a defesa e eventual documentação de que disponha para
esclarecimento dos fatos, especificando as provas que pretende
produzir, inclusive qualificando eventuais testemunhas arroladas,
justificando necessidade e pertinência, sob pena de preclusão ou
indeferimento.
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Cientifique-a que não haverá prazo diferenciado para a prática de
qualquer ato processual pelas pessoas de direito público (art. 7º).
Com a apresentação de resposta, intime-se a parte autora para
apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, sua impugnação, indicando
provas que pretenda produzir e justificando sua necessidade
e pertinência, inclusive qualificando eventuais testemunhas
arroladas, sob pena de preclusão ou indeferimento.
A presente DECISÃO, assinada digitalmente e devidamente
instruída, servirá como carta de intimação, carta precatória,
MANDADO ou ofício. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Cerejeiras, 18 de maio de 2018.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7000991-96.2018.8.22.0013
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: VERONICE MARCONE DOS SANTOS
Endereço: Chacara 45 e 46, Setor 03, S/N, Zona Rural, Cerejeiras
- RO - CEP: 76997-000
Advogado do(a) AUTOR: NELSON VIEIRA DA ROCHA JUNIOR RO0003765
Advogado do(a) RÉU:
Nome: INSS
Endereço: desconhecido
DESPACHO
Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 dias, emende
a inicial, informando qual atividade habitualmente exerce, e se
rural, quais tipo de cultivo, ou cultura produz, bem como o período
exercido.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam os autos
conclusos.
Expeça-se o necessário.
Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras, 18 de maio de 2018.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica - Juizado Fazenda
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7000965-98.2018.8.22.0013
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Nome: MARIA EDIVANIA DO NASCIMENTO
Endereço: AVENIDA SÃO PAULO, 903, CENTRO, Cerejeiras - RO
- CEP: 76997-000
Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: ALINE SANTOS CURTY 98541137287
Endereço: Avenida Presidente Nasser, 654, Jardim América,
Vilhena - RO - CEP: 76980-764
DESPACHO
Por motivo de foro íntimo, DECLARO-ME SUSPEITA, por ser
amiga da autora, nos termos do art. 144, § 1º, do CPC.
Encaminhem-se os autos ao substituto legal, nos termos do art.
468 das DGJ e conforme determinação do art. 146, § 1º, do CPC.
Oficie-se ao Conselho da Magistratura, comunicando minha
suspeição.
Cerejeiras, 21 de maio de 2018
Márcia Regina Gomes Serafim
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Cerejeiras - 2ª Vara Genérica - Juizado Fazenda
Av. das Nações, 22, Centro, CEREJEIRAS - RO - CEP: 76997-000
– Fone:(69) 3342-2283
Processo nº: 7002177-91.2017.8.22.0013
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: ANEZIO SILVA SANTOS
Endereço: 3ª eixo, km 03, s/n, zona rural, Cerejeiras - RO - CEP:
76997-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: EBER COLONI MEIRA DA SILVA
- RO0004046
Advogados do(a) EXECUTADO: KHARINA MIELKE - RO0002906,
ALEX CAVALCANTE DE SOUZA - RO0001818, DANIEL PENHA
DE OLIVEIRA - MG0087318, MARCELO RODRIGUES XAVIER
- RO0002391, GABRIELA DE LIMA TORRES - RO0005714,
JONATHAS COELHO BAPTISTA DE MELLO - RO0003011
Advogado(s) do reclamado: KHARINA MIELKE, ALEX
CAVALCANTE DE SOUZA, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA,
MARCELO RODRIGUES XAVIER, GABRIELA DE LIMA TORRES,
JONATHAS COELHO BAPTISTA DE MELLO
Nome: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA - CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
DESPACHO
Defiro o pedido de penhora online formulado, de acordo com o art.
854 do NCPC.
Por esta razão, determinei a expedição de ordem de indisponibilidade
de ativos financeiros, que foi devidamente cumprida e restou
frutífera, conforme extrato em anexo.
Intime-se o executado, por meio de seu advogado, ou pessoalmente
(via AR, preferencialmente), para que no prazo de 05 (cinco) dias
comprove que as quantias são impenhoráveis, ou que consta
indisponibilidade de ativos excessiva, nos termos do art. 854, §3°,
I e II do NCPC. Havendo impugnação, com fundamento no art. 10
do Código de Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária para
manifestação, pelo mesmo prazo, tornando os autos conclusos
com urgência. Não constando manifestação no prazo assinalado,
venham os autos conclusos.
Informado o pagamento por outro meio ou havendo pedido de
substituição da penhora, após o prazo assinalado, remetam-se
conclusos (art. 854, §6°, NCPC).
Cumpra-se. Serve a presente de Carta/MANDADO de Intimação.
Cerejeiras, 10 de maio de 2018.
Jaires Taves Barreto
Juiz de Direito

COMARCA DE COLORADO DO OESTE
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Sede do Juízo: Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá,
3879 CEP: 76.993-000 Fone:Fax (69) 3341-3021 e 3341-3022.
SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES, FAÇAM-NAS PESSOALMENTE
AO JUIZ OU CONTATE-NOS VIA INTERNET Endereço eletrônico:
www.tjro.jus.br Juiz: gabcolcri@tjro.jus.br
Escrivania: klo1criminal@tjro.jus.br
Autos de Ação Penal nº 1001031-23.2017.8.22.0012.
Acusado: Roberto Samir Sadeg Filho
Advogados: HULGO MOURA MARTINS OAB/RO nº 4.042 e
ROBERTO CARLOS MAÍLHO OAB/RO nº 3.047.
Objetivo: INTIMAÇÃO dos Advogados, acima nominados, dos
termos do R. DESPACHO de folhas 047, no seguinte teor: “Vistos.
Considerando que o réu não aceitou a suspensão condicional do

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

processo, determino o prosseguimento do feito. Compulsando os
autos, não verifico presente nenhuma das causas de absolvição
sumária do denunciado, previstas no artigo 397 do Código de
Processo Penal. Designo o dia 05 de julho de 2018, às 10:30
horas, para audiência de instrução e julgamento, solenidade na
qual proceder-se-á à tomada de declarações da vítima, se houver,
à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela
defesa, nesta ordem, interrogando-se, em seguida, o denunciado,
podendo ser requeridas diligências cuja necessidade se origine
das circunstâncias ou fatos apurados na instrução e, caso não
havendo, serão oferecidas alegações finais orais, por vinte
minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, sendo, se
possível, proferida a SENTENÇA, nos termos dos artigos 531, 532,
533 e 534, todos do Código de Processo Penal (com a redação
dada pela Lei n. 11.719/2008). Intimem-se, servindo a presente
de MANDADO e ofício de requisição de escolta, caso necessário.
Colorado do Oeste-RO, sexta-feira, 11 de maio de 2018. Marcia
Regina Gomes Serafim-Juíza de Direito”.
(ª) Leandro David Ferreira Chaves
Diretor de Cartório Substituto
Leandro David Ferreira Chaves
Diretor de Cartório Substituto
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COMARCA DE ESPIGÃO D´OESTE
1º CARTÓRIO
1º Cartório
Proc.: 0000458-77.2018.8.22.0008
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Goiás-GO
Denunciado:Adenilson Carlos Fagundes
Advogado:Lasaro Aurélio Fernandes de Oliveira (GO 39720)
DESPACHO: Em cumprimento ao ato deprecado, designo audiência
para oitiva da testemunha de defesa, descrita na carta precatória,
cuja cópia faz parte do MANDADO de intimação a ser realizado
no dia 07/06/2018, às 8horas.Comunique-se ao Juízo deprecante.
Cientifique-se o Ministério Público e a defesa.Serve o presente
DESPACHO e a cópia da carta precatória como MANDADO de
intimação.Espigão do Oeste-RO, terça-feira, 15 de maio de 2018.
Leonel Pereira da Rocha Juiz de Direito.

2º CARTÓRIO
1ª VARA CÍVEL
ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Judiciário – 1ª Vara cível, Juizado especial cível, Juizado
Especial da Fazenda Pública e Juizado da Infância e Juventude de
Colorado do Oeste
Fórum Juiz Joel Quaresma de Moura, Rua Humaitá, 3879 CEP:76.993-000 Fone: (069) 3341-3021/3022 – e-mail: colcivel@
tjro.jus.br
AUTOS 7002300-92.2017.8.22.0012
CLASSE JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE
Nome: RENATO DE OLIVEIRA JARISMAR
Endereço: AV. AMAZONAS, 4491, CASA, CENTRO, Colorado do
Oeste - RO - CEP: 76993-000
ADVOGADOAdvogado
do(a)
REQUERENTE:
BRUNO
ALEXANDRE CORREA - RO7352
REQUERIDO
Nome: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Endereço: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451, - de 265
ao fim - lado ímpar, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-335
ADVOGADO Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
A parte autora veio aos autos e solicitou o cumprimento de
SENTENÇA.
Pois bem.
Altere-se a classe processual para consta como cumprimento de
SENTENÇA.
Diante do exposto,tratando-se de réu revel, intime-o, tão somente
por publicação, para que cumpra a SENTENÇA, no prazo previsto
no art. 523 do CPC, 15 (quinze) dias, sob pena de execução forçada
do débito e inclusão de multa de 10% prevista no mesmo diploma
legal, devendo comprovar o eventual pagamento nos autos.
Valor da dívida: R$ 4.590,73.
Em caso de inércia, à contadoria para apuração da multa de 10%,
após concluso.
Se necessário, serve a presente de MANDADO ou carta conforme
o caso.
Colorado do Oeste/RO, 16 de maio de 2018.
ELI DA COSTA JÚNIOR
Juiz de Direito

2º Cartório
Proc.: 0002794-64.2012.8.22.0008
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Esequiel da Silva Pereira
Advogado:Diogo Rogério da Rocha Moletta (OAB/RO 3403)
Condenado:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Alvará - Autor:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada para retirar o Alvará expedido, bem como comprovar o
saque do mesmo.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7003236-66.2016.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 06/09/2016 17:34:19
AUTOR: ITAMAR RODRIGUES FERREIRA
RÉU: EDINUZA FERREIRA
DESPACHO
Considerando que as partes não requererem diligências, abra-se
vista para alegações finais, conforme determinado no DESPACHO
de ID 15805028.
Ressalto que em audiência de instrução as partes acordaram que
o prazo de alegações finais será de 10 dias úteis.
I.C.
ESPIGÃO D’OESTE, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69)
34812279 Processo nº: 7001533-66.2017.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: BARONE SILVA OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: DIOGO ROGERIO DA ROCHA
MOLETTA - RO0003403, CLAUDIA BINOW - RO7396
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RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
SENTENÇA
Trata-se de ação ordinária em que o autor pretende compelir
o Instituto Nacional do Seguro Social ao CONCESSÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ.
O Requerente alegou, em síntese, que é segurado do INSS e
que está acometido por enfermidades que o incapacitam para o
trabalho. Afirmou que teve o benefício previdenciário de auxíliodoença indeferido administrativamente, em 11/10/2016. Requereu
a procedência dos pedidos a fim de que o Requerido seja
compelido a implantar em seu favor o benefício da aposentadoria
por invalidez, ou, sucessivamente, conceder o benefício do auxíliodoença. Pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita
e o deferimento de tutela de urgência. Juntou procuração e
documentos.
A gratuidade processual foi deferida e o pedido de tutela de urgência
negado. Já no DESPACHO inicial foi determinada a realização de
perícia médica para verificação da incapacidade alegada (ID Num.
10533389).
O laudo pericial foi anexado no ID Num. 12276178, no qual foi
anotado a incapacidade temporária e total.
Manifestação do autor ID Num. 12519536.
O INSS apresentou contestação no ID Num. 12999900, e na
mesma oportunidade manifestou-se sobre o laudo pericial.
Réplica (ID Num. 14125425).
É o relatório.
Decido.
A realização de audiência de instrução, como pretende o autor, se
mostra desnecessária, já que a aferição de capacidade é realizada
por meio de prova técnica. Assim, entendo que o feito encontra-se
suficientemente instruído, motivo pelo qual, passo a julgá-lo, nos
termos do artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil.
Pretende o autor a concessão de benefício previdenciário por
incapacidade.
A Lei 8.213/91, dispõe em seus artigos 42, 59 e 60:
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando
for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que,
estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz
e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que
lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer
nesta condição.
§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da
verificação da condição de incapacidade mediante exame médico
pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às
suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta
Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade
habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado
que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da
doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo
quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou
agravamento dessa doença ou lesão.
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a
contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso
dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade
e enquanto ele permanecer incapaz.
Os requisitos indispensáveis para a concessão de benefícios
previdenciários de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez
são:
a) a qualidade de segurado
b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, excetuados os
casos em que há dispensa de carência;
c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou
total e permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade
laboral.
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A concessão de quaisquer dos benefícios previdenciários
pretendidos pela parte autora não dispensa a comprovação da
qualidade de segurado e a incapacidade laboral.
Submetido a exame pericial por médico de confiança do juízo,
o resultado demonstrou que o autor encontra-se incapacitado
de maneira total e temporária pelo período de 01 (um) ano para
tratamento e posterior reavaliação de sua capacidade laborativa.
Na CONCLUSÃO do laudo pericial, o senhor perito concluiu que
o autor apresenta diagnóstico de Doença pelo HIV resultando em
outras afecções especificadas (823.8). Consta ainda no laudo que
a doença foi diagnosticada em 2015, sendo que o tratamento deu
início em 2016, consoante extrai-se do laudo pericial - Histórico - ID
Num. 12276178 - Pág. 1.
Pela observação do CINS acostado aos autos no ID Num.
10337031 - Pág. 15, tem-se que o requerente verteu contribuição
entre o período de 27/10/2014 à 13/04/2015. Dessa forma, o
mesmo não efetuou o número mínimo de contribuições exigidas
para a concessão do benefício pleiteado.
Não obstante, o autor é portador de síndrome da deficiência
imunológica adquirida (aids). O vírus causa alterações no sistema
imunológico, com destruição de células CD4, responsáveis
pelo sistema de defesa do organismo. Dessa forma, quando
não diagnosticado e tratado, o portador da síndrome pode
ser acometido por diversas doenças oportunistas em todo o
organismo, como neurotoxoplasmose, uveite por citomegalovirus,
neurocriptococose, tuberculose em suas mas diversas formas,
Sarcoma de Kaposi e outras. Contudo, com tratamento adequado
e acompanhamento regular dos valores das células CD4 e da
carga virai, o portador pode levar uma vida sem muitas restrições.
A transmissão da doença pede ser por “ via sexual, contato com
seringas contaminadas ou em contato de mãe com filho durante
gestação ou amamemação, entre outros detalhamento descritos
no laudo pericial acostado aos autos.
Dispõe o art. 151, da Lei 8213/1991, que o segurado portador
de alienação mental terá o benefício concedido independente do
cumprimento do período de carência:“Até que seja elaborada a lista
de doenças mencionada no inciso II do art. 26, independe de carência
a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao
segurado que, apósfiliar-se ao RGPS, for acometido das seguintes
doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienaçãomental,
esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira,
paralisia irreversívele incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante,nefropatia grave, estado
avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome
da deficiência imunológica adquirida (aids) ou contaminação por
radiação, com base em CONCLUSÃO da medicina especializada.”
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO.
RESTABELECIMENTO
DE
AUXÍLIODOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. DISPENSA
DE CARÊNCIA. ART. 26, INCISO, II, E ART. 151DA LEI Nº
8.213/91. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEMORA.FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERIMENTO. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. 1. Comprovada a incapacidade laboral, pela
mesma patologia que deu origem ao benefício suspenso, é devido o
restabelecimento do auxílio-doença desde o cancelamento indevido.2.
Consoante entendimento desta Corte, a esquizofrenia está inserida
no conceito de “alienação mental”, doença para a qual a concessão
dos benefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença
independe de carência, conforme artigo 26, inciso II, c/c artigo151,
ambos da Lei n. 8.213/91. 3. Deliberação sobre índices de correção
monetária e taxas de juros diferida para a fase de cumprimento de
SENTENÇA, a iniciar-se com a observância dos critérios da Lei
11.960/2009, de modo a racionalizar o andamento do processo,
permitindo-se a expedição de precatório pelo valor incontroverso,
enquanto pendente, no Supremo Tribunal Federal,DECISÃO sobre
o tema com caráter geral e vinculante. Precedentes do STJ e do TRF
da 4ª Região. 4. Reconhecida a prescrição quinquenal das parcelas
anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação.”(ProcessoAC50572
471720154047100RS5057247-17.2015.404.7100, Orgão Julgador:
SEXTA TURMA,Julgamento: 19 de Abril de 2017, Relator: VÂNIA
HACK DE ALMEIDA)
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O laudo pericial acostado no ID Num. 12276178 aponta que o
autor é portador síndrome da deficiência imunológica adquirida,
o que o torna TOTAL e TEMPORARIAMENTE incapacitado para
o exercício de atividades laborais (resposta ao quesito nº 5). A
perita apontou como data estimada do início da incapacidade o
ano de 2016 (quesito nº 6), e que há possibilidade de reabilitação
profissional com o devido tratamento clínico (quesito nº 09). Em suas
conclusões, a perita afirma: “que há incapacidade total temporária
por 01 ano para realização de tratamento clínico” (quesito 16).
Assim, apesar da incapacidade, entendo não ser o caso de
aposentadoria por invalidez, já que existe a possibilidade de
reabilitação. Para que o segurado seja aposentado por invalidez
a lei previdenciária exige a presença de incapacidade para o
exercício de qualquer atividade ou trabalho, não se restringindo
apenas ao exercício da atividade habitual por ele exercida ou para
um grupo restrito de funções.
Logo, sendo viável a sua recolocação no mercado de trabalho,
descarta-se, por ora, a hipótese de concessão de aposentadoria
por invalidez. Quanto à necessidade de fixação para data do auxíliodoença, entendo razoável a concessão de um prazo mínimo de 01
ano, contado da SENTENÇA.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do NCPC, JULGO
PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais da ação proposta
por BARONE SILVA OLIVEIRA para:
a) REJEITAR o pedido de aposentadoria por invalidez, porque a
parte autora pode ser reabilitada.
b) condenar o INSS a CONCEDER o auxílio-doença, desde a data
do indeferimento do requerimento administrativa (11/10/2016 - ID
Num. 10337031 - Pág. 18), pelo prazo mínimo de 01 ano, contado
da prolação desta SENTENÇA;
É devido, ainda, o abono anual de que trata a Lei 8.213/1991, em
seu art. 40.
Por considerar presentes os requisitos legais, em especial a
probabilidade do direito invocado, nos termos da fundamentação
supra e pelo risco de dano irreparável à parte autora, a qual
necessita do benefício para assegurar sua sobrevivência em
condições dignas, CONCEDO a tutela provisória, determinando a
implementação do benefício no prazo de 30 dias.
Os honorários advocatícios em favor do(a) advogado(a) da parte
autora em 10% sobre o proveito econômico obtido pela demanda,
observada a Súmula 111 do STJ.
Correção monetária e juros moratórios, conforme Manual de
Cálculos da Justiça Federal, observada a DECISÃO proferida pelo
STF no RE 870947.
Conforme o inciso I do art. 4º da Lei 9.289/96, o INSS é isento de
custas quando a ação é processada perante a Justiça Federal, e,
in casu, também perante a Estadual, por força do art. 5º, I da Lei
3.896/2016 (Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado
de Rondônia).
Deixo de remeter os autos ao reexame necessário, pois até
este momento o pedido condenatório não transpassou o valor
estabelecido no artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em caso de recurso deverá o cartório intimar a parte contrária
para apresentar suas contrarrazões, independentemente de nova
CONCLUSÃO e transcorrido o prazo, com ou sem manifestação,
remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região
ou Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (acidente de trabalho).
DETERMINO ao cartório Judicial que OFICIE à Agência da
Previdência social de Atendimento Demandas Judiciais APS/ADJ
em Porto Velho, localizada na Rua Campos Sales, 3132, Bairro Olaria
CEP 76.801-246, Gestor: Jairo Antônio Pelles (apsdj26001200@
inss.gov.br) telefone (69)3533-5000, determinando que implemente
o benefício previdenciário concedido em favor da parte no prazo de
30 dias úteis a contar do recebimento do ofício.
Publicação e registro automáticos.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
ESPIGÃO D’OESTE, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7003031-03.2017.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: VIVIANE MOREIRA MELHORANCA
Requerido(a): TELEFONICA BRASIL S.A.
SENTENÇA
Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais e antecipação de tutela proposta
por VIVIANE MOREIRA MELHORANÇA em face de TELEFONICA
BRASIL S.A. - VIVO LTDA-ME, ambas as partes já qualificadas na
presente ação.
Em síntese, a parte autora informou que a empresa requerida
manteve seu nome negativado mesmo depois de quitar dívida
pendente após a rescisão contratual. Por tal razão, pede a
declaração de inexistência de débito e dano moral.
Passo à análise do MÉRITO da ação.
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, ou
seja, julgamento antecipado, eis que não há necessidade de outras
provas (CPC, art. 355, I).
A parte requerida fez pedido contraposto, afirmando que a inscrição
do nome da autora no cadastro de negativação decorreu de duas
parcelas em aberto no sistema que a requerente não quitou após o
cancelamento do contrato.
Ocorre que a requerente comprovou quitação destas parcelas e,
mesmo após o prazo de 5 dias, a requerida manteve a negativação,
razão pela qual não há como acolher o pedido contraposto,
porquanto a requerente quitou a obrigação antes mesmo de
ingressar com a ação.
Assim sendo, a autora juntou o comprovante de pagamento do
débito com a requerida, comprovando não existir mais obrigação
para com a empresa de telefonia.
Ou seja, o argumento da requerente associado à comprovação de
quitação da dívida não deixa margem para dúvida que seu nome foi
mantido em cadastro de inadimplentes indevidamente, sendo certo
que o ato foi praticado pela empresa requerida.
Em contrapartida, a empresa requerida não apresentou qualquer
prova plena que comprove que a requerente possuía a dívida em
aberto, mas, tão somente alegações frágeis.
Assim, verifica-se que a requerida não indicou no processo
elemento de convicção, sendo certo que é seu o ônus da prova
do fato desconstitutivo do direito alegado na inicial (art.373, II, do
CPC), Ou seja, sem a prova da origem da dívida da autora, há
que se reconhecer que a manutenção do nome da requerente no
cadastro de inadimplentes se deu de forma abusiva, o que merece
reparação civil.
Neste sentido, o contexto do feito recomendou a inversão do ônus
da prova, pois, a prova do fato negativo em questão mostra-se
extremamente difícil de ser produzida e seria pouco razoável exigila do requerente.
Evidentemente, a empresa requerida é responsável por danos
causados pela inscrição indevida de nome de consumidor nos
cadastros de inadimplentes. O nexo de causalidade entre o dano e
a culpa é evidente, uma vez que, sem a conduta negligente da ré, o
autor não teria sofrido a lesão descrita na petição inicial.
Segundo apontam doutrina e jurisprudência, a indevida inscrição no
cadastro de inadimplentes, por si só, já é apta à caracterização do
dano moral, dispensado, inclusive, a produção de prova quanto a
sua existência, bastando a demonstração da ocorrência do evento
que o causou (in re ipsa).
Conclui-se, portanto, que os serviços da requerida falharam ao
manter indevidamente o nome do autor nos órgãos de proteção
ao crédito e tal ocorrência caracteriza transtorno que configura o
dano moral.
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Em relação ao quantum indenizatório, a jurisprudência tem
primado pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no seu arbitramento. O valor deve ser suficiente
para compensar o dano moral sofrido, bem como deve incutir na
parte requerida o desestímulo quanto à repetição de condutas
ensejadoras de danos à esfera da personalidade. É bem de ver,
ainda, que a indenização não pode alcançar valor excessivo,
gerando enriquecimento sem causa, mas também não pode se
revelar módica a ponto de se tornar ineficaz quanto aos fins acima
indicados.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido inicial a fim de declarar a inexistência do débito no valor
de R$ 79,98, bem como condenar a empresa requerida a pagar à
autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de DANOS
MORAIS, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais
a partir da publicação desta DECISÃO.
Determino a exclusão do nome da requerente do cadastro de
inadimplentes.
Resolvo o feito, com análise de MÉRITO, nos termos do art. 487,
I do CPC.
Sem custas e sem honorários nesta instância, na forma da lei.
Publique-se. Registre-se.
I.C.
Espigão do Oeste, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) - 34812279
Processo n.: 7003359-64.2016.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Exequente:Nome: DIOSINHA TELLES CATANI
Endereço: RUA CINTA LARGA, 3132, VISTA ALEGRE, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Executado:Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
Endereço: Rua Presidente Vargas, 100, - até 764/765, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-020
DESPACHO
Recebo o pedido de cumprimento de SENTENÇA.
Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, §3º, I, do NCPC, cujo montante deve ser
igualmente requisitado mediante a expedição da competente RPV,
salvo se o retroativo ensejar a expedição de precatório e não
houver impugnação (art. 85, § 7º do NCPC).
INTIME-SE o INSS, por meio da Procuradoria Federal, para,
querendo, apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, nos
próprios autos, nos termos do art. 535, do CPC.
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se
manifestar em 10 dias.
Em seguida, venham os autos conclusos para deliberação.
Decorrido o prazo sem apresentação de impugnação, certifique-se
e requisite-se o pagamento.
Com o depósito do valor devido, expeça-se alvará em favor do (a)
credor (a) e/ou seu/sua patrono (a) para levantamento do valor
depositado, devendo a parte exequente comprová-lo em juízo em
5 dias.
Em seguida, diga sobre a extinção.
I.C.
ESPIGÃO DO OESTE, data certificada.
Juiz(a) de Direito
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Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº 7001656-64.2017.8.22.0008
AUTOR: CLEONICE ALVES FRANCO DA SILVA
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Espigão do
Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada para se manifestar
sobre a proposta de acordo ofertada pela requerido.
ESPIGÃO D’OESTE, 21 de maio de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) - 34812279
Processo n.: 7002713-20.2017.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente:Nome: ELZA FRANCISCA BALBINOT
Endereço: RUA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 2068, VISTA
ALEGRE, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Requerido:Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: desconhecido
DECISÃO
Trata-se de ação que objetiva a concessão/manutenção/
reimplantação de benefício previdenciário, envolvendo as partes
acima indicadas.
Considerando que a parte autora demonstrou sua insuficiência
de recursos, nos termos do artigo 5º, LXXIV da CF, concedo as
benesses da Justiça Gratuita.
Em sua inicial, a parte autora pleiteia tutela de urgência para
determinar ao requerido a concessão/manutenção/ reimplantação
do benefício previdenciário durante o curso do processo.
O deferimento da tutela de urgência, em caso de improcedência
do pleito exordial, pode causar ao requerido, que é ente público,
situação irreversível, uma vez que a recuperação de valores
porventura adiantados à parte autora se tornaria muito difícil, ou
mesmo impossível.
Assim, apesar da documentação apresentada, o pleito da parte
autora enseja providência de difícil reversão, o que encontra óbice
no artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
Art. 300. [...]
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da DECISÃO.
Diante o exposto, indefiro, por ora, a concessão da tutela de
urgência, ressalvando a análise da mesma caso venham a ser
carreadas novas provas aos autos que possam subsidiar tal pedido.
No mais, entendo necessária e pertinente a realização da perícia,
sobretudo para se aferir o grau de invalidez do(a) autor(a), razão
por que determino sua produção.
Nenhum prejuízo haverá para as partes, ao contrário, otimizará o
trâmite do processo, sendo o procedimento amplamente adotado
na Justiça Federal sem insurgência da Autarquia ré.
Na forma do art. 465, CPC, nomeio como perito do juízo o médico
Dr LUIZ ALBERTO DA CUNHA CASTRO JÚNIOR CRM 140 –
Fone.: (69) 3451-2893, Clínica Santa Rita. O senhor perito deverá
exercer seu mister independentemente de assinatura de termo
de compromisso. Intime-se por telefone. O senhor perito deverá
exercer seu mister independentemente de assinatura de termo de
compromisso. Intime-se por telefone.
A perícia será realizada no dia 08 de janeiro de 2017, a partir das
15h na Clínica Santa Rita, Avenida Presidente Dutra, nº 276, Bairro
Pioneiros - próximo a Drogaria Pipper, cidade Pimenta Bueno/RO,
telefone: (69) 3451-2893.
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Justifico a nomeação de um clínico geral em razão da falta de
médicos especialistas cadastrados que realizam perícias em nossa
Comarca, nos termos do artigo 156 §5º do NCPC.
O perito nomeado responderá aos quesitos padrão anexos à
Portaria Conjunta 01/2014 desta Comarca, cuja cópia dos quesitos
constantes no anexo I (benefício assistencial à pessoa portadora
de deficiência) ou II ( auxílio-doença, aposentadoria por invalidez
e auxílio-acidente) da Portaria, deverá ser anexada a intimação
do perito ou enviada através de e-mail. Como os quesitos padrão
foram elaborados contemplando todas as situações possíveis,
indefiro os quesitos já formulados pelas partes (se estiverem nos
autos) ou os que as partes apresentarem no prazo do art. 465, §1º,
do CPC, por entender que o laudo a ser apresentado, respondendo
aos quesitos padrão é suficiente para esclarecimento da causa.
Em atenção ao disposto no art. 60, §8 da Lei 8.213, o perito
deverá informar a data estimada em que o(a) periciando(a) estará
curado(a) da enfermidade.
Fixo os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), consignando que este valor já foi fixado acima do limite
máximo previsto no anexo da Resolução 305/2014 do Conselho da
Justiça Federal.
Justifico a majoração em razão da dificuldade na indicação e
aceitação de profissional especializado para realizar a perícia que,
repise-se, é imprescindível para a instrução do feito, além de ter
sido este o valor aceito pelo perito em outros processos similares,
aliado ao fato de que o trabalho desenvolvido, o tempo dispensado
e a complexidade da perícia que vem sendo demonstrada nos
casos previdenciários, a qual não se restringe apenas na avaliação
médica do(a) periciado(a), como também na elaboração de laudo
final, apontam a necessidade da majoração ora imposta, como
valoração do trabalho empenhado.
Intimem-se as partes pelo Sistema PJE e a perita por e-mail.
Na forma do art. 465, § 1º, do CPC, as partes devem ser intimadas
para indicarem, querendo, assistentes técnicos no prazo de 15
(quinze) dias.
Intime-se a parte autora a comparecer à perícia munida de seus
documentos e exames, bem como do assistente técnico.
Estabeleço o prazo de 30 dias, a contar da realização da perícia,
para a apresentação do laudo pericial. Encaminhem-se ao perito
eventuais exames e/ou laudos já encartados aos autos.
Com a chegada do laudo pericial, intimem-se as partes, e após
encaminhe-se ofício requisitório ao Núcleo Judiciário da Seção
Judiciária de Rondônia, com endereço à Avenida Presidente Dutra,
2203, Centro, em Porto Velho/ RO, para realização do pagamento
dos honorários periciais, nos termos da Resolução n. 305/2014, do
CJF.
Quanto à citação da autarquia ré, postergo-a para momento ulterior
à realização da perícia médica, a fim de possibilitar melhor condição
de defesa ao requerido e a celeridade da instrução processual.
Pautada no princípio da efetividade da prestação jurisdicional e a
fim de viabilizar que o processo retorne a este juízo apenas na
fase de saneamento/julgamento antecipado da lide, exceto quanto
ao pedido incidental urgente, autorizo o Sr. Escrivão ou substituto
imediato a prática dos seguintes atos ordinatórios, com a vinda do
laudo pericial:
a) citação do INSS para responder no prazo de 30 (trinta dias), conforme artigo 183, caput, do NCPC - manifestando-se sobre o
laudo e especificando as provas que pretenda produzir, justificando
seu objeto e pertinência, sem prejuízo do julgamento antecipado
da lide;
b) com a vinda da contestação, dê-se vista à parte autora para
que, querendo, se manifeste acerca do laudo pericial, ofereça
réplica, bem como para que especifique as provas que pretende
produzir, justificando a pertinência e a FINALIDADE, sem prejuízo
do julgamento antecipado.
Havendo interesse de produção de prova testemunhal, devem as
partes depositar o respectivo rol, com qualificação e endereço das
mesmas, em obediência ao princípio do contraditório.
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Deixo de designar audiência de conciliação em razão da recorrente
ausência dos Procuradores do INSS nas audiências, o que sinaliza
seu não comparecimento, sendo inócua a audiência conciliatória
além de prejudicar a celeridade processual.
Cumpram-se.
Cite-se e intime-se a parte requerida.
Serve a presente DECISÃO como MANDADO.
ESPIGÃO DO OESTE, data certificada.
Juiz(a) de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº 7001154-28.2017.8.22.0008
AUTOR: WANDERLEIA LAGASSE
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Espigão do
Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada a manifestar-se a
respeito da Proposta de Acordo feito pela Requerida.
ESPIGÃO D’OESTE, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
Nome: WANDERLEIA LAGASSE
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 2861, VISTA ALEGRE, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº 7000263-70.2018.8.22.0008
AUTOR: MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO SALGADO
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Espigão
do Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada para impugnar,
qurendo, a Contestação.
ESPIGÃO D’OESTE, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
Nome: MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO SALGADO
Endereço: RUA DILSON BELA, 2964, VISTA ALEGRE, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº 7003904-03.2017.8.22.0008
AUTOR: CASSIO HIGOR DA SILVA
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Espigão do
Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada para, querendo,
impugnar a Contestação.
ESPIGÃO D’OESTE, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
Nome: CASSIO HIGOR DA SILVA
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 3033, VISTA ALEGRE, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
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Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº 7001939-58.2015.8.22.0008
EXEQUENTE: MARINETE HUWER
EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Espigão
do Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada para impugnar,
qurendo, a Contestação.
ESPIGÃO D’OESTE, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
Nome: MARINETE HUWER
Endereço: ESTRADA SERRA AZUL, KM 01, zona rural, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Endereço: Avenida Marechal Rondon, 870, SHOPPING RONDON
SHOPPING 1 ANDAR SALA 114, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP:
76900-101
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7001496-05.2018.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 04/05/2018 11:14:01
Requerente: K. G. S.
Advogados do(a) AUTOR: JOSE UELISSON ALVES LEITE RO7104, HENRIQUE HEIDRICH DE VASCONCELOS MOURA RO7497, NATALIA UES CURY - RO8845, ROSANGELA ALVES
DE LIMA - RO7985, HOSNEY REPISO NOGUEIRA - RO0006327,
ELENARA UES - RO6572
Requerido: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Em sendo o autor menor de idade, as condições financeiras a
serem examinadas são de seus representes legais.
Realizada consulta ao sistema RENAJUD, verifiquei que o genitor
do menor possui 2 veículos, sendo o ano de fabricação e ano de
modelo do carro 2017/2018.
Ressalte-se que as custas, dado o valor da causa, importam em R$
123,71 (2%), o que a priori, não provocaria a quebra financeira do
genitor do menor.
Desta feita, INDEFIRO a gratuidade postulada.
Intime-se a parte autora para emendar a inicial devendo:
- adequar a petição inicial de acordo com o Novo Código de Processo
Civil, especificando a qualificação completa dos representante da
parte autora (artigo 319 do CPC);
- retificar a petição inicial para constar que o autor é representado
(absolutamente incapaz);
- anexar procuração, tendo em vista que consta apenas o
substabelecimento;
- efetuar o pagamento das custas processuais.
Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.
Após, cumpra-se o determinado abaixo:
Trata-se de ação de cobrança, envolvendo as partes
supramencionadas.
Com efeito, em casos como esse, a prática demonstra que a
realização de audiência de conciliação tem se mostrado ineficaz,
uma vez que o requerido invariavelmente pleiteia pela realização
de perícia, o que resulta em ônus para próprias partes, que muitas
vezes precisam se deslocar para uma audiência de conciliação da
qual não se extrai nenhum resultado útil ao processo.
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Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito
processual às necessidades do conflito, DEIXO por ora de designar
audiência de conciliação (art. 139, VI, do CPC e Enunciado n. 35
da ENFAM).
Note-se que este juízo não se opõe em momento posterior a
realização de audiência de conciliação, caso alguma das partes
requeira tal providência (art. 334, §5º, do CPC).
Cite-se a requerida para que tome conhecimento da ação e, caso
queira, contestá-la no prazo de 15 dias, consignando-se que, não
sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros
os fatos articulados pelo autor (art. 344, CPC).
Reconheço a existência de relação consumerista e, por verificar
que a parte autora é econômica e tecnicamente hipossuficiente,
além de ter acostado aos autos documentos que indicam a
verossimilhança de suas alegações, determino a inversão do ônus
da prova.
Com a juntada da contestação dê-se vista dos autos à parte autora
para manifestação.
Em seguida, intimem-se as partes a ratificarem o pedido de provas
por ventura formulado anteriormente, ou especificarem outras
provas que pretendam produzir, justificando sua FINALIDADE e
pertinência, sob pena de indeferimento.
Após, dê-se vista ao Ministério Público.
Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário
ESPIGÃO D’OESTE, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7001745-53.2018.8.22.0008
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 20/05/2018 17:24:38
Requerente: LIVERSINA DA SILVA OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCIO SUGAHARA AZEVEDO
- RO0004469
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Recebo o pedido de cumprimento de SENTENÇA.
Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, §3º, I, do NCPC, cujo montante deve ser
igualmente requisitado mediante a expedição da competente RPV,
salvo se o retroativo ensejar a expedição de precatório e não
houver impugnação (art. 85, § 7º do NCPC).(Sonia não)
INTIME-SE o INSS, por meio da Procuradoria Federal, para,
querendo, apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, nos
próprios autos, nos termos do art. 535, do CPC.
Havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para se
manifestar em 10 dias.
Em seguida, venham os autos conclusos para deliberação.
Decorrido o prazo sem apresentação de impugnação, certifique-se
e requisite-se o pagamento.
Após a expedição da Requisição de Pagamento/Precatório,
intimem-se as partes sobre o inteiro teor da mesma.
Com o depósito do valor devido, expeça-se alvará em favor do (a)
credor (a) e/ou seu/sua patrono (a) para levantamento do valor
depositado, devendo a parte exequente comprová-lo em juízo em
5 dias.
Em seguida, diga sobre a extinção.
I.C.
ESPIGÃO D’OESTE, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juíz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7001703-04.2018.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 16/05/2018 18:18:55
Requerente: PABLO PALAURO
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA DE
CARVALHO - RO000338B
Requerido: NILSON APARECIDO VIANA e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Intime-se a parte autora para regularizar o polo passivo da
demanda, devendo incluir a filha do falecido (informações oriunda
da certidão de óbito - ID Num. 18420445) e seus ascendentes, bem
como para recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento.
Prazo de 15 dias.
I.C.
ESPIGÃO D’OESTE, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7002161-55.2017.8.22.0008
Classe: FAMÍLIA- TUTELA E CURATELA - REMOÇÃO E
DISPENSA (1122)
Data da Distribuição: 23/06/2017 14:35:18
Requerente: JAIR MACHADO
Advogados do(a) REQUERENTE: DIOGO ROGERIO DA ROCHA
MOLETTA - RO0003403, CLAUDIA BINOW - RO7396
Requerido: CERENI MACHADO
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Intimem-se as partes acerca do estudo apresentado no ID Num.
14564504.
Prazo de 15 dias.
Após, dê-se vista ao MP.
I.C.
ESPIGÃO D’OESTE, 18 de maio de 2018
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7004467-94.2017.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 18/12/2017 09:43:32
Requerente: CARLOS ALBERTO DO AMARAL
Advogados do(a) AUTOR: INES DA CONSOLACAO COGO RO0003412, ANA RITA COGO - RO0000660
Requerido: VALDINEI CORREA PEREIRA e outros (2)
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Em consulta ao PJE, verifiquei que o autor propôs a presente
ação de anulação de ato jurídico, bem como embargos de terceiro
(autos n. 7000625-72.2018.8.22.0008) em face de Valdinei Correa
Pereira, Olita Justina Santiago e Banco do Brasil.
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Considerando que os pedidos das ações são parecidos e que os
embargos de terceiro estão em andamento, intime-se o autor para
dizer se tem interesse no prosseguimento do presente feito ou
requerer o que entender de direito.
I.C.
ESPIGÃO D’OESTE, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7000829-19.2018.8.22.0008
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 02/04/2018 09:28:03
Requerente: YARLA FERREIRA MENDONCA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERICA DE LIMA ARRUDA - RO8092
Requerido: RENATO FERREIRA BARCELOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Processe em segredo de justiça e com gratuidade.
Intime-se o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento da dívida, sob pena de multa de 10% (dez por cento),
acaso não efetuado no tempo aprazado (art. 523, NCPC). Arbitro
honorários advocatícios em 10% do valor da execução (§2º, do art.
85, do NCPC).
Vencido o prazo sem que haja o pagamento, intime-se a parte
credora para apresentar planilha atualizada, inclusa a multa,
no prazo de cinco (05) dias, pena de ser executado o valor da
condenação.
Após, com ou sem a atualização, promova-se a penhora e a
avaliação de bens do Executado, tantos quantos bastem para
saldar o valor devido (art. 523,§3º, do Novo CPC).
VALOR DA DÍVIDA: R$ 9.326,00
Cumpra-se, servindo cópia de MANDADO de citação do devedor,
observando-se o art. 212, § 2º, do NCPC.
Serve este de MANDADO ou carta/Carta Precatória.
ESPIGÃO D’OESTE, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7000843-03.2018.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 14/03/2018 17:07:57
Requerente: EDU HENRIQUE DE AZEVEDO
Advogados do(a) AUTOR: EDIVANDRO JAIR DA SILVA RO7267, JUCELIA LIMA RUBIM - RO0007327, JUCIMARO BISPO
RODRIGUES - RO0004959
Requerido: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Trata-se de indenização por danos materiais e morais ajuizada
por EDU HENRIQUE DE AZEVEDO, em face de AZUL LINHAS
AEREAS BRASILEIRAS S/A.
Consta na inicial que o autor adquiriu passagens aéreas da
empresa requerida, com trechos de Curitiba-PR a Cacoal-RO, com
a FINALIDADE de visitar seus pais e parentes. Alega que houve
atraso no voo em Curitiba/PR, acarretando a perda na conexão
em Cuiabá/MT, bem como alterando a trajetória da autora, já que
se deslocou para Porto Velho/RO e não para o destino contratado
(Cacoal/RO). Por fim, requer indenização por danos materiais e
morais. Juntou-se documentos.
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Extrai-se dos autos, que a parte autora reside na cidade de
Joaçaba-SC, conforme procuração pública acostada no ID Num.
16904166 - Pág. 1.
Os DISPOSITIVO s legais que regem a matéria (arts. 46 e 53 do
CPC/2015) estabelecem, como regra geral, que as pretensões
deduzidas em face de pessoa jurídica devem ser ajuizadas no foro
de seu domicílio, ou seja, do local de sua sede.
In casu, o art. 53, inciso IV, “a” do CPC/2015 estabelece que “nas
ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente
de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do
local do fato”. A faculdade de escolha do foro para propositura da
ação concedida ao autor, vítima do ilícito, visa facilitar o exercício
de seu direito de obter a justa reparação pelos danos sofridos, indo
ao encontro dos princípios do devido processo legal e da ampla
defesa.
Ocorre que, no particular, a ação não foi ajuizada em qualquer dos
foros precitados (domicílio do autor ou local do fato), razão pela
qual esse Juízo é incompetente para processar e julgar a presente
demanda.
Cumpre esclarecer, que o Código de Defesa do Consumidor
garante a facilitação da defesa dos interesses do consumidor
em juízo (artigo 6º, inciso VIII) e afirma a competência do foro do
domicilio deste para as ações decorrentes da relação de consumo
(artigo 101, inciso I). Ambas os preceitos são de ordem pública e
interesse social (artigo 1º), de modo que a regra de competência
em questão, apesar de ligada ao critério territorial, reveste-se de
caráter absoluto, devendo ser declarada de ofício e a qualquer
tempo, conforme o artigo 113, caput, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, incidindo à espécie a regra do art. 53, inciso IV, “a”
do CPC/2015, INDEFIRO a petição inicial, em consequência, julgo
extinto o processo, sem apreciação do MÉRITO, conforme dispõe
o artigo 485, I, do NCPC.
Após as anotações e baixas de estilo, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
ESPIGÃO D’OESTE, Sexta-feira, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7001599-12.2018.8.22.0008
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: AMILTON VALENTIM
Advogado do(a) AUTOR: VANYA HELENA FERREIRA BRASIL
TOMAZ DOS SANTOS - RO0005330
RÉU: ALEXSANDRA OLIVEIRA VALENTIM, ALESSANDRA DE
OLIVEIRA VALENTIN
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Nome: ALEXSANDRA OLIVEIRA VALENTIM
Endereço: RUA MATO GROSSO, 2779, CENTRO, Nova Esperança
(Espigão do Oeste) - RO - CEP: 76975-820
Nome: ALESSANDRA DE OLIVEIRA VALENTIN
Endereço: RUA MATO GROSSO, 2779, CENTRO, Nova Esperança
(Espigão do Oeste) - RO - CEP: 76975-820
DECISÃO Intime-se o autor para anexar cópia do acordo e/ou
SENTENÇA que fixou os alimentos devidamente assinado, sob
pena de indeferimento.
Prazo de 15 dias.
Entendo que é devida a livre distribuição da ação de exoneração
de alimentos, razão pela qual indefiro o pedido de distribuição por
dependência.
Anexado os documentos, cumpra-se o determinado abaixo:
Defiro a gratuidade da justiça postulada.
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Em relação ao pedido de tutela antecipada de urgência para que
seja determinada a imediata suspensão de qualquer pagamento
à título de pensão alimentícia, entendo ser o caso de aguardar o
necessário contraditório. É que, apenas após o contraditório será
possível observar a real situação das partes, razão pela qual
entendo por bem postergar a análise do pedido liminar para fase
posterior ao prazo de resposta. Sendo assim, por ora, indefiro a
tutela provisória.
Nos termos do art. 695 do CPC, designo audiência de conciliação
para o dia 28 de junho de 2018, às 10h, a qual se realizará no
CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.
Intimem-se os procuradores que deverão vir acompanhados ao
ato de seus clientes, os quais não serão intimados pessoalmente,
salvo se forem patrocinados pela Defensoria Pública.
Cite-se a parte ré, para que compareça a audiência de conciliação
acima designada, devendo estar acompanhado por advogado ou
Defensor Público (art. 695, §4º do CPC), observando o cartório o
disposto no art. 695, § 1º do CPC.
Caso não haja composição entre as partes, seja por ausência de
uma das partes, ou por impossibilidade entre os litigantes, fica a
parte ré advertida acerca do início do prazo para defesa, que deverá
ser apresentada em 15 dias, contados da data da audiência, nos
termos do art. 335 do CPC.
Registro que a audiência de conciliação designada, somente não
será realizada caso as partes (requerente e requerido) sinalizem,
expressamente, o desinteresse na audiência de conciliação.
A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade
da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento
(02%) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa.
Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para
no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade
em que: I - havendo revelia, deverá informar se quer produzir
outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II - Havendo
contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com
contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais
questões incidentais (art. 337 do CPC); III - em sendo formulada
reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte
autora apresentar resposta).
Após, tornem conclusos para saneamento, nos termos do art. 347
do CPC.
Intimem-se as partes acerca da audiência designada.
Ciência ao Ministério Público.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
Espigão do Oeste, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7001244-02.2018.8.22.0008
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 18/04/2018 10:39:11
Requerente: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
S. A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: MANOEL ARCHANJO DAMA
FILHO - RO0004658, MARCELO BRASIL SALIBA - RO0005258
Requerido: VIVIANE BORGES DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
I – Relatório
Vistos e examinados.
Trata-se de ação de busca e apreensão que CANOPUS
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A endereça à VIVIANE
BORGES DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados na inicial.
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A parte autora peticionou informando que as partes entabularam
acordo e requereu a desistência e extinção do feito. (ID Num.
18427151)
É o relatório. Fundamento e decido.
II - Fundamentação
Dispõe o artigo 200 do CPC que “Os atos das partes consistentes
em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem
imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos
processuais.”
No entanto, o paragrafo único do mesmo artigo prevê que a
desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.
III- DISPOSITIVO
Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da pretensão para
os fins do art. 200, parágrafo único do Código de Processo Civil e,
consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de
MÉRITO, com supedâneo no art. 485, VIII, do mesmo codex.
Sem custas finais (art. 8º, III da nova Lei de Custas nº 3896/2016).
Tratando-se de pedido de desistência do feito, verifica-se a
ocorrência da preclusão lógica no tangente ao prazo recursal,
razão pela qual considero o trânsito em julgado nesta data.
Informo que não há restrição judicial do veículo.
No tocante a retirada do nome da autora dos cadastros de
inadimplência, esta cabe ao autor.
P.R.I.
Após, arquive-se.
ESPIGÃO D’OESTE, Segunda-feira, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juíz(a) de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº 7004029-05.2016.8.22.0008
AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Espigão
do Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada para impugnar,
qurendo, a Contestação.
ESPIGÃO D’OESTE, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
Nome: SONIA JACINTO CASTILHO
Endereço: rua dilson belo, 3251, escritorio, vista alegre, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7001254-46.2018.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Data da Distribuição: 18/04/2018 17:08:37
Requerente: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: AECIO DE CASTRO BARBOSA RO0004510, LARISSA SILVA STEDILE - RO8579
Requerido: FRANCISCO ALVES BRAGA e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Trata-se de ação com procedimento comum, envolvendo as partes
supramencionadas.
Diante da hipossuficiência evidenciada pela parte autora, defiro-lhe
a gratuidade de justiça.
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Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, determino
a realização de audiência de tentativa de conciliação, a qual
designo para o dia 27 de junho de 2018, 8h, a realizar-se no Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania-CEJUSC.
Cite-se a parte requerida, com prazo mínimo de 20 dias da
audiência, para que tome conhecimento da ação, consignando-se
as seguintes advertências:
1– As partes deverão comparecer em audiência, acompanhadas
por advogado ou por Defensor Público, podendo constituir
representante, por meio de procuração específica, com poderes
para negociar e transigir (CPC. art. 334, § 9º e 10);
2- Nos termos do art. 334, §8º do CPC, caso alguma das partes não
compareça, injustificadamente à audiência de Conciliação, desde
já aplico multa de 2% sobre o valor da causa, a ser revertida em
favor do Estado de Rondônia (CPC, Art. 8º);
3- não obtida a autocomposição em audiência, ou se qualquer
uma das partes a ela deixar de comparecer, a contestação deverá
ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da
audiência de conciliação, ou da última sessão de conciliação (CPC,
art. 335, I, 44) e,
4– não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344).
5- Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC fica vedado o exercício
da faculdade prevista no artigo 340 do CPC.
Cientifiquem-se as partes de que devem atualizar nos autos,
sempre que necessário, seus respectivos endereços, conforme art.
77, V do Código do Processo Civil, sob pena de serem consideradas
válidas intimações dirigidas aos endereços constantes nos autos,
como dispõe o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo
Civil.
Após, encaminhem-se os autos para o Centro Judiciário de Solução
de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, para realização da solenidade.
Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora
para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação,
oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se
pretende produzir outras provas ou se deseja o julgamento
antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em
réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas
relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo
formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá
a parte autora apresentar resposta à reconvenção.
As partes deverão especificar as provas, desde logo, na contestação
e impugnação, respectivamente, justificando sua necessidade e
pertinência, sob pena de indeferimento.
Havendo necessidade de produção de prova testemunhal, devem
as partes, desde logo, apresentem o rol de testemunhas.
Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
Fica a parte autora intimada por seu patrono.
DECISÃO SERVINDO COMO CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO
E INTIMAÇÃO
Nome: FRANCISCO ALVES BRAGA e HOSPITAL E
MATERNIDADE SÃO LUCAS
Endereço: RUA da Matriz, nº 2332, Bairro Centro, Espigão do
Oeste/RO.
ESPIGÃO D’OESTE, Segunda-feira, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7000511-70.2017.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 02/03/2017 11:19:35
Requerente: EVANI TRESSMANN PITTELKOW e outros
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Advogado do(a) AUTOR: MILTON RICARDO FERRETTO RO00571-A
Advogado do(a) AUTOR: MILTON RICARDO FERRETTO RO00571-A
Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social INSS
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Verifica-se que, equivocadamente, foi anexada aos autos
SENTENÇA pertencente a outro processo, devendo ser
desconsiderada nesse feito ID 13812533 (SENTENÇA em nome
de Maria das Dores do Carmo Ferreira).
Consigno que o INSS não foi intimado da SENTENÇA de ID Num.
13813615. Desta feita, promova a intimação do INSS.
Após, havendo o trânsito em julgado da SENTENÇA e nada mais
sendo requerido arquive-se.
Int. Cumpra-se.
ESPIGÃO D’OESTE, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7001566-90.2016.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 10/05/2016 09:22:36
Requerente: ALFREDO FELBERG
Advogado do(a) AUTOR: ALEXSANDRO KLINGELFUS RO0002395
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Diante da petição de ID 16871652, intime-se o INSS para esclarecer
qual o fundamento da cessação do benefício pelo motivo 35 benefício sem dependente válido.
Ressalto que o óbito de JOSEFA IMPERATRIZ DOS SANTOS
ocorreu em 27/03/2015, ou seja, antes da Lei 13.183/2015.
Caso tenha sido cessado indevidamente, expeça-se novo ofício à
Agência da Previdência social de Atendimento Demandas Judiciais
APS/ADJ e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional
Federal da 1ª Região.
I.C.
ESPIGÃO D’OESTE, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7001233-70.2018.8.22.0008
Classe: USUCAPIÃO (49)
Data da Distribuição: 17/04/2018 13:52:50
Requerente: JOSE DIVINO PACHECO
Advogados do(a) AUTOR: ANA RITA COGO - RO0000660, INES
DA CONSOLACAO COGO - RO0003412
Requerido: OURIVAL LENZ
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Indefiro o pedido de citação por edital dos requeridos, vez que
citação por edital é promovida nas hipóteses elencadas no art. 256
do Código de Processo Civil, uma vez esgotados os meios hábeis
para a sua localização.
Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, tendo em conta que
não foram esgotados todos os recursos para encontrar o requerido.
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Sendo assim e não configurada a hipótese de cabimento da citação
editalícia, esclareça a parte autora quais diligências pretende para
a localização dos requeridos.
Caso haja o requerimento de buscas de endereços, ainda que
por meio eletrônico, deverá ser instruído com comprovante do
pagamento da diligência, para cada uma delas (artigo 17 da Lei
3.896/2016 - Regimento de Custas).
Na mesma oportunidade, a parte autora deve regularizar o valor da
causa, bem como promover o recolhimento das custas, observando
as hipóteses de diferimento das custas ao final (art. 34, Lei nº
3.896/2016), sob pena de indeferimento da inicial.
Prazo de 15 dias.
I.C.
ESPIGÃO D’OESTE, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7001141-92.2018.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 07/04/2018 08:26:03
Requerente: DIONISIO ALVES
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIA BINOW - RO7396
Requerido: LUAN DE OLIVEIRA ALVES
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos,
Defiro a gratuidade.
Cite-se o requerido para que, preste as contas ou ofereça
contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
artigo 550, do Novo CPC.
Prestadas as contas, intime-se o autor para se manifestar no prazo
de 15 (quinze) dias, prosseguindo-se ao julgamento conforme o
estado do processo, na forma do Capítulo X, do título I. (Art.550 §
2 NCPC)
Caso ofereça impugnação, esta deverá ser fundamentada e
específica, com referência expressa ao lançamento questionado
(Art. 550 §3 NCPC)
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO
ESPIGÃO D’OESTE, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7000418-73.2018.8.22.0008
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: R S BORDINHAO - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILVANI VAZ RAIZER
BORDINHAO - RO0005339
EXECUTADO: ROSILEI DE ASSIS BUENO
Nome: ROSILEI DE ASSIS BUENO
Endereço: Rua Independencia, 1545, Sao Jose, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
DESPACHO
Vistos,
Dê-se vista ao exequente para manifestar sobre o parcelamento
da dívida.
C.
Espigão do Oeste, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7003937-27.2016.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 04/11/2016 09:58:49
Requerente: MARIA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: SONIA JACINTO CASTILHO RO0002617
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
A exequente requereu o arquivamento o feito em razão do
cumprimento da obrigação (IDs 17864889 e 18225733).
Posto isto e com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo
Civil, julgo extinto o presente feito ante o cumprimento da obrigação
pelo executado.
P. R. I. e sendo evidente a falta de interesse em recorrer, arquivese.
ESPIGÃO D’OESTE, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7003727-39.2017.8.22.0008
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SILMA B. MILKE CONFECCOES - ME
Advogados
do(a)
EXEQUENTE:
RONILSON
WESLEY
PELEGRINE BARBOSA - RO0004688, ANDREI DA SILVA
MENDES - RO0006889
EXECUTADO: JOELSON LEONARDO DA VEIGA
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovida
por SILMA B. MILKE CONFECCOES - ME em face de JOELSON
LEONARDO DA VEIGA.
Indefiro o pleito de 10 dias para diligências.
A parte executada não foi encontrada no endereço informado e a
parte exequente não indicou o novo endereço.
Assim, flagrante é a impossibilidade de prosseguimento do feito.
Nesses termos, com fundamento no artigo 53,§4º da Lei 9.099/95,
JULGO EXTINTO o processo.
Arquive-se de imediato.
Espigão do Oeste, data certificada
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste
2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7001696-12.2018.8.22.0008
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Data da Distribuição: 16/05/2018 16:40:38
Requerente: A. G. S. D. A.
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIA BINOW - RO7396
Requerido: RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Defiro a gratuidade da justiça postulada.
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Em relação aos alimentos provisórios, ante a comprovação de
parentesco, a atividade profissional do requerido, fixo liminarmente
em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, devidos desde a
citação (art. 1º, parágrafo único, Lei n. 5.478/68).
Nos termos do art. 695 do CPC, designo audiência de conciliação
para o dia 28 de junho de 2018, às 10h30min, a qual se realizará no
CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.
Intimem-se os procuradores que deverão vir acompanhados ao
ato de seus clientes, os quais não serão intimados pessoalmente,
salvo se forem patrocinados pela Defensoria Pública.
Considerando a existência de interesse de incapaz, intime-se
também o Ministério Público para que compareça à solenidade.
Cite-se a parte ré, para que compareça a audiência de conciliação
acima designada, devendo estar acompanhado por advogado ou
Defensor Público (art. 695, §4º do CPC), observando o cartório o
disposto no art. 695, § 1º do CPC.
Se a tentativa de conciliação for frutífera, remeta-se os autos ao
Ministério Público e após, tornem conclusos para homologação
mediante SENTENÇA.
Caso não haja composição entre as partes, seja por ausência de
uma das partes, ou por impossibilidade entre os litigantes, fica a
parte ré advertida acerca do início do prazo para defesa, que deverá
ser apresentada em 15 dias, contados da data da audiência, nos
termos do art. 335 do CPC.
Registro que a audiência de conciliação designada, somente não
será realizada caso as partes (requerente e requerido) sinalizem,
expressamente, o desinteresse na audiência de conciliação.
A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade
da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento
(02%) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa.
Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para
no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade
em que: I - havendo revelia, deverá informar se quer produzir
outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II - Havendo
contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com
contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais
questões incidentais (art. 337 do CPC); III - em sendo formulada
reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte
autora apresentar resposta).
Em seguida, ao Ministério Público,
Com o parecer, tornem conclusos para saneamento, nos termos do
art. 347 do CPC.
Intimem-se as partes acerca da audiência designada.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
ESPIGÃO D’OESTE, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7002209-80.2018.8.22.0007
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 07/05/2018 10:12:07
Requerente: ERIK ERNANY VIEIRA HELMER
Advogado do(a) AUTOR: SUELI MARIA RODRIGUES FERRO RO0002961
Requerido: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT
envolvendo as partes acima.
A ação foi distribuída na comarca de Cacoal.
No DESPACHO de ID 16703804 foi determinada a emenda da
petição inicial no sentido de recolher as custas iniciais ou juntar
comprovante de hipossuficiência, bem como para esclarecer
acerca da competência.
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Consta, ainda, que reconhecida a incompetência do Juízo de
Cacoal, o feito seria redistribuído para esta Comarca.
Examinando o DESPACHO de ID 16703804, entendo que a
redistribuição para esta Comarca ficou condicionada a manifestação
da parte autora.
Dessa forma, considerando o decurso do prazo para emenda
da inicial, devolva-se o processo ao Juízo da 2ª Vara Cível da
Comarca de Cacoal.
C.
ESPIGÃO D’OESTE, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7001786-88.2016.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 27/05/2016 16:24:35
Requerente: ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: MARCIA FEITOSA TEODORO RO0007002, MILTON RICARDO FERRETTO - RO00571-A
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
ANTONIO VIEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, aforou ação
ordinária requerendo concessão de benefício previdenciário em
face de INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social, também
qualificado nos autos, colimando-o a proceder o restabelecimento
de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.
Afirma que em 2014, em razão de um acidente de trabalho, veio a
se afastar em suas atividades laborais. Em 02/06/2014, requereu
junto ao INSS através do benefício auxílio-doença, onde foi
inicialmente deferido o benefício de nº. 158398951, tendo feito
diversos pedidos de prorrogação, pedido de reconsideração,
por último no dia 17/07/2015 foi cessado o benefício. Insatisfeito
requereu novamente o benefício em 21/01/2016, recebendo
assim apenas mais uma parcela, esse benefício foi cessado em
21/01/2016 e no dia 09/05/2016 foi feito uma nova perícia e foi
indeferido o direito do requerido, não restando outra saída senão
buscar a justiça garantir o direito.
A inicial veio acompanhada de procuração e documentos.
A gratuidade processual foi deferida e o pedido de tutela de urgência
negado. Já no DESPACHO inicial foi determinada a realização
de perícia médica para verificação da incapacidade alegada (ID
6592298).
O laudo pericial foi anexado no ID 12739585, no qual foi anotado
limitações para o trabalho.
Manifestação de ID 12979069.
O INSS apresentou contestação no ID 14018936, e na mesma
oportunidade manifestou-se sobre o laudo pericial.
Réplica (ID 14135178).
É o relatório. Decido.
O feito comporta imediato julgamento. Efetivamente, conquanto a
questão de MÉRITO envolva discussão fática e de direito, na parte
relativa aos fatos, os documentos constantes dos autos, aliados
à perícia realizada, são suficientes para a correta compreensão e
apreciação do caso (art. 355, I do CPC).
Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação
e não havendo nulidades ou matérias preliminares a serem
analisadas, passo ao exame do MÉRITO.
Pretende o autor o restabelecimento de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez, alegando estar incapacitado para
desempenhar suas atividades laborais.
A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que for
considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Ou seja,
o benefício é devido ao segurado incapacitado permanentemente
para o trabalho.
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Já o auxílio-doença é benefício pago em decorrência de
incapacidade temporária, sendo devido enquanto permanecer a
incapacidade e renovável a cada oportunidade em que o segurado
dele necessite. Conforme preceitua o art. 59 da Lei 8.213/91, o
auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido,
quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual
por mais de 15 dias consecutivos. Assim, verifica-se que para a
concessão do benefício de auxílio-doença basta a comprovação
da qualidade de segurado e a incapacidade parcial e temporária
para o trabalho.
O INSS reconheceu que o autor ostenta a qualidade de segurado
e que cumpriu a carência necessária, posto que concedeu
administrativamente o benefício do auxílio-doença. Resta a análise
da incapacidade.
Na perícia médica, o experto nomeado pelo Juízo esclareceu que
o Autor é portador de “sequela de acidente/trauma em mão direita”
CID T92 (quesito 1). A doença, contudo, não acarreta, atualmente,
incapacidade para o trabalho ou atividade habitual (quesito 3).
Depreende-se, portanto, que o caso do autor não é de
aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, já que não
constatada incapacidade. Com efeito, o perito foi categórico ao
afirmar que a lesão apresentada pelo Autor não o incapacita nem
parcial, nem totalmente.
Portanto, o autor não satisfaz nem os requisitos necessários ao
recebimento da aposentadoria por invalidez, nem os requisitos
necessários ao recebimento do auxílio-doença.
No entanto, entendo que o requerente preenche os pressupostos
para recebimento de outro benefício: o auxílio-acidente.
O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei 8.213, é benefício
concedido, como forma de indenização ao segurado empregado,
ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer
natureza, resultar sequela definitiva que implique redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam, redução
da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e
exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que
exerciam a época do acidente, ou, impossibilidade de desempenho
da atividade que exerciam a época do acidente, porém permita o
desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional,
nos casos indicados pela perícia médica. O Auxílio-Acidente não se
presta a substituir remuneração, mas, sim, a indenizar o segurado
que necessita de um maior esforço para realizar a mesma atividade,
razão pela qual a renda mensal pode ser inferior a um saláriomínimo. Assim, o autor faz jus ao benefício do auxílio-acidente.
O perito constatou que a lesão acarreta limitações para o
trabalho, caracterizadas por “a limitação dos movimentos finos
dessa mão (refere ser destro)” (quesito 4), concluindo pela
existência de limitação global residual da capacidade laboral como
marceneiro(quesito 16).
Com relação à origem da lesão, o experto assinalou decorrer de
acidente de trabalho (quesito 12).
Em complemento ao laudo judicial, os documentos médicos
juntados ao processo confirmam a existência de trauma decorrente
de acidente de trabalho.
Somando-se a isso, o Decreto nº 3048/1999, que aprova o
regulamento da previdência social, apresenta, em seu anexo III, a
relação das situações que dão direito ao auxílio-acidente.
Registro que é entendimento majoritário no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal que não se
configura nulidade por DECISÃO extra ou ultra petita o fato de o
magistrado conceder, ainda que ex officio, benefício previdenciário
diverso do pleiteado pelo requerente, atendidos os requisitos legais,
em face da relevância da questão social que envolve a matéria e
em tutela aos interesses da parte hipossuficiente. Sobre a matéria:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO
PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO.
LIMITAÇAO PARA ATIVIDADES COM ESFORÇO FÍSICO
EXCESSIVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
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DIVERSO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. FINALIDADE SOCIAL.
SOLUÇÃO PRO MISERO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS.
REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO.
1.Em matéria previdenciária, embora tenha o (a) autor (a) pedido
determinado benefício, não configura qualquer espécie de nulidade
se o órgão julgador, verificando o devido preenchimento dos
requisitos legais, conceder outro, tendo em vista a relevância da
questão social que envolve a matéria. Precedentes do STJ.
2. O segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de
auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o seu
trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais
de 15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n.
8.213/91.
3. Dispõe o artigo 43 do Decreto 83.080/79 que “a aposentadoria por
invalidez é devida ao segurado que, após 12 (doze) contribuições
mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, é considerado
incapaz para qualquer trabalho e insuscetível de reabilitação para o
exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.”
4. O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o
período de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão
do benefício de auxílio-doença.
5. O perito do juízo conclui que o autor não é incapaz. Assim, não
restando configurada incapacidade, não é cabível a concessão
dos benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez,
todavia, afirmou que há “sequela de fratura de antebraço direito”,
havendo limitações para atividades com esforço físico excessivo.
Dessa forma, restando comprovada que há limitações oriundas
de lesões decorrentes de acidente, o autor faz jus ao benefício de
auxílio-acidente.
[…]
(AC 0004255-81.2006.4.01.3603 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL
MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), SEGUNDA
TURMA, e-DJF1 p.1095 de 14/12/2012).
Portanto, o autor faz jus a percepção do auxílio-acidente, que
deverá perdurar até a aposentadoria ou morte.
Com relação ao termo inicial, o §2º do art. 86 da Lei 8213/1991,
diz que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença. Assim, o termo inicial será o dia
21/01/2016.
A renda mensal corresponderá a 50% do salário de benefício que
deu origem ao auxílio-doença, corrigido até o mês anterior ao do
início do auxílio-acidente.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
apresentado nesta ação por ANTONIO VIEIRA DA SILVA, para
o efeito de condenar a autarquia ré ao pagamento do auxílioacidente, no percentual de 50% do salário benefício, a contar do
dia seguinte à data em que houve a última cessação do pagamento
do auxílio-doença (21/0/1/2016), e mais o abano anual previsto no
art. 40 da Lei 8.213.
Resolvo o feito, com análise de MÉRITO, nos termos do art. 487,
I do CPC.
Por considerar presentes os requisitos legais, em especial a
probabilidade do direito invocado, nos termos da fundamentação
supra e pelo risco de dano irreparável à parte autora, a qual necessita
do benefício para assegurar sua sobrevivência em condições
dignas, concedo A TUTELA DE URGÊNCIA, determinando a
implantação do benefício no prazo de 30 dias.
Honorários advocatícios, de 10% da condenação, nos termos da
súmula n. 111 do STJ.
Correção monetária e juros moratórios, conforme Manual de
Cálculos da Justiça Federal, observada a DECISÃO proferida pelo
STF no RE 870947.
Conforme o inciso I do art. 4º da Lei 9.289/96, o INSS é isento de
custas quando a ação é processada perante a Justiça Federal, e,
in casu, também perante a Estadual, por força do art. 5º, I da Lei
3.896/2016 (Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado
de Rondônia).

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

755

SENTENÇA não sujeita ao reexame necessário, de acordo com o
disposto no art. 496, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.
Em caso de recurso deverá o cartório intimar a parte contrária
para apresentar suas contrarrazões, independentemente de nova
CONCLUSÃO e transcorrido o prazo, com ou sem manifestação,
remeter os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
(acidente de trabalho).
DETERMINO ao cartório Judicial que OFICIE à Agência da
Previdência social de Atendimento Demandas Judiciais APS/ADJ
em Porto Velho, localizada na Rua Campos Sales, 3132, Bairro
Olaria CEP 76.801-246, e-mail: apsdj26001200@inss.gov.br,
telefone (69)3533-5000, determinando que implemente o benefício
previdenciário concedido em favor da parte no prazo de 30 dias
úteis a contar do recebimento do ofício. Deverá ser encaminhado
anexo ao ofício cópia dos documentos pessoais do beneficiário e
comprovante de endereço. O ofício deverá ser encaminhado por
e-mail ou AR certificando nos autos.
Publicação e registro automáticos.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
SERVE O PRESENTE COMO OFÍCIO CARTA PRECATÓRIA /
CARTA AR/MANDADO DE INTIMAÇÃO E OFÍCIO________/2018.
ESPIGÃO D’OESTE, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7003729-09.2017.8.22.0008
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SILMA B. MILKE CONFECCOES - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANDREI DA SILVA MENDES
- RO0006889, RONILSON WESLEY PELEGRINE BARBOSA RO0004688
EXECUTADO: JOVENIL FRANCISCO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovida
por SILMA B. MILKE CONFECCOES - ME em face de JOVENIL
FRANCISCO DE OLIVEIRA.
Indefiro o pleito para diligências no processo.
A parte executada não foi encontrada no endereço informado e a
parte exequente não indicou o novo endereço.
Assim, flagrante é a impossibilidade de prosseguimento do feito.
Nesses termos, com fundamento no artigo 53,§4º da Lei 9.099/95,
JULGO EXTINTO o processo.
Arquive-se de imediato.
Espigão do Oeste, data certificada
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7003330-77.2017.8.22.0008
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: CASA DOS COLCHOES PENA LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDERSON RODRIGO GOMES
- RO1869
EXECUTADO: ANDRE FERNANDES SOUZA
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovida por
CASA DOS COLCHOES PENA LTDA - ME em face de ANDRE
FERNANDES SOUZA.
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Indefiro o pedido de pesquisa no sistema SIEL, visto que nos
juizados especiais não cabe desdobramento de diligências para
busca de endereço, mesmo porque o processo deve ser célere e
objetivo.
A parte executada não foi encontrada no endereço informado e a
parte exequente não indicou o novo endereço.
Assim, flagrante é a impossibilidade de prosseguimento do feito.
Nesses termos, com fundamento no artigo 53,§4º da Lei 9.099/95,
JULGO EXTINTO o processo.
Arquive-se de imediato.
Espigão do Oeste, data certificada
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7003640-83.2017.8.22.0008
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SILMA B. MILKE CONFECCOES - ME
Advogados
do(a)
EXEQUENTE:
RONILSON
WESLEY
PELEGRINE BARBOSA - RO0004688, ANDREI DA SILVA
MENDES - RO0006889
EXECUTADO: RONILSO MIRANDA
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovida
por SILMA B. MILKE CONFECCOES - ME em face de RONILSO
MIRANDA.
Indefiro o pleito para diligências do endereço do executado.
A parte executada não foi encontrada no endereço informado e a
parte exequente não indicou o novo endereço.
Assim, flagrante é a impossibilidade de prosseguimento do feito.
Nesses termos, com fundamento no artigo 53,§4º da Lei 9.099/95,
JULGO EXTINTO o processo.
Caso a parte autora encontre o endereço do executado, poderá
desarquivar o processo.
Arquive-se de imediato.
Espigão do Oeste, data certificada
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279.
Processo: 7004090-26.2017.8.22.0008
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)
Data da Distribuição: 22/11/2017 17:42:00
Requerente: L. R. L.
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS VENDRUSCULO RO0002666
Requerido: M. E. L.
Advogado do(a) REQUERENTE:
SENTENÇA
LUCIANE RAASCH e MARTINS ERNANI LITTIG propuseram
ação de divórcio consensual c/c partilha, guarda e visita ambos
qualificados nos autos.
Em síntese sustentam que estão separados de fato, restando
bens comuns, os quais foram dividos amigavelmente. Dessa união
tiveram dois filhos M. R. L. e L. C. R. L., sendo acordado que os
menores ficarão sob a guarda do genitor. A mulher voltará a usar o
nome de solteira. Por fim, pedem a homologação do acordo.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público
opinou pela homologação no ID Num. 15095955.
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É o relatório.
Trata-se de divórcio consensual. A composição deve ser
homologada.
As partes estão separadas de fato e de comum acordo requerem
o divórcio.
Quanto à guarda, os menores M. R. L. e L. C. R. L. permanecerão
sob a guarda unilateral do genitor. O casal de comum pede a
decretação de divórcio e informam a divisão dos bens.
Quanto ao uso do nome, tratando-se de direito da personalidade da
requerente, conforme pleito expresso no termo de acordo, voltará a
utilizar o nome de solteira.
Verifico que a audiência de conciliação ou ratificação prevista no
§4º da lei 6515/77 deixou de ser necessária na medida em que
a modificação do art. 226, §6º da Constituição Federal suprimiu
qualquer requisito para a decretação do divórcio. Resta evidente
que a referida audiência nada tem a produzir, se não um formalismo
exacerbado.
De outro as partes estão representadas nos autos mediante
outorga de mandato.
POSTO ISTO, julgo procedente o pedido inicial, HOMOLOGANDOSE os termos da guarda, visita, alimentos e partilha na forma
disposta no acordo de ID Num. 14755713 e Decreto o divórcio
do casal, com fundamento no art. 1.580, § 2º do CC e DECLARO
cessados os deveres de coabitação e fidelidade recíproca e o
regime matrimonial de bens. A mulher voltará a usar o nome de
solteira: LUCIANE RAASCH.
SENTENÇA com resolução de MÉRITO, na forma do artigo 487,
III, “b” do CPC.
Sem outras custas.
SENTENÇA transitada em julgado nesta data em razão da
preclusão lógica, disposta no parágrafo único do art. 1.000, do
NCPC.
Expeçam-se os MANDADO s necessários e arquive-se.
Int. Cumpram-se.
ESPIGÃO D’OESTE, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7001569-11.2017.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: EMINA MARTINS DA SILVA SALGUERO
Advogado do(a) REQUERENTE: JULLIANA ARAUJO CAMPOS
DE CAMPOS - RO0006884
DESPACHO
Vistos,
Intime-se a parte autora para manifestar-se no processo, no prazo
de 5 dias.
Espigão do Oeste, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7003573-21.2017.8.22.0008
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: FARMA BELLA
Advogados do(a) EXEQUENTE: INES DA CONSOLACAO COGO
- RO0003412, ANA RITA COGO - RO0000660
EXECUTADO: MARIA CRISTIANE DE MELO
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Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: MARIA CRISTIANE DE MELO
Endereço: RUA ELZÉBIO DE SOUZA LOPES, 3608, LIBERDADE,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
SENTENÇA
Vistos
Tendo em vista a satisfação integral das obrigações julgo extinto o
feito, com fulcro no art. 924, II do CPC.
Nada pendente, arquive-se.
I.C.
Espigão do Oeste, data certificada
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7004490-40.2017.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: HELIO GASPARELI
Advogados do(a) REQUERENTE: MICHAEL DOUGLAS DE
ALCANTARA ROCHA - RO7007, PAULA ROBERTA BORSATO
- RO5820
REQUERIDO: ERNANDES DUBBERSTEIN
Nome: ERNANDES DUBBERSTEIN
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 3379, VISTA ALEGRE, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
DESPACHO
Vistos,
Diante da certidão negativa do Oficial de Justiça, dê-se vista ao
autor para manifestação no processo.
C.
Espigão do Oeste, data certificada.
WANDERLEY JOSE CARDOSO
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº 7002696-18.2016.8.22.0008
AUTOR: DIVINO DOS SANTOS STORARI
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Espigão do
Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada para, querendo,
apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15
dias.
ESPIGÃO D’OESTE, 21 de maio de 2018
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Espigão do Oeste - 2ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº 7002378-35.2016.8.22.0008
AUTOR: VANDELI KLITZKE
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Espigão do
Oeste - 2ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada para, querendo,
apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15
dias.
ESPIGÃO D’OESTE, 21 de maio de 2018
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COMARCA DE GUAJARÁ-MIRIM
2ª VARA CRIMINAL
2º Cartório Criminal
Disponibilizado no DJ n. 180 de 28/09/2017, considerando-se como
data de publicação o dia 29/09/2017, primeiro dia útil posterior à
disponibilização, iniciando-se a contagem do prazo processual
em 02/10/2017, primeiro dia útil seguinte á data considerada de
publicação (artigo 4ª, §§ 3º e 4º, da Lei n. 11.419/2006 c/c art. 6º,
caput e § 1º, da Resolução n. 007/2007-PR-TJRO).
2ª Vara Criminal
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 15 dias
Vara: 2ª Vara Criminal
Processo: 0000452-88.2014.8.22.0015
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor: Delegado de Polícia Civil de Guajará-Mirim Ro
Réu: ANDRI GONÇALVES DE SOUZA, Vulgo “André”, natural
de Guajará-Mirim/RO, nascido aos 18/08/1992, filho de Maria de
Fátima Gonçalves de Souza.
FINALIDADE: Intimar o réu acima qualificado, para que efetue o
pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da
intimação, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa.
Multa: R$ 1.061,93 (Um mil sessenta e um reais e noventa e três
centavos)
OBS:. O réu deverá comparecer em cartório para fins de retirada do
boleto para pagamento.
Guajará -Mirim-RO, 21 de Maio de 2018.
Neusa de Cássia Souza Ribeiro da Cruz
Diretora de Cartório
Proc.: 0005445-82.2011.8.22.0015
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Delegacia de Polícia Civil de Nova Mamoré
Denunciado:Sérgio Leite Ribeiro
DESPACHO:
DESPACHO Tendo em vista a arguição de prescrição, dê-se vista
ao Ministério Público.Guajará-Mirim-RO, segunda-feira, 21 de maio
de 2018.Jaires Taves Barreto Juiz de Direito
Proc.: 0002074-37.2016.8.22.0015
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Réu:Carlos Alberto Costa Souza
SENTENÇA:
SENTENÇA Vistos.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, com base no
inquérito policial n. 323/2016, ofereceu denúncia em desfavor de
CARLOS ALBERTO COSTA, vulgo “Carlito”, como incurso nas
sanções previstas no art. 129, parágrafo 9º (1º fato), e art. 147
caput (2º fato), em concurso material na forma do art. 69 do CP,
com incidência da Lei n. 11.340/06.Consta dos autos que, no dia
01.09.2016, por volta das 08h00min, o réu ofendeu a integridade
corporal da vítima Luciana Oro At, sua companheira, prevalecendose das relações domésticas, causando-lhe as lesões corporais
descritas no laudo de exame de corpo de delito.Ainda, conforme a
denúncia ofertada pelo Ministério Público, no mesmo dia, horário e
local, o réu ameaçou a vítima, de causar-lhe mal injusto e grave,
qual seja, a morte.A denúncia foi recebida em 29.09.2017 – fl.
40.Citado pessoalmente, o réu apresentou defesa prévia, por meio
da Defensoria Pública– fl. 40.Em audiência, foi ouvida a vítima e
uma testemunha, e realizado o interrogatório do réu – CD-R de fls.
44.Apresentadas as alegações finais em audiência, o Ministério
Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia –
CD-R de fls. 44.A defesa por sua vez, pugnou pela absolvição do
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réu pela fragilidade das provas (fls. 46/49).Após, vieram os autos
conclusos.Relatei. Decido.Não havendo preliminares e nem
irregularidades ou nulidades, passo diretamente ao exame do
MÉRITO. A denúncia tipifica a conduta do réu como crime de
ameaça e lesão corporal praticada mediante violência doméstica.A
materialidade dos crimes praticados contra a vítima Luciana Oro At,
restou comprovada nos autos pela Ocorrência Policial n. 606/2016
(fls. 08/09), Exame de Corpo de Delito (fls. 10/11) e pelos termos
de Declarações e testemunhos.Quanto à autoria do crime de lesão
corporal, também restou comprovada, uma vez que apesar de o
réu ter negado os fatos descritos na denúncia, ao argumento de
que estava se defendendo das agressividades da vítima com a sua
muleta, os demais testemunhos são categóricos em confirmar a
dinâmica dos fatos (CD-R de fls. 44).A vítima Luciana Oro At, disse
sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que no dia dia dos
fatos pediu para o réu comprar sabão em pó e água sanitária para
lavar roupas, mas quando retornou trouxe consigo uma garrafa de
cachaça, momento em que o advertiu sobre esse vício, iniciandose uma discussão; a vítima dirigiu-se até o lado externo da casa
para buscar a máquina de lavar roupas, quando o réu a segurou
pelos braços, pelas costas de Luciana, momento em que começou
a agredi-la, empurrando-a no chão e desferindo vários socos; a
agressão foi interrompida por um dos filhos do casal e em seguida
o réu prosseguiu proferindo ameaças, dizendo que ceifaria a vida
de Luciana com uma faca em punho, motivo pelo qual acionou a
polícia militar e o réu aproveitou o ensejo para empreender fuga do
local (CD-R de fls. 44).A vítima asseverou, ainda, que as ameaças
continuaram dias depois, tanto é que duas pessoas vieram lhe
contar que o réu havia dado dinheiro, na quantia de R$500,00
(quinhentos reais), para que lhe matassem, advertindo-a (CD-R de
fls. 44).Ana Amélia de Souza Costa, irmã do réu, afirmou em Juízo
que não presenciou os fatos descritos na denúncia, mas que já
presenciou outras brigas, nada contribuindo para a solução da lide,
apenas referindo-se à vida pessoal da vítima, consistente na traição
marital que fez contra o seu irmão, ora acusado (CD-R de fls. 44).
Encontrando-se, então, suficientemente comprovadas a
materialidade e a autoria do fato delituoso imputado ao réu, e não
se verificando a ocorrência de qualquer causa ou circunstância que
exclua o crime ou o isente de pena, tem-se que a condenação é
medida que se impõe, nos termos do art. 129, parágrafo 9º e art.
147, caput, ambos do Código Penal.Diante do exposto, pelos
fundamentos expendidos alhures, julgo procedente a pretensão
punitiva estatal, e via de consequência CONDENO o denunciado
CARLOS ALBERTO COSTA, vulgo “Carlito”, já sobejamente
qualificado na peça acusatória, nas sanções cominadas à prática
das condutas tipificadas no art. 129, § 9° e art. 147, nos termos do
art. 69, todos do Código Penal, e DISPOSITIVO s da Lei
11.340/2006. Passo à dosimetria da pena, dentro de um critério de
proporcionalidade, em estrita observância ao disposto nos arts. 59,
60 e 68, todos do Código Penal, art. 5°, inc. XLVI, da Constituição
da República, para a perfeita individualização da pena para cada
crime, através do sistema trifásico preconizado por Nelson Hungria,
adotado pela legislação penal pátria.A) DO CRIME DE LESÃO
CORPORAL A culpabilidade restou comprovada, sendo reprovável
a conduta praticada pelo acusado; trata-se de réu imputável, com
potencial consciência da ilegalidade do fato e do qual se poderia
exigir outra conduta; antecedentes imaculados, conforme certidão
circunstanciada criminal (fls. 31/31-verso); poucos elementos foram
coletados a respeito da sua conduta social e da sua personalidade;
os motivos do crime teria sido uma discussão baseada em uma
traição praticada pela vítima; as circunstâncias do fato também não
lhe são favoráveis; as consequências extrapenais não foram
graves, o comportamento da vítima não facilitou nem incentivou a
ação do agente. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais
favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e, levando em
consideração a pena em abstrato do art. 129, parágrafo 9º, do CP
(detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos) fixo a PENA-BASE em
03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, a qual convola-se em
definitiva, à míngua de outras causas alteradoras de crime. B) DO
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CRIME DE AMEAÇA A culpabilidade normal à espécie, nada de
especial havendo a ser valorado; antecedentes imaculados,
conforme certidão circunstanciada criminal (fls. 31/31-verso);
poucos elementos foram coletados a respeito da sua conduta social
e da sua personalidade; os motivos e as circunstâncias do fato não
lhe são favoráveis; as consequências extrapenais não foram
graves, o comportamento da vítima não facilitou nem incentivou a
ação do agente. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais
favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e, levando em
consideração a pena em abstrato do art. 147, do CP (detenção, de
1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa) fixo a PENA-BASE em 01 (um)
mês de detenção, a qual convola-se em definitiva, à míngua de
outras causas alteradoras de crime.DO CONCURSO MATERIAL
DE CRIMES (art. 69 do CP): Em sendo aplicável a regra disciplinada
no art. 69, do Código Penal, aplico cumulativamente as penas
anteriormente fixadas em 4 (QUATRO MESES) DE DETENÇÃO. O
regime inicial para resgate da pena privativa de liberdade será o
aberto, porque tecnicamente primário. O réu não preenche os
requisitos de ordem objetiva, já que o crime se deu mediante
violência, somada ainda à vedação da Lei 11.340/2006. Entretanto,
mesmo presente os requisitos do art. 77 do Código Penal, entendo
que o mesmo é mais prejudicial ao réu do que o próprio cumprimento
da pena no regime aberto, razão pela qual deixo de aplicá-lo.Deixo
de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, por ter
sido representado pela Defensoria Pública, presumindo-se sua
hipossuficiência.Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade,
tendo em vista que o regime fixado da pena é o aberto, e não
persistem os fundamentos da segregação cautelar.Nos termos do
art. 177 das Diretrizes Gerais Judiciais, transitada em julgado esta
DECISÃO: a) certifique-se a data do trânsito em julgado; b) lancese o nome do réu no rol dos culpados; c) comunique-se o desfecho
da ação penal ao Instituto Nacional de Identificação Cível e
Criminal; d) oficie-se ao TRE/RO, comunicando a condenação do
réu, para cumprimento do disposto no art. 71, parágrafo 2º do
Código Eleitoral c/c art. 15, inciso III, da Constituição Federal,
encaminhando a documentação necessária, inclusive identificação
e cópia da SENTENÇA; d) expeça-se guia de execução definitiva.
Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Guajará-Mirim-RO, segundafeira, 21 de maio de 2018.Jaires Taves Barreto Juiz de Direito
Proc.: 0049857-69.2009.8.22.0015
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Delegado de Polícia Civil de Guajará Mirim Ro
Denunciado:Diego Pauli Vieira, Jorge Medina Dorado
SENTENÇA:
SENTENÇA O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por intermédio
do seu ilustre representante legal em exercício neste juízo, no uso
de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em desfavor de
DIEGO PAULI VIEIRA e JORGE MEDINA DORADO, dando-os
como incursos no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, pelo seguinte
fato delituoso:No dia 10 de dezembro do ano de 2009, por volta das
dez horas, na residência localizada na Av. José Cardoso Alves, nº
2190, bairro Santo Antônio em Guajará-Mirim/RO, os denunciados
DIEGO PAULI VIEIRA e JORGE MEDINA DORADO, agindo em
unidade de desígnios, subtraíram vários objetos descritos do auto
de apresentação e apreensão (27/28) de propriedade da vítima
Tácio Ferreira Gomes. A denúncia foi recebida em 06.01.2010
(fls. 59). O réu Diego Pauli Vieira já foi julgado pelo fato descrito
na denúncia (SENTENÇA de fls. 101/105).O presente processo
estava suspenso pelo art. 366, do CPP em relação ao réu Jorge
Medina Dorado, sendo localizado e reaberta a instrução processual,
sendo que a presente SENTENÇA refere-se tão somente à ele.O
réu Jorge Medina Dorado foi citado pessoalmente (fls. 115) e
apresentou defesa preliminar (fls. 116/117).As partes foram
intimadas e manifestaram-se pelo aproveitamento das provas já
produzidas quando do julgamento do réu Diego Pauli Vieira (fls.
120 e fls. 121).Designada audiência para o interrogatório de Jorge
Medina Dorado, o réu não compareceu, apesar de devidamente
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intimado (fls. 128-verso) e foi decretada a sua revelia (fls. 129).
Foram apresentadas as alegações finais pelas partes, na forma
de memoriais (fls. 130/133 e fls. 134/138).Após, vieram os autos
conclusos.Relatei. Decido.Não havendo preliminares e nem
irregularidades ou nulidades, passo diretamente ao exame do
MÉRITO. A denúncia tipifica a conduta do réu como crime de furto
qualificado, pois cometido mediante concurso de duas ou mais
pessoas (art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal).A materialidade
delitiva está comprovada por meio da Ocorrência Policial n.
3837/2009 (fls. 25/26), Auto de Apresentação e Apreensão (fls.
27/28), Laudo de avaliação direta (fls. 78/80), Termo de restituição
(fls. 81/82), bem como pelas provas testemunhais coligidas aos
autos. A autoria é inconteste, pois como se vê o réu Jorge Medina
Dorado confessou ter praticado o crime descrito na denúncia
na fase policial acompanhado do acusado Diego, afirmando
que subtraíram os objetos descritos no Auto de Apresentação
e Apreensão que estavam na varada de trás da residência da
vítima (fls. 14).O réu Diego confirmou a confissão amealhada
em solo policial, afirmando que subtraiu os objetos descritos na
denúncia acompanhado do réu Jorge, ajudando-o a carregar e
pretendiam vender os produtos juntos, mas foram presos antes
que concluíssem o intento criminoso (fls. 89/90).Se não bastasse
a confissão de ambos os réus, as testemunhas ouvidas em Juízo
também confirmaram o alegado:Eder Faustino Flores (fls. 87):
Quando chegamos, Diego e Jorge, que estavam na posse dos
objetos furtados, confessaram a autoria do delito. Tárcio Ferreira
Gomes (fls. 88): Então retornei para minha casa e conversei com
um vizinho, que disse ter visto os agentes, cujas características
em tudo se assemelham com a daqueles dois rapazes.Como se
pode constatar, as provas são convergentes no sentido de que o
réu praticou a conduta típica descrita na inicial acusatória. Logo,
a condenação é medida que se impõe.Registre-se, ainda, que
nenhuma causa (legal ou supralegal) de exclusão de ilicitude milita
em favor do réu. Via de consequência, o fato é típico, antijurídico
e culpável. (conceito analítico de crime).Diante do exposto, pelos
fundamentos expendidos alhures, julgo procedente a pretensão
punitiva estatal, e via de consequência CONDENO o denunciado
JORGE MEDINA DOURADO, vulgo “PADEIRO”, já sobejamente
qualificado na peça acusatória, nas sanções cominadas à prática da
conduta tipificada no art. 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal.Passo
à dosimetria da pena, dentro de um critério de proporcionalidade,
em estrita observância ao disposto nos arts. 59, 60 e 68, todos
do Código Penal, art. 5°, inc. XLVI, da Constituição da República,
para a perfeita individualização da pena para cada crime, através
do sistema trifásico preconizado por Nelson Hungria, adotado
pela legislação penal pátria.Culpabilidade: restou devidamente
comprovada, sendo normal à espécie; Antecedentes: imaculados à
época do fato, conforme certidão de fls. 52/53; Conduta social: não
há elementos suficientes nos autos para avaliação; Personalidade:
não há elementos suficientes nos autos para avaliação; Motivos:
desejo de obtenção de lucro fácil em prejuízo ao patrimônio
alheio, o que já é punido pela tipicidade do delito; circunstâncias:
são desfavoráveis; Conseqüências: não foram tão graves, tendo
em vista que os bens foram recuperados; Comportamento da
vítima: a vítima em nada contribuiu para o evento delituoso, sendo
o crime perpetrado pela conduta exclusiva do réu.Sopesando
as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu,
considerando, ainda, a pena prevista no preceito secundário do
delito descrito no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, fixo a PENABASE em 02 anos de reclusão e 10 dias multa.Deixo de aplicar a
redução referente a atenuante da confissão, tendo em vista, que
a pena base foi estipulada no mínimo legal.Não há agravantes
em desfavor do réu.Inexistem causa especiais de aumento ou
diminuição de pena.Pelo exposto, fica o réu DEFINITIVAMENTE
condenado a uma pena de 02 anos de reclusão e 10 dias multa.O
regime inicial será o aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea c,
do Código Penal.Considerando os requisitos do art. 44 do código
penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direito, consistente a primeira em prestação de serviços à
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comunidade pelo tempo da condenação e a segunda em limitação
de finais de semana, cujas condições haverão de ser fixadas no
juízo da execução.Disposições finaisDeixo de condenar o réu ao
pagamento das custas processuais, por ter sido representado pela
Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência.Concedo
ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que o regime
fixado da pena é o aberto, e não persistem os fundamentos da
segregação cautelar.Nos termos do art. 177 das Diretrizes Gerais
Judiciais, transitada em julgado esta DECISÃO: a) certifique-se a
data do trânsito em julgado; b) lance-se o nome do réu no rol dos
culpados; c) comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto
Nacional de Identificação Cível e Criminal; d) oficie-se ao TRE/RO,
comunicando a condenação do réu, para cumprimento do disposto
no art. 71, parágrafo 2º do Código Eleitoral c/c art. 15, inciso III, da
Constituição Federal, encaminhando a documentação necessária,
inclusive identificação e cópia da SENTENÇA; d) expeça-se guia
de execução definitiva.Em caso de recurso, expeça-se guia de
execução provisória.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.GuajaráMirim-RO, segunda-feira, 21 de maio de 2018.Jaires Taves Barreto
Juiz de Direito
Proc.: 0000715-23.2014.8.22.0015
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Delegacia de Polícia Civil de Nova Mamoré
Denunciado:Mateus Silva Stocher
Advogado:Reginaldo Ferreira Lima (OAB/RO 2118)
SENTENÇA:
SENTENÇA I-RELATÓRIOO Ministério Público do Estado de
Rondônia, por intermédio do seu presentante em exercício junto a
este juízo, com base no incluso Inquérito Policial, ofereceu
denúncia contra MATEUS SILVA STOCHER, qualificado à fl. 03,
dando-o como incurso nas penas do art. 15 da Lei nº 10.826/03
(1o fato) e art. 330, do Código Penal (2o fato). Sustenta a inicial
acusatória que, no dia 22.02.2014, por volta das 01h, nas
proximidades da Avenida Manaus, n. 4099, zona rural do Distrito
de Nova Dimensão, no município de Nova Mamoré/RO, o réu
disparou arma de fogo em via pública (1o fato) e nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar do 1o fato desobedeceu ordem
legal de funcionário público.A denúncia foi recebida em 09.10.2015
(fls. 38). O réu foi citado pessoalmente (fls. 47-verso) e apresentou
defesa preliminar (fls. 48/55). Durante a instrução processual
foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes (CD-R de
fls. 91 e 98) e o réu foi interrogado (CD-R de fls. 105).Apresentadas
as alegações finais, em forma de memoriais, pelo Ministério
Público (fls. 106/111) e pela defesa técnica do acusado (fls.
113/116).Certidão de antecedentes criminais às fls. 36 e 61.IIFUNDAMENTAÇÃO.Trata-se de ação penal para apurar a prática
do art. 15 da Lei nº 10.826/03 e do art. 330, do Código Penal
imputado ao réu MATEUS SILVA STOCHER.II.II-DO MÉRITO.II.
II.A) DO PRIMEIRO FATO (ART. 15, DA LEI 10.826/2003).A
materialidade do delito restou comprovada em virtude do Auto de
Apresentação e Apreensão (fls. 10), Ocorrência Policial n.
290/2014 (fls. 11/13), Laudo de exame de eficiência de armas de
fogo e munições (fls. 27/28) e da prova testemunhal colhida.A
autoria é inconteste, e recai sobre a pessoa do réu.Ao ser ouvido
em Juízo, o réu Mateus disse que ouviu uma pessoa em seu
quintal e dirigiu-se até lá com a sua arma de fogo de uso,
disparando-a (CD-R de fls. 105).O Policial Militar Denilton Pereira
Lima disse que participava da guarnição que atendeu a ocorrência,
sendo que o réu havia acionado a Polícia Militar, pois estava
ouvindo alguém fazer barulho no lado externo da casa; quando
estavam nas proximidades da residência, ouviram o primeiro
disparo e quando saíram da viatura e foram até a casa do réu,
ouviram o segundo disparo e o avistaram com a espingarda na
mão; a guarnição se apresentou (comando de abordagem) e o réu
continuou a efetuar disparos, fazendo-o cessar somente quando
a arma acidentalmente travou (CD-R de fls. 98)O Policial Militar
Franco Neto Rodrigues Borges asseverou que o denunciante
acionou a Polícia Militar, pois ouviu alguém no lado externo da
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sua casa, mas ao se aproximar da residência ouviram o primeiro
disparo e lá chegando avistaram o réu com a arma de fogo nas
mãos, sendo que continuou a efetuar disparos e apenas cessou
quando a arma travou acidentalmente (CD-R de fls. 99)Ademais,
durante a instrução penal foi comprovado que o local em que se
efetuou os disparos era habitado, sendo que os disparos foram
efetuados no lado externo da casa, isto porque o crime de disparo
de arma de fogo é de perigo abstrato e se consuma com o efetivo
disparo, independente da comprovação do risco.Destarte, não há
que se falar em insuficiência de provas quanto à materialidade e
à autoria do ilícito em questão, não assistindo qualquer razão à
defesa quanto a este particular, vez que os documentos dos autos
e a prova testemunhal colhida dão conta de ter o acusado efetuado
disparos de arma de fogo nas adjacências de lugar habitado, o
que enseja o édito condenatório previsto no art. 15 da Lei nº
10.826/03, à mingua de quaisquer causas excludentes de ilicitude
e de culpabilidade.II.II.B) DO SEGUNDO FATO (ART. 330, DO
CÓDIGO PENAL).Diante do contexto apresentado nos autos,
entendo que as informações apuradas neste feito não trazem
elementos de convicção suficientes para firmar uma SENTENÇA
condenatória atinente ao crime de desobediência, pois pelo que
se extrai dos depoimentos dos policiais militares que atenderam a
ocorrência, o réu estava muito nervoso e não teve condições de
assimilar que se tratava de uma guanição policial; tanto é verdade
que foi o próprio acusado que acionou a guarnição para lhe
atender.Nesse contexto, os fatos que informam a denúncia não
restaram suficientemente comprovados, havendo dúvidas sobre a
dinâmica dos fatos. Até mesmo porque nenhuma prova foi
produzida durante o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Diante disso, o caminho mais seguro a trilhar é a absolvição do
acusado em relação ao crime previsto no art. 330, do Código
Penal.III-DISPOSITIVO.Em face de tudo o quanto exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido trazido na
denúncia, e CONDENO o réu MATEUS SILVA STOCHER,
brasileiro, casado, agropecuarista, nascido aos 06.12.1981, filho
de José Ferreira Stocher e Mariza Fátima Stocher, natural de Luz
Marina/PR, dando-o como incurso nas penas do art. 15 da Lei nº
10.826/03 e ABSOLVENDO-O da imputação prevista no art. 330,
do Código Penal, nos termos da fundamentação supra.Passo a
dosar-lhe a pena.IV-DOSIMETRIA.Em reverência ao disposto no
art. 59 do Código Penal, passo a aferir as circunstâncias judiciais
para a perfeita individualização da pena.A culpabilidade é a
normal do tipo. O réu não possuía antecedentes maculados à
época do fato. Sua conduta social não é desabonadora. A
personalidade do réu carece de maiores elementos nos autos
para valoração negativa. Os motivos do crime estão
suficientemente esclarecidos, e mesmo o que se colheu não
apresenta elemento que proporcione maior valoração em relação
à reprimenda cominada. As circunstâncias não lhe são
desfavoráveis. As consequências extrapenais não são graves,
tendo em vista que não houve lesão à integridade física de
pessoas e/ou prejuízo patrimonial. Por derradeiro, não há que se
falar em comportamento da vítima.Assim, diante de tais
circunstâncias judiciais, em sua unanimidade favoráveis, fixo a
pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, com o dia-multa fixado em
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, o
que totaliza R$ 241,33 (duzentos e quarenta e um reais e trinta e
três centavos).Vejo não concorrerem circunstâncias agravantes
de pena. Presente a atenuante da confissão espontânea, que
apesar de reconhecida não será valorada para fins de cálculo de
pena, porquanto vedada a fixação de pena em patamar inferior ao
mínimo legal nesta segunda fase da dosimetria penal.Inexistem
causas de diminuição ou de aumento de pena. Assim, por não
existirem circunstâncias outras a influenciar na dosimetria, torno
definitiva a pena acima aplicada, qual seja: 02 (dois) anos de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, com o dia-multa
fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época
do fato, o que totaliza R$ 241,33 (duzentos e quarenta e um reais
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e trinta e três centavos).V-DISPOSIÇÕES FINAIS.A pena deve
ser cumprida em regime aberto.Atento ao disposto no art. 44, do
CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direitos, consistentes, a primeira, em prestação de
serviços a comunidade durante o período da pena corporal, por
oito horas semanais, em entidade a ser designada pelo Juízo da
Execução, facultado o cumprimento em período menor nos termos
do art. 46, par. 4º do CPB, e a segunda, na interdição temporária
de direitos, não podendo frequentar bares, prostíbulos e
assemelhados durante o período da pena aplicada.Custas
processuais a serem arcadas pelo réu.Poderá o réu recorrer da
DECISÃO em liberdade, já que ausentes motivos suficientes a
sua prisão, e o regime fixado tal não recomenda.Após o trânsito
em julgado desta SENTENÇA, adotem-se as seguintes
providências: a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados; b)
comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral o teor da presente
condenação, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição
da República; c) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a
título de pena pecuniária (multa), em conformidade com o disposto
no art. 686 do Código de Processo Penal; d) expeça-se guia de
execução criminal, para o encaminhamento do réu ao juízo das
Execuções Penais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.GuajaráMirim-RO, segunda-feira, 21 de maio de 2018.Jaires Taves
Barreto Juiz de Direito
Neusa de Cássia Souza Ribeiro
Escrivã Judicial Titular

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Juizado Especial Cível
- Fone:( ). Processo: 7001291-52.2018.8.22.0015
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 16/05/2018 11:55:51
Requerente: VAURIMAR APARECIDO PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: SAMAEL FREITAS GUEDES RO0002596
Requerido: WALDIR NERY PINHEIRO e outros
SENTENÇA
Trata-se de ação de cobrança proposto por Vaurimar Aparecido
Pereira em face de Sinara Rabelo e Waldir Nery Pinheiro.
Antes mesmo de receber a ação, verifico através da Ata de
Audiência juntada sob o Id Num. 18430320, em que as partes
pugnam pela homologação do acordo entabulado em audiência no
processo sob nº. 7000901-82.2018.8.22.0015, no qual foi anotado
que em caso de eventual descumprimento dos termos do acordo, o
cumprimento de SENTENÇA far-se-á nos presentes autos.
Posto isso, considerando o acordo e que as partes são capazes,
o objeto é lícito e a matéria versa sobre direitos disponíveis
(autorizado por lei), com fundamento no art. 840, do Código Civil,
HOMOLOGO por SENTENÇA o acordo celebrado pelas partes,
para que surta seus jurídicos e legais efeitos, que se aperfeiçoará
pelo cumprimento espontâneo das cláusulas nele incluídas.
Por conseguinte, declaro extinta a obrigação, bem como o feito,
nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do CPC, determinando o
arquivamento dos autos.
Exclua-se do polo passivo da presente ação a senhora SINARA
RABELO, cônjuge do requerido.
Sem custas e honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55, caput).
Considerando a renúncia recursal, arquivem-se os autos.
Guajará-Mirim, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim
2ª Juizado Especial Cível
- Fone:( ). Processo: 7003235-26.2017.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 09/10/2017 09:38:45
Requerente: ESTELINA CUNEGUNDES MORAES DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERICK ALLAN DA SILVA
BARROSO - RO0004624
Requerido: LEONARA RODRIGUES CARVALHO
DESPACHO
O bloqueio de valores via BACENJUD restou infrutífero.
De ofício, realizei as pesquisas junto aos demais sistemas
conveniados ao TJ/RO, conforme espelho anexo.
No entanto, o bloqueio/penhora de veículos via RENAJUD, bem
como a pesquisa junto ao Sistema de Registro Eletrônico de
Imóveis – SREI, contudo, restaram infrutíferas.
Doravante, o feito prosseguirá em sigilo.
A obtenção de informações fiscais via INFOJUD somente deve ser
deferida em hipóteses excepcionais quando infrutíferos os esforços
diretos do exequente (STJ, REsp. 71.180/PA).
Assim, procedi a busca no INFOJUD.
Deixo claro que, na hipótese dos autos, não há quebra indevida
de sigilo, conforme reiterada jurisprudência (STJ, REsp. 25.029-1/
SP).
A busca, entretanto, restou infrutífera.
Como se vê dos autos, todas as diligências possíveis para
localização de bens do devedor já foram efetuadas, sem êxito.
Intime-se o credor para que, em 5 (cinco) dias, indique outros bens
passíveis de penhora ou, no mesmo prazo, requeira providências
para a solução da execução, sob pena de extinção diante do
disposto no no §4º do art. 53 da Lei 9.099/95.
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO
Guajará-Mirim, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito

1ª VARA CÍVEL
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP:
76850-000, ( )
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Processo 7001237-86.2018.8.22.0015
Classe MANDADO DE SEGURANÇA (120)
Requerente Nome: ALAN DA SILVA SAMPAIO
Endereço: Av. Madeira Mamoré, 3390, Planalto, Guajará-Mirim RO - CEP: 76850-000
Advogado do(a) IMPETRANTE: FERNANDO ALBINO DO
NASCIMENTO - RO0006311
Requerido(a) Nome: COORDENADOR DE RECURSOS
HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Avenida Tiradentes, 3360, Embratel, Porto Velho - RO CEP: 76820-882 Advogado do(a) IMPETRADO:
SENTENÇA
A parte autora informa, em requerimento, que desiste do pedido,
pleiteando seu arquivamento, ID n. 18337732.
O requerido, sequer foi citado.
Desta forma, não havendo mais interesse processual efetivamente
demonstrado pelo autor, devem os autos ser arquivados,
independentemente da anuência do requerido, haja vista que
sequer foi formada a relação processual.
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Posto isso, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de
Processo Civil, homologo a desistência e JULGO EXTINTO o feito,
sem resolução do MÉRITO.
P. R. I. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações
de praxe.
Sem custas, nos termos da lei.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO.
Guajará-Mirim, data infra.
KARINA MIGUEL SOBRAL
Juíza de Direito – assinado digitalmente
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP:
76850-000, ( )
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Processo 7002411-67.2017.8.22.0015
Classe FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Requerente Nome: GUILHERME HOLANDA DE CAMPOS
Endereço: Estrada do Palheta, PST 46. Ramal do Vô Hélio, sem
número, comara, sem bairro, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850000
Nome: GABRIEL HOLANDA DE CAMPOS
Endereço: Estrada do Palheta, PST 46, Ramal do Vô Hélio, sem
número, lado esquerod, comara, sem bairro, Guajará-Mirim - RO
- CEP: 76850-000
Nome: DANILO DE CAMPOS JUNIOR
Endereço: Estrada do Palheta, PST 46, Ramal do Vô Hélio, sem
número, lado esquerdo, comara, sem bairro, Guajará-Mirim - RO
- CEP: 76850-000
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Requerido(a) Nome: Danilo de Campos
Endereço: Av. Beira Rio, sem número, ponto de táxi no Porto Oficial,
Centro, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 Advogado do(a)
EXECUTADO: IGOR DOS SANTOS CAVALCANTE - RO0003025
DESPACHO
Ante a apresentação de contestação, intimem-se os exequentes
PESSOALMENTE para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentar RÉPLICA/IMPUGNAÇÃO.
Decorrido o prazo sem manifestação, venham os autos conclusos
para extinção.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO.
Guajará-Mirim, data infra.
KARINA MIGUEL SOBRAL
Juíza de Direito – assinado digitalmente
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP:
76850-000, ( )
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Processo 7001157-93.2016.8.22.0015
Classe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente Nome: SOLANGE CANTAO PEREIRA ROCHA
Endereço: Rua João Batista, 3521, Setor 01, Jaru - RO - CEP:
76890-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE FERNANDO ROGE RO0005427
Requerido(a) Nome: ROSA LEITE DOS SANTOS
Endereço: Rua Balbino Maciel, 2409, Centro, Guajará-Mirim - RO CEP: 76850-000 Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Intime-se a parte executada, na pessoa do seu advogado
constituído nos autos ou pessoalmente, para efetuar o pagamento
da condenação, no prazo de quinze dias, sob pena de incidência a
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multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios
também de 10%, se o caso, além de custas, se houver, nos termos
do art. 523 e parágrafos do Código de Processo Civil.
Caso efetue o pagamento através de depósito judicial, inclusive dos
honorários, desde já autorizo a expedição de alvará em favor da
exequente. Em seguida, venham os autos conclusos para extinção.
Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo
previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15
(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor,
poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos
sistemas informatizados à disposição do juízo, devendo fazê-lo
diretamente, instruindo o pedido com a presente DECISÃO.
Por fim, certificado o trânsito em julgado da DECISÃO e transcorrido
o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer diretamente
à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC
(protesto), que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º,
todos do Código de Processo Civil (cadastro inadimplentes).
Em caso de inércia, manifeste-se a exequente no prazo de 05
(cinco) dias requerendo o que entender de direito, sob pena de
extinção/arquivamento.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIO.
Guajará-Mirim, data infra.
KARINA MIGUEL SOBRAL
Juíza de Direito – assinado digitalmente
Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Serraria, Guajará-Mirim - RO - CEP:
76850-000
Telefone: (69) 3541-5575 – E-Mail: gum1civel@tjro.jus.br
VARA: Guajará-Mirim - 1ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: QUINZE (15) dias.
DE: CAIO RODRIGO LEMOS SETUBAL, atualmente em lugar
incerto e não sabido.
FINALIDADE: Contestar, no prazo mencionado a seguir, a Ação
identificada. Não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos
pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor.
PRAZO P/CONTESTAR: quinze (15) dias
Processo: 7004351-04.2016.8.22.0015
Classe: Exoneração de alimentos
Parte Autora: ABMAEL SETUBAL RODRIGUES
Advogado: Nivaldo Ribera de Oliveira
DESPACHO:...Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça
no Resp. 1.103.050 BA, decidiu que, para o deferimento da
citação editalícia, além de inexitosa as outras modalidades de
citação, a parte deve exaurir as providências tendentes a localizar
o endereço do executado, a fim de permitir a citação pessoal
por MANDADO.No entanto, em que pese tais considerações,
o Tribunal de Justiça de Rondônia tem reformado de forma
recorrente as decisões dessa magistrada, deferindo a citação
editalícia quando se realizou diligências nos sistemas INFOJUD.
Portanto, considerando que tal diligência já foi realizada, a fim
de evitar procrastinação desnecessária do feito, defiro o pedido
de citação por edital, ao menos por hora.Cite-se o requerido por
edital.Caso esta não constitua defensor, desde já nomeio como
curador especial o Defensor Público atuante nesta vara, a quem
devem ser abertas vistas.Apresentada a contestação, intime-se o
autor para se manifestar e, depois, venham os autos conclusos.
Cumpra-se.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/
OFÍCIO.Guajará-Mirim, data infra.KARINA MIGUEL SOBRALJuíza
de Direito – assinado digitalmente
Sede do Juízo: Fórum Nelson Hungria, Av. 15 de Novembro c/ Campos
Sales, s/nº, Bairro Serraria, Cep:78.957-000 - Fones: 3541 5575
Endereço eletrônico:gum1civel@tjro.jus.br
Guajará-Mirim/RO, 17 de maio de 2018.
Juiza Karina Miguel Sobral
Assinatura digital
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1º Cartório Cível
Juíza de Direito: Karina Miguel Sobral
Endereço Eletrônico: karinasobral@tjro.jus.br
Escrivã Judicial: Rita de Cássia de Brito Morais
Endereço Eletrônico: gum1civel@tjro.jus.br
Proc.: 0004088-33.2012.8.22.0015
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Cezário Caviquioni
Advogado:Samir Mussa Bouchabki (OAB/RO 2570)
Executado:Célia Maria Noteno
Advogado:Erick Allan da Silva Barroso (OAB/RO 4624), Genival
Rodrigues Pessoa Junior (OAB/RO 7185)
DECISÃO:
DESPACHO Conforme se extrai dos autos, o e. TJRO negou
provimento ao recurso. Ademais, o Recurso Especial interposto não
foi admitido e o agravo não possui efeito suspensivo.Sendo assim,
o feito deve prosseguir.Tendo em vista o pedido de fls. 314, e o
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a
Defensoria Pública poder auferir honorários advocatícios, desde que
não seja contra a pessoa jurídica de direito público à que pertença
(Súmula 421), passo a analisar o pedido.Consoante entendimento
jurisprudencial, a verba advocatícia auferida pela Defensoria Pública
destina-se a um fundo financeiro especial, que apresenta, entre
as fontes de receita, recursos oriundos de honorários advocatícios
estabelecidos em favor da Defensoria. De acordo com o Código de
Processo Civil, no art. 85, § 8º, nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando os critérios de arbitramento (TJ-DF
20130110341717 - Segredo de Justiça 0008667-04.2013.8.07.0016,
Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 08/02/2017, 3ª
TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/02/2017.
Pág.: 397/410).Sendo assim, considerando a contratação de
advogado pela parte, o patrimônio envolvido, o valor da execução
(fls. 277), a atuação no feito, tendo como norte os critérios legais,
arbitro os honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública
no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).Intime-se a parte para
pagamento, mediante depósito na indicada às fls. 314, no prazo
de 15 dias, sob pena de autorizar a cobrança, em cumprimento de
SENTENÇA, que deve ser iniciado no PJE.Certifique o cartório se
foram especificadas provas. Após, encaminhe-se à CONCLUSÃO.
Intimem-se.Expeça-se o necessário.SERVE A PRESENTE COMO
MANDADO / CARTA.Guajará-Mirim-RO, sexta-feira, 18 de maio de
2018.Karina Miguel Sobral Juíza de Direito
Rita de Cássia de Brito Morais
Escrivã Judicial

2ª VARA CÍVEL
2º Cartório Cível
Juiz de Direito Paulo José do Nascimento Fabrício
paulojnfabricio@tjro.jus.br
E-mail: gum2civel@tjro.jus.br
telefones: 3541- 7187
Proc.: 0003798-52.2011.8.22.0015
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco da Amazônia S/A
Advogado:Michel Fernandes Barros (RO 1790), Aline Fernandes
Barros (RO 2708)
Executado:Espólio de José Carlos Alves Ferreira, Espólio de José
Vitor Anjos, Margarida Anjos, Joanna Maria de Jesus Anjos, José
Caetano Anjos, Gabriel Anjos, Emilia Anjos, João Anjos
Assinatura de peças - Autos:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada para assinar a petição de fls.76/77.
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Proc.: 0000401-82.2011.8.22.0015
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco da Amazônia S/A
Advogado:Aline Fernandes Barros (RO 2708), Michel Fernandes
Barros (RO 1790)
Executado:José Carlos Alves Ferreira, Gilmar da Costa Rodrigues,
Associação dos Produtores Rurais da Linha do Ribeirão
Assinatura de peças - Autos:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada para assinar o documento de fls. 83/84.
Daniely Lucas Aragão Dantas
Diretora de Cartório Exercício
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Guajará Mirim – 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000
(69) 3541-7187 email: gum2civel@tjro.jus.br
7000858-19.2016.8.22.0015
FAMÍLIA- TUTELA E CURATELA - REMOÇÃO E DISPENSA (1122)
GLAUCO ALVES DE PAIVA
REQUERIDO: Marise da Conceição Alves Paiva
Nome: Marise da Conceição Alves Paiva
Endereço: Av. Leopoldo de Matos, 2982, Caetano, Guajará-Mirim
- RO - CEP: 76850-000
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO: 10 dias
FINALIDADE: Publicação da SENTENÇA abaixo transcrita.
SENTENÇA: Trata-se de levantamento de interdição ajuizada por
Glauco Alves de Paiva em face de Marise da Conceição Alves
Paiva. Diz o requerente que foi interditado em 07 de maio de 2012,
ocasião em que a requerida foi nomeada a sua curadora. Relata,
contudo, que após intenso tratamento médico e psiquiátrico,
recuperou-se completamente de seus distúrbios, encontrandose com plena sanidade mental, conforme laudo médico. Afirma,
assim, que não subsistem razões para manutenção da interdição,
razão pela qual pugna pela procedência do pedido inicial. Em sua
contestação, a requerida impugna os relatórios acostados aos
autos, uma vez que foram assinados por fisioterapeuta e clínico
geral, não sendo suficientes para atestarem a capacidade do autor.
Sustenta, ainda, que o requerente tornou-se pródigo, visto que
gasta compulsivamente o dinheiro que sua genitora lhe repassa e é
constantemente enganado. Afirma que diversos amigos aproveitamse de seus distúrbios para lhe venderem produtos por preços não
condizentes ao mercado. Afirma que não fosse ela, o requerente não
conseguiria se manter com o mínimo necessário. Pleiteou, assim,
pela improcedência do pedido. O requerente impugnou a contestação
(id num. 5888775, pág. 01/03). Foi determinada a realização de
perícia médica, a fim de averiguar a capacidade do autor, cujo laudo
foi juntado sob id num. 13227464, pág. 01/03, onde restou atestada
a completa capacidade do autor em gerir os atos de sua vida civil.
Intimadas acerca do laudo, apenas a parte autora se manifestou (id
num. 14631023). O Ministério Público opinou pelo deferimento do
pedido (id num. 15152761). É o relatório. Decido. O feito comporta
julgamento antecipado, nos moldes do artigo 355, inciso I do Código
de Processo Civil, porquanto inexistem outras provas a serem
produzidas além daquelas já existentes nos autos. O Superior
Tribunal de Justiça, como corolário do princípio da razoável duração
do processo entende não ser faculdade, mas dever do magistrado
julgar antecipadamente o feito sempre que o caso assim o permitir:
“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da
causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”. (STJ,
4a. Turma, RESp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em
14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513)”. No caso, diante da existência
de laudo médico expedido por profissional na área de psiquiatria,
entendo desnecessária a designação de audiência de instrução e
julgamento para produção de prova testemunhal, especialmente
porque a oitiva de testemunhas não seria capaz de ilidir a veracidade
de laudo médico pericial expedido por profissional especializado.
Trata-se de levantamento de interdição em que o autor afirma
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estar apto a exercer, por si só, os atos de sua vida civil. Acerca do
pedido do autor, disciplina o artigo 756 que: Art. 756. Levantar-se-á
a curatela quando cessar a causa que a determinou. § 1o O pedido
de levantamento da curatela poderá ser feito pelo interdito, pelo
curador ou pelo Ministério Público e será apensado aos autos da
interdição. § 2o O juiz nomeará perito ou equipe multidisciplinar para
proceder ao exame do interdito e designará audiência de instrução e
julgamento após a apresentação do laudo. § 3o Acolhido o pedido,
o juiz decretará o levantamento da interdição e determinará a
publicação da SENTENÇA, após o trânsito em julgado, na forma
do art. 755, § 3o, ou, não sendo possível, na imprensa local e no
órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias,
seguindo-se a averbação no registro de pessoas naturais. § 4o A
interdição poderá ser levantada parcialmente quando demonstrada
a capacidade do interdito para praticar alguns atos da vida civil.
Em atenção ao disposto no artigo supratranscrito, nomeou-se
profissional especializado na área de Psiquiatria com a FINALIDADE
de investigar a capacidade civil do autor. Após a realização da perícia,
sobreveio laudo médico, atestando a capacidade absoluta do autor
para o exercício de todos os atos de sua vida civil, consoante se extrai
do documento juntado sob id num. 13227464, pág. 01/03. O laudo
apresentado, como se vê, não foi impugnado pela parte contrária,
a despeito de ter sido esta devidamente intimada. Na espécie, não
há mais causa que justifique a manutenção da interdição do autor,
visto que o laudo médico atestou a sua plena capacidade para o
exercício dos atos de sua vida civil. Desse modo, sendo a medida
excepcional e não havendo mais causas para sua manutenção, a
procedência do pedido é a medida que se impõe ao caso concreto.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para decretar o
levantamento da interdição de GLAUCO ALVES DE PAIVA e, como
consequência, julgo extinto o processo com resolução do MÉRITO,
nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Após o trânsito em julgado
desta DECISÃO, em atenção ao disposto no artigo 756, §3º do CPC
e considerando que até o momento não foi criada a plataforma do
CNJ, determino a publicação da SENTENÇA na imprensa local, uma
vez e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez)
dias, seguindo-se a averbação no registro de pessoas naturais. De
outro turno, caso já tenha sido criada a aludida plataforma, deverá
a SENTENÇA de levantamento da interdição ser averbada/inscrita
no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede
mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado
o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça,
onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez,
e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, na
forma do artigo 755, §3º do CPC. Condeno a requerida ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
em R$ 1.000,00, face ao inestimável proveito econômico e irrisório
valor da causa, nos termos do artigo 85, §8º do CPC.M Entretanto,
considerando que a ré é beneficiária da justiça gratuita, por força do
§3º do artigo 98, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão
ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em
julgado da DECISÃO que as certificou, o credor demonstrar que
deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou
a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário. Por fim, arbitro honorários advocatícios em
favor do advogado dativo nomeado nos autos para atuar em favor do
requerido, Dr. Erick Allan da Silva Barroso OAB nº. 4624, nos termos
do §2º do art. 85, do CPC e da Tabela de Honorários da OAB/RO (Res.
OAB/RO 005/2013), considerando o grau de zelo do profissional, o
lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
em R$ 500,00 valor que competirá ao Estado de Rondônia efetuar o
pagamento. Expeça-se certidão de honorários. SENTENÇA publicada
e registrada automaticamente. Após a expedição de todos os atos,
arquive-se. Intime-se. Guajará-Mirim- data infra. PAULO JOSÉ DO
NASCIMENTO FABRÍCIO. Juiz de Direito.
Guajará Mirim/RO 15 de maio de 2018
rcm
Juiz PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7000437-58.2018.8.22.0015
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: N. G. B.
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR: MAIARA COSTA DA SILVA - RO0006582
RÉU: M. D. B.
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Nicolly Guanacoma Bandeira, devidamente representada por sua
genitora ingressou com ação de alimentos em face de Marcos
Duarte Bandeira.
Juntou documentos. O feito foi remetido para CEJUSC para
tentativa de conciliação (Id. Num. 16344632, pág. 01/02 ), a qual
restou frutífera, conforme ata de Id Num. 17606915.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente
à homologação (Id Num. 18421915).
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifico que as partes conciliaram, conforme
se infere do acordo juntado aos autos sob id num. 17606915,
efetuado perante o CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania.
Posto isso, HOMOLOGO por SENTENÇA para que surtam seus
jurídicos e legais efeitos o acordo efetivado pelas partes, que se
regerá pelas cláusulas constantes na ata de audiência de Id Num.
17606915 e como consequência, julgo extinto o feito com resolução
do MÉRITO na forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC.
Sem custas e verbas honorárias, nos termos do artigo 8º, inciso III
da Lei Estadual nº. 3.896/2016.
Após, arquive-se, independentemente do trânsito em julgado.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente.
Intime-se.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7000685-24.2018.8.22.0015
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: FABIO SALDIA SALES
Advogado do(a) AUTOR: CYNTHIA MARIA ALECRIM DE MORAIS
- RO0004357
RÉU: WIGNER MATEUS ALBINO SALES, WIGSON JOSE
ALBINO SALES
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Fábio Saldia Sales ingressou com ação de exoneração de
alimentos em face de Wigner Mateus Albino Sales e Wigson José
Albino Sales.
O feito foi remetido para CEJUSC para tentativa de conciliação (Id.
Num. 17070333, pág. 01/02), a qual restou frutífera, conforme se
infere da Ata de Audiência sob Id Num. 18191878.
O Ministério Público manifestou-se pela homologação do ajuste
entabulado pelas partes no referido ato (Id Num. 183843482).
É o relatório. Decido.
Trata-se de ação de exoneração de alimentos em que as partes
conciliaram acerca do pedido. Segundo consta da ata de audiência
de id num. 18191878, a exoneração em definitivo se dará somente
em relação ao requerido Wigson José Albino Sales.
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No tocante ao requerido Wigner Mateus Albino Sales, resolveram
as partes revisionar a pensão alimentícia para diminuí-la de 30%
dos rendimentos líquidos do requerente para 20% do salário
mínimo, conforme acordado.
Posto isso, sendo as partes maiores, capazes e estando de
comum acordo, HOMOLOGO por SENTENÇA para que surtam
seus jurídicos e legais efeitos o acordo efetivado pelas partes,
que se regerá pelas cláusulas constantes no documento sob Id
Num. 18191878, para exonerar em definitivo o requerente Fabio
Salfia Sales da obrigação de prestar alimentos em relação ao filho
Wigson José Albino Sales e revisionar a obrigação alimentar, a fim
de diminuí-la de 30% dos vencimentos líquidos para 20% do salário
mínimo vigente em favor do requerido/filho Wigner Mateus Albino
Sales que será depositado na conta do requerido todo dia 05 de
cada mês.
Por fim, julgo extinto o feito com resolução do MÉRITO na forma do
art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC.
Sem custas e verbas honorárias, nos termos do artigo 8º, inciso III
da Lei Estadual nº. 3.896/2016.
Após, arquive-se, independentemente do trânsito em julgado.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente.
Intime-se.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7001287-15.2018.8.22.0015
Classe: FAMÍLIA- DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA (55)
REQUERENTE: JOAO NILSON ALMEIDA DIAS, MARIA DO
SOCORRO ALMEIDA DIAS
Nome: JOAO NILSON ALMEIDA DIAS
Endereço: Rua Villa Rios, 6180, Cuniã, Porto Velho - RO - CEP:
76824-408
Nome: MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DIAS
Endereço: Rua Villa Rios, 6180, Cuniã, Porto Velho - RO - CEP:
76824-408
Advogado do(a) REQUERENTE: ROXANE FERNANDES RIBEIRO
- RO8666
Advogado do(a) REQUERENTE: ROXANE FERNANDES RIBEIRO
- RO8666
INTERESSADO: DANIEL DIAS ASSUCARELA
DECISÃO
Trata-se de declaração de ausência cumulada com sucessão
definitiva movida por João Nilson Almeida Dias e Maria do Socorro
de Almeida Dias em face de Daniel Dias Assucarela.
Em consulta ao SAP (Sistema de Automação Processual de
1º Grau), constatou-se a existência de ação de declaração de
ausência (nº. 0015340-77.2005.8.22.0015), distribuída perante a
1ª Vara Cível desta comarca e extinta sem julgamento do MÉRITO.
Conforme preceitua o inciso II do art. 286 do novo CPC, “Serão
distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: II quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de MÉRITO,
for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros
autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;”
Embora o Código fale em distribuição por dependência, o art. 285,
inciso II do CPC, na realidade, fixa por prevenção a competência
do juízo que conheceu a demanda anteriormente ajuizada cujo
processo foi extinto sem resolução do MÉRITO,coibindo a escolha
do juízo pelo litigante, manobra esta que importa em clara ofensa
ao direito fundamental ao juízo natural e à paridade de armas no
processo civil.
Sendo assim, evidente, portanto, a prevenção do juízo da 1ª Vara
Cível.
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Posto isso, determino a remessa destes autos ao Cartório
Distribuidor para que procedam à redistribuição, por dependência,
para a 1ª Vara Cível desta comarca, vez que lá tramitou o feito nº.
0015340-77.2005.8.22.0015, extinto sem resolução de MÉRITO.
Proceda-se com as devidas baixas de estilo.
Intime-se.
Guajará-Mirim - data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 0003249-42.2011.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MICHEL FERNANDES BARROS
- RO0001790
EXECUTADO: EVANILDO PAULO OLINDA PEREIRA
Nome: EVANILDO PAULO OLINDA PEREIRA
Endereço: Av. 21 de Julho, 3313, Não consta, João Francisco
Climaco, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Defiro o pedido de id num. 18011961. Suspendo o curso do
processo pelo prazo de 01 (um) mês, conforme requerido.
Decorrido o prazo, intime-se o exequente para se manifestar, em
5 (cinco) dias.
Intime-se.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7001892-29.2016.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SAMIR MUSSA BOUCHABKI
Advogado do(a) EXEQUENTE: SAMIR MUSSA BOUCHABKI RO0002570
EXECUTADO: EDMILSON SALDIA
Nome: EDMILSON SALDIA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
De análise ao ofício juntado sob id num. 18176048, verifico que a
o 1º depósito, referente ao mês de novembro/2016 foi realizado na
Agência 028487, AG Nações/Banco 104 – CEF.
Assim, oficie-se àquela Agência (028487) da Caixa Econômica
Federal, requisitando informações acerca da existência de valores
depositados em conta judicial lá vinculada em nome do Beneficiário
Samir Mussa Bouchabki, no valor inicial de R$ 250,00 (Identificador
de transferência nº. 71-049378400081611092). Em caso positivo,
deverá colocar o respectivo valor à disposição deste juízo, em conta
judicial vinculada aos presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias.
Instrua-se o ofício com cópia do documento de id num. 18176067.
SIRVA COMO OFÍCIO.
Caixa Econômica Federal, Agência Nações Unidas - Endereço: AV.
NAÇÕES UNIDAS, 271 Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CEP: 78916-710 - PORTO VELHO - RO
Telefone: 69 0216 30 05
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7002128-44.2017.8.22.0015
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSANGELA DA ROSA
CORREA - AC0003778
REQUERIDO: IZAIAS PEREIRA DE AQUINO
Nome: IZAIAS PEREIRA DE AQUINO
Endereço: LINHA 30D KM 65, 00001, 000, casa, ZONA RURAL,
Nova Mamoré - RO - CEP: 76857-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Defiro a renovação da diligência no endereço já diligenciado nos
autos anteriormente.
Desta feita, expeça-se novo MANDADO de busca e apreensão do
veículo indicado na inicial (AUTOMÓVEL, Modelo: FIAT/STRADA
WORKING CD, Marca: FIAT, Chassi: 9BD57834UGB012530,
Ano Fabricação: 2015, Ano Modelo: 2016, Cor: PRATA, Placa:
OHU4666, Renavan: 01070577119, ANO: 2015), conforme
solicitado na petição retro.
Caso o veículo seja localizado e apreendido, cite-se o requerido
acima identificado, para, em 5 (cinco) dias, pagar integralmente o
débito atualizado no valor de ou, em 15 (quinze) R$ 49.975,18 dias,
contestar a ação (Lei 10.931/2004).
ADVERTÊNCIA AO OFICIAL DE JUSTIÇA: A CITAÇÃO DO
REQUERIDO SOMENTE DEVERÁ SER FEITA CASO O VEÍCULO
SEJA LOCALIZADO E APREENDIDO.
A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7004887-15.2016.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PORTO
VELHO LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: WYLIANO ALVES CORREIA RO0002715
EXECUTADO: JEFFERSON FOGACA
Nome: JEFFERSON FOGACA
Endereço: ANGELIM PEDRA, S/N, LIBERDADE, Nova Mamoré RO - CEP: 76857-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Tendo em vista a inércia da parte exequente acerca do
prosseguimento do feito, somado a ausência de informações
acerca de bens de propriedade da executada passíveis de
penhora, suspendo o curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano,
nos termos do §1º do artigo 921 do novo CPC.
Transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente para dar
andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
arquivamento.
Em caso de inércia, arquivem-se os autos pelo prazo da prescrição.
Intime-se.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7002553-71.2017.8.22.0015
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: SEMENTES OESTE PAULISTA IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA
Advogado do(a) AUTOR: DANILO HORA CARDOSO - SP259805
RÉU: TIMOTEO AREAS GAMBATI
Advogado do(a) RÉU: OSNI LUIZ DE OLIVEIRA - RO0007252
SENTENÇA
Tratam-se de embargos à ação monitoria opostos por Timoteo
Areas Gambati nos autos principais da ação monitoria movida pela
empresa Sementes Oeste Paulista Importadora e Exportadora
Ltda.
Alega o embargante, em suma, que fez um pedido de aquisição
de sementes junto a empresa Casa Ferro Pesca e Camping Ltda
Me, em 27/08/2016, totalizando o valor de R$ 59.305,50 (cinquenta
e nove mil e trezentos e cinco reais e cinquenta centavos). No
ato do pedido emitiu dois cheques pré-datados como garantia da
compra, no valor de R$ 29.625,75 (vinte e nove mil e seiscentos
e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), o primeiro sob a
numeração 141307 para desconto dia 27/10/2016 e o segundo sob
a numeração 141308 para desconto dia 27/11/2016.
Diz que a embargada juntou aos autos a nota fiscal de número
0019143 no valor de R$ 84.985,00 (oitenta e quatro mil novecentos
e oitenta e cinco reais) sob a alegação de que foram mercadorias
enviadas para o embargante, fato que contesta. Argumenta que
a empresa Casa Ferro Pesca e Camping jamais entregou as
sementes encomendadas, tampouco as mercadorias constantes
na NF. Sustenta que a assinatura aposta no canhoto da nota
fiscal juntada aos autos não é da lavra do embargante, mas de um
funcionário da empresa Casa Ferro.
No MÉRITO, alega excesso de cobrança na ação monitoria para
que seja reconhecido como devido somente a importância no valor
de R$ 59.305,50 (cinquenta e nove mil e trezentos e cinco reais
e cinquenta centavos), equivalente aos dois cheques devolvidos.
Instada a se manifestar a embargada apresentou impugnação (Id
Num. 16735065). Argumenta acerca do valor controverso que a
mera alegação do requerido, ora embargante, de que a assinatura
no canhoto apresentado não é sua, e sim de um funcionário da
empresa Casa Ferro Pesca e Camping, não afasta o fato de que
as mercadorias foram comercializadas e utilizadas para proveito do
próprio embargante, uma vez que não houve a devida comprovação
de que não utilizou e não se beneficiou da compra. Sustenta ser
incabível o afastamento da obrigação pecuniária materializada
pela nota fiscal de nº. 0019143. Destaca, ainda, que o terceiro
de boa-fé não pode ser prejudicado, uma vez que os títulos de
crédito são norteados pelos princípios da autonomia, abstração
e inoponibilidade. Em síntese, pugnou pela improcedência dos
embargos.
Em fase de especificação de provas, a parte embargante pleiteou
pela produção de prova testemunhal (Id Num. 18190005), enquanto
a embargada informou não ter mais provas a produzir.
É o que há de relevante. Decido.
A matéria posta em discussão dispensa dilação probatória. Assim,
segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao qual me
filio, “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado
da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.”
(STJ. REsp. 2832/RJ. Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).
Insurge-se a embargante, em síntese, contra o valor cobrado na
ação monitoria, uma vez que afirma veementemente que jamais
recebeu as mercadorias constantes na nota fiscal em comento
e que, portanto, deve ser reconhecido como devido apenas e
tão somente a importância representada pelos dois cheques
devolvidos.
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Pois bem.
Inexiste qualquer questionamento acerca da legitimidade dos
cheques por parte do embargante; ao contrário, o embargante
confessa a emissão dos 2 títulos e confirma o negócio jurídico
entabulado entre ele e a empresa Casa Ferro Pesca e Camping
Ltda, não havendo ainda rasuras, vícios ou defeitos nos cheques.
Por fim, é evidente que os títulos não foram compensados
pelo banco e, portanto, não houve o pagamento do promessa
representada pelos cheques. Tratam-se os valores anotados nos
cheques, portanto, de dívida incontroversa.
O embargante se insurge, portanto, em relação a prestação de
serviços (entrega das mercadorias referente a NF), que diz não ter
acontecido, requerendo, portanto, o reconhecimento somente em
parte da dívida cobrada em monitória.
De fato, não há prova que a quantidade de sementes anotadas na
nota fiscal tenha sido entregue ao embargante ou a preposto seu.
Conforme se infere da Nota Fiscal sob nº. 0019143 anexada
aos autos, a despeito do canhoto apresentado estar assinado,
identificando o possível recebimento da mercadoria, a rubrica não
confere com as do ora embargante, conforme se vê dos cheques
juntados aos autos e, também, daquela assinatura oposta na
procuração.
Ainda, analisando detidamente a nota fiscal em exame, ao que
parece, a empresa encarregada pelo transporte das mercadorias
foi a própria Casa Ferro Pesca e Camping. Note-se que existe nos
autos cópia de e-mail que não foi impugnado especificamente, no
que se observa que há menção de que as sementes não foram
entregues aos compradores, corroborando assim com a descrição
fática sustentada pelo requerido, ora embargante.
O requerente, ora embargado, poderia ter constituído prova da
entrega das mercadorias embargante mediante apresentação
do comprovante de conhecimento de transporte, através do qual
poderia se verificar a origem, traslado e destino da mercadoria; no
entanto, não o fez. Sequer comprovou ou pleiteou a identificação
do titular da assinatura oposta no canhoto da nota fiscal, pessoa
que certamente poderia trazer ao juízo, em audiência, informações
precisas acerca do destinatário da mercadoria descrita na nota
fiscal.
Assim, a míngua de prova suficiente, o acolhimento parcial dos
presentes embargos, neste ponto, é a medida que se impõe.
Posto isso, ACOLHO EM PARTE os embargos apresentados,
para reconhecer o excesso de cobrança, declarando como devido
somente a importância representada pela soma dos dois cheques
acostados inicialmente (cheque nº. 141307 e cheque nº. 141308),
e como consequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação monitoria para reconhecer como devida a importância
a ser paga por TIMOTEO AREAS GAMBATI no valor de R$
59.251,50 (cinquenta e nove mim duzentos e cinquenta e um reais
e cinquenta centavos), à empresa SEMENTES OESTE PAULISTA
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, passando o débito ora
reconhecido a constituir-se título judicial, apto a execução.
Por fim, extingo o processo com resolução do MÉRITO, em
conformidade com o artigo 487, inciso I, do novo Código de
Processo Civil.
Acerca da gratuidade pleiteada pelo embargante, tenho que a
mesma não merece ser deferida. A despeito das alegações em que
afirma ser agricultor e que sobrevive com os parcos rendimentos
de suas plantações e da venda de leite para suprir o sustento de
sua família, o embargante em nenhum momento demonstra sua
hipossuficiência, sendo incompatível inclusive com os valores
discutidos nos autos. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade
requerido pelo ora embargante.
Diante da sucumbência recíproca, condeno o autor/embargado
e o requerido/embargante ao pagamento das custas e despesas
processuais na proporção de 50% para cada. Condeno o autor/
embargado aos honorários advocatícios sucumbenciais, estes
que fixo em 10% do valor da condenação a ser apurado em
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fase de cumprimento de SENTENÇA, nos termos do §2º do
artigo 85 do CPC e o requerido/embargante aos honorários
advocatícios sucumbenciais, estes que também fixo em 10% do
valor da condenação a ser apurado em fase de cumprimento de
SENTENÇA, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente.
Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os
autos.
Intime-se.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7004055-45.2017.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: REBOUCAS E SOARES IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: SAMIR MUSSA BOUCHABKI RO0002570
EXECUTADO: REDVILSON DURAN PEDRAZA
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Trata-se de execução de título extrajudicial.
O exequente informou em petição (id num. 18347595) que a
parte executada efetuou a quitação integral do débito referente a
presente execução. Pugnou, ao final, pela extinção do feito.
Assim, julgo extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Determino o levantamento de eventual penhora realizado nos
autos.
Custas finais na forma da lei. Intime-se para pagamento e, em caso
de inércia, inscreva-se eletronicamente em dívida ativa.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
SIRVA COMO MANDADO /CARTA PRECATÓRIA.
Intime-se.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7002514-11.2016.8.22.0015
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES RAMOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: SAMAEL FREITAS GUEDES RO0002596
EXECUTADO: LEANDRO WILLIAN DESTO RIBEIRO
Nome: LEANDRO WILLIAN DESTO RIBEIRO
Endereço: Av. Leopoldo de Matos, n. 817, Bairro Tamandaré, nesta
cidade.
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Defiro o pedido retro. Expeça-se MANDADO de penhora, intimação
e avaliação de bens de propriedade do executado a ser cumprido
em sua residência até o limite da dívida no valor de R$ 43.972,28.
SIRVA COMO MANDADO.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7001265-54.2018.8.22.0015
Classe: FAMÍLIA- INTERDIÇÃO (58)
REQUERENTE: MARIA IZABEL RIVAROLA PINTO
Nome: MARIA IZABEL RIVAROLA PINTO
Endereço: AV.: PEDRO ELEUTÉRIO, 80, RUA DE SERVIÇO,
CAETANO, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000
Advogado do(a) REQUERENTE: SAMAEL FREITAS GUEDES RO0002596
REQUERIDO: CARMEM ROSA RIVAROLA PINTO
Nome: CARMEM ROSA RIVAROLA PINTO
Endereço: AV.: PEDRO ELEOTÉRIO, 80, CAETANO, GuajaráMirim - RO - CEP: 76850-000
DECISÃO
Maria Izabel Rivarola Pinto requer a antecipação dos efeitos da
tutela nos autos da ação de substituição de curatela de sua irmã
Carmem Rosa Rivarola Pinto.
Alega que é irmã da curatelada, que tinha como curadora sua mãe
Carmem Rivarola Gusman, conforme termo de interdição e curatela
acostado aos autos sob Id Num. 18301572.
No entanto, conforme documentação acostada aos autos, a então
curadora veio a óbito no dia 02/04/2017, devendo ser regularizada a
situação da demandada, que é portadora de patologias psiquiátricas
(CID-F:71), devidamente apreciada nos autos do processo de nº.
0023566-76.2002.8.22.0015.
Por fim a requerente aduz que pelo vínculo afetivo e de parentesco
é a pessoa mais indicada ao encargo, possuindo plenas condições
para atender as necessidades da interditada.
É o relato do necessário. Decido.
Pretende a autora a concessão da tutela de urgência para deferir a
sua nomeação como curadora especial.
O art. 300 do NCPC estabelece que:
Art. 300 - A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme
o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da DECISÃO.
Extrai-se do DISPOSITIVO supratranscrito que, para a concessão
da tutela de urgência, faz-se mister a presença dos seguintes
requisitos: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Conforme se verifica da inicial, a autora sustenta que a antecipação
da tutela é importante para regularizar a situação de risco que a
interditada está sofrendo desde a morte de sua mãe.
Sob o ponto de vista que deve nortear a cognição sumária ora
realizada, os fundamentos deduzidos são relevantes.
Assim, considerando o quanto alegado na inicial e pelas provas
carreadas aos autos, sobretudo em relação ao falecimento da
então curadora, a fim de evitar dano de difícil reparação, e tutelar
os direitos da interditada, entendo que a concessão da tutela é a
medida mais adequada nesse momento.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da
tutela e nomeio a requerente curadora provisória de Carmem Rosa
Rivarola Pinto, até ulterior deliberação deste juízo.
Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, nos termos
do §4º, inciso II do artigo 334 do novo CPC.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

Cite-se a requerida para responder ao pedido inicial, no prazo de
15 (quinze) dias, com as advertências do artigo 344 do CPC.
Defiro os benefícios da justiça gratuita.
Sem prejuízo, realize-se estudo social em 30 (trinta) dias.
Após, abra-se vista ao Ministério Público.
Expeça-se o necessário.
Guajará-Mirim - data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7003138-26.2017.8.22.0015
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE:
BRADESCO
ADMINISTRADORA
DE
CONSORCIOS LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO
JUNIOR - RO0004943-A
REQUERIDO: JULIO SAMPAIO JUNIOR
Nome: JULIO SAMPAIO JUNIOR
Endereço: AVENIDA LEOPOLDO DE MATOS, 365, SETOR 01,
Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Intime-se o requerente pessoalmente, a dar dar andamento ao feito,
comprovando o pagamento das custas das diligências pretendias,
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono,
nos termos do art. 485, inciso III e § 1º, do CPC.
O presente serve como carta/MANDADO.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7002313-82.2017.8.22.0015
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES CRUZ, MAYARA
JUSTINIANO DE FREITAS
Nome: FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES CRUZ
Endereço: Av. 8 de Dezembro, 6082, Jardim das Esmeraldas,
Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000
Nome: MAYARA JUSTINIANO DE FREITAS
Endereço: Av. 8 de Dezembro, 6082, Jardim das Esmeraldas,
Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000
Advogado do(a) AUTOR: SAMIR MUSSA BOUCHABKI RO0002570
Advogado do(a) AUTOR: SAMIR MUSSA BOUCHABKI RO0002570
RÉU: LUCIANO FERREIRA DE PAULA, IRES MIRANDA DE
PAULA, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
Nome: LUCIANO FERREIRA DE PAULA
Endereço: Av. Pedro Eleotério, 3204, Caetano, Guajará-Mirim - RO
- CEP: 76850-000
Nome: IRES MIRANDA DE PAULA
Endereço: Av. Pedro Eleotério, 3204, Caetano, Guajará-Mirim - RO
- CEP: 76850-000
Nome: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
Endereço: Real Previdência e Seguros S.A., 44, Rua Sampaio
Viana n. 44 - Caixa Postal 45413, Paraíso, São Paulo - SP - CEP:
04004-902
Advogado do(a) RÉU: TAISSA DA SILVA SOUSA - RO0005795
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Advogado do(a) RÉU: TAISSA DA SILVA SOUSA - RO0005795
Advogado do(a) RÉU: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES PR0039162
DESPACHO
Chamo o feito à ordem.
Analisando detidamente os autos, verifico que o primeiro requerido,
LUCIANO FERREIRA DE PAULA, apresentou inicialmente
uma procuração em nome da advogada Taissa da Silva Sousa,
conforme se infere no Id Num. 12508752. Entretanto, após a
audiência de conciliação, que restou infrutífera, a peça defensiva
foi desenvolvida por novo defensor constituído, qual seja, Sérgio
Grabowski Bojanovski, inclusive com pedido expresso de que
as publicações e intimação fossem realizadas em nome desse
subscritor (Id Num. 13913232, pág. 8, alínea “e” e nova procuração
sob o Id Num. 13913239).
Posto isso, habilite-se o advogado Dr. Sérgio Grabowski Bojanovski,
OAB/RO 5935, devendo em nome dele serem realizadas todas as
publicações, conforme requerido.
Regularizada a situação posta, intime-se o requerido supracitado
para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação
processual, tendo em vista que a peça contestatória apresentada
sob o Id Num. 13913232, encontra-se assinada eletronicamente pela
causídica Taissa da Silva Sousa, sob pena de não conhecimento à
defesa apresenta e consequente declaração de revelia.
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7000236-66.2018.8.22.0015
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: T. E. M. P.
Nome: THALINE EVELYN MARTINS PESSOA
Endereço: Avenida Campo Grande, 613, Distrito de Nova
Dimensão, Centro, Nova Mamoré - RO - CEP: 76857-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS
NOGUEIRA - RO0002892, SUELEN NARA LIMA DA SILVA RO8667
EXECUTADO: G. A. P.
Nome: GENIVALDO ALVES PESSOA
Endereço: Rua Vitória-Régia, 2.101, - até 2235/2236, Setor 04,
Ariquemes - RO - CEP: 76873-490
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Razão assiste à parte exequente.
A soma dos valores pagos pelo executado (id num. 18156353, pág.
02/03) perfaz o total de R$ 1.664,45.
Por sua vez, o valor devido, constante do MANDADO de prisão (id
num. 17704267, pág. 01/02) era de R$ 1.711,85.
Verifica-se, portanto, que além de não quitar integralmente o débito
alimentar constante do MANDADO, o mês de maio já havia vencido
(dia 05) na data do depósito (07/05/2018).
Desta feita, considerando que não houve o pagamento integral da
dívida, determino o desentranhamento do MANDADO de prisão
para o seu fiel cumprimento.
Anote-se o valor atual da dívida (R$ 610,26 - débito remanescente +
maio/2018) e que a prisão somente poderá deixar de ser realizada
se na data do depósito não existir débito pendente oriundo de
outros meses vencidos no decorrer do processo, à exemplo mês
de junho/julho/2018, cujo vencimento é todo dia 05 de cada mês.
Cumpra-se.
Guajará-Mirim - data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7001571-57.2017.8.22.0015
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)
EMBARGANTE: VALDENIZA MARIA APARECIDA ANDRADE
ZAMARCHI
Endereço: Rua Rio Grande do Norte, 4088, - de 3951/3952 ao fim,
Setor 05, Ariquemes - RO - CEP: 76870-716
Advogados do(a) EMBARGANTE: ERICK ALLAN DA SILVA
BARROSO - RO0004624, GENIVAL RODRIGUES PESSOA
JUNIOR - RO0007185
EMBARGADO: MARIA APARECIDA ALVES NANTES
Endereço: Av. Firmo de Matos, 312, Tamandaré, Guajará-Mirim RO - CEP: 76850-000
Advogado do(a) EMBARGADO: DAVID NOUJAIN - RO000084B-B
DESPACHO
Trata-se de embargos de terceiro.
O processo está em ordem, as partes são legítimas e estão
devidamente representadas.
Não havendo preliminares a serem apreciadas, declaro o processo
SANEADO e defiro a produção de prova testemunhal, pleiteada
pelo requerente no Id Num. 17639655.
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 DE
JUNHO DE 2018, ÀS 9H00.
Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias úteis para apresentação
de rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que possível:
nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número
de identidade e endereço completo da residência e do local de
trabalho), sob a pena de preclusão.
As testemunhas deverão ser ao máximo de 3 (três) para cada
parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em
quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade
e se necessária para a prova de fatos distintos.
Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar
cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo
455 do CPC).
Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública
ou por advogado que patrocina a causa em função do convênio
da assistência judiciária, expeça-se MANDADO para intimação
das respectivas testemunhas (exceto se houver compromisso de
apresentação em audiência independentemente de intimação). Em
tal hipótese, via digitalmente assinada da DECISÃO servirá como
MANDADO, a ser cumprido com os benefícios da justiça gratuita.
Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e
não haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá
na audiência aqui designada, expeça-se carta precatória para
inquirição, com prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento
do ato (na sequência intimando-se as partes quanto à expedição
da carta precatória e para que a parte que arrolou a testemunha
comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao juízo
deprecado).
Em se tratando de testemunha servidor público ou militar, requisitese ao chefe da repartição ou junto ao comando em que servir (art.
455, §4º, inciso III do CPC).
Intimem-se.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7004399-26.2017.8.22.0015
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RAIMUNDO NONATO LIMA DO NASCIMENTO
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Endereço: Av. Firmo de Matos, 127, Tamandaré, Guajará-Mirim RO - CEP: 76850-000
Advogado do(a) AUTOR: SAMIR MUSSA BOUCHABKI RO0002570
RÉU: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: Av. Mendonça Lima, Centro, Guajará-Mirim - RO - CEP:
76850-000
Advogado do(a) RÉU: RAFAEL SGANZERLA DURAND SP0211648
DESPACHO
Trata-se de ação por danos morais movida por Raimundo Nonato
Lima do Nascimento em face do Banco do Brasil S/A.
Devidamente intimadas a especificarem provas, somente a parte
autora manifestou-se pugnando pelo julgamento antecipado da lide
(Id Num. 17978210)
É o que há de relevante.
Antes de apreciar a questão proposta nos autos, pertine-se o
aclaramento de ponto controverso nos autos.
Desta feita, converto o feito em diligência, para dirimir questão de
importância, qual seja, elucidar em que data e qual o valor recebido
pelo autor referente ao 13º salário.
Tal providência, se faz necessária, a fim de evitar enriquecimento
ilícito a qualquer uma das partes.
Assim, intime-se a parte autora para que apresente a Cédula C
referente ao ano de 2014, no prazo de 10 (dez) dias.
Sem prejuízo, oficie-se o Banco do Brasil, requisitando os extratos
referentes aos meses de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO de 2014,
em nome de RAIMUNDO NONATO LIMA DO NASCIMENTO, CPF
nº. 325.793.492-00, agência 0390-5, conta corrente 9311-4, no
mesmo prazo supra, sob pena de desobediência.
Ao final, venham conclusos para SENTENÇA.
Intimem-se.
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO /OFÍCIO
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389.
Processo: 7001491-64.2015.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 24/12/2015 18:10:06
Requerente:
M.
S.
COMERCIAL
IMPORTADORA
E
EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SAMIR MUSSA BOUCHABKI RO0002570
Requerido: LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA
DESPACHO
Defiro o pedido retro (Id Num. 18020356). Suspendo o curso da
execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do §1º do artigo
921, inciso III do novo CPC, conforme requerido.
Transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente para dar
andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
arquivamento.
Em caso de inércia, arquivem-se os autos pelo prazo da prescrição.
Intime-se.
Guajará-Mirim, Quinta-feira, 17 de Maio de 2018
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARÁ-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 3541-2389
Processo nº: 7000958-03.2018.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, CIDADE DE DEUS, Vila
Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
EXECUTADO: JANIO ANTONIO CAO CHAVEZ - EPP, JANIO
ANTONIO CAO CHAVEZ
Nome: JANIO ANTONIO CAO CHAVEZ - EPP
Endereço: CLARA NUNES, Nº 2187 - SANTA LUZIA - GUAJARA
MIRIM/RO
- CEP: 76.850-000.
Nome: JANIO ANTONIO CAO CHAVEZ
Endereço: CLARA NUNES, Nº 2187 - SANTA LUZIA - GUAJARA
MIRIM/RO
- CEP: 76.850-000.
DESPACHO
1. Defiro o pedido retro. Cite-se o executado para que, no prazo de
3 (três) dias, pague a dívida exeqüenda, no valor de R$ 259.819,20
(art. 829 do CPC).
2. Fixo honorários em 10% do valor da causa, em conformidade
com o artigo 827 do CPC.
3. Deverá constar no MANDADO que em caso de integral
pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária
será reduzida pela metade (§1º do artigo 827).
4. Decorrido in albis o prazo estipulado no item “1” (3 dias),
sem pronto pagamento, não havendo bens indicados pela parte
exequente, procederá o oficial de justiça, de imediato a penhora de
bens e sua avaliação de tantos quanto bastem para o pagamento
do valor principal atualizado, juros e honorários advocatícios,
lavrando-se os respectivos autos, e de tais atos intimando, na
mesma oportunidade, o executado.
5. Advirto o senhor Oficial de Justiça que caso sejam localizados
bens penhoráveis ou arrestáveis, deverá apreendê-los e depositálos ao exequente, nos termos do artigo 839, §1º do CPC, ressalvada
a hipótese do §2º do mesmo artigo. O auto de penhora deverá
conter todos os requisitos do artigo 838 do CPC.
6. A penhora recairá, preferencialmente, na ordem estipulada
pelo artigo 835 do CPC (Art. 835 CPC: A penhora observará,
preferencialmente, a seguinte ordem: I- dinheiro, em espécie ou
em depósito ou aplicação em instituição financeira; II – Títulos da
dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com
cotação em mercado; III – Títulos e valores mobiliários com cotação
em mercado; IV- veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VIbens móveis em geral; VII – semoventes; VIII - navios e aeronaves;
IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e
metais preciosos; XII – Direitos aquisitivos derivados de promessa
de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIIIoutros direitos.), salvo se houver indicação de bens pelo credor, na
forma do artigo 829, § 2º do mesmo Codex, caso em que a penhora
deverá recair sobre o (s) bem (s) indicado (s). Em caso de não
encontrar o devedor, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem
para garantir a execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação
do arresto, o oficial de justiça procurará o executado por 02 (duas)
vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará
a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o
ocorrido.
7. Frustradas as citações pessoal e com hora certa, intime-se o
exequente a se manifestar nos termos do §2º 830 do CPC.
8. Em conformidade com o artigo 847 do CPC, poderá o executado,
no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação da penhora,
requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove
que a substituição não trará prejuízo ao exequente e será menos
onerosa para ele devedor (a).
9. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução,
poderá opor-se a execução por meio de Embargos, no prazo de 15
(quinze) dias, nos termos do artigo 917, contados da data da juntada
aos autos do MANDADO de citação (art. 231 do CPC).
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10. Esclareça ao executado que no prazo para oposição de
embargos, reconhecendo o crédito do exequente, poderá mediante
o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive
custas e honorários advocatícios, REQUERER, o parcelamento
do restante do débito remanescente em até 06 (seis) parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por
cento) ao mês. (art. 916 do CPC).
11. Em caso de não oferecimento de Embargos, bem como o
não requerimento do parcelamento mencionado no item “7”, o
que o cartório certificará, e ainda não requerida a adjudicação, o
exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou
por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante
o órgão judiciário (art. 880 do CPC).
12. A intimação do executado far-se-á na pessoa de seu advogado;
não o tendo ou sendo caso da Defensoria Pública, será intimado
pessoalmente.
CÓPIA DESTE DESPACHO SERVIRÁ COMO MANDADO /CARTA
PRECATÓRIA.
Cumpra-se.
Guajará-Mirim - data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7000331-33.2017.8.22.0015
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: SILVANO COSTA DE ARAUJO, ROSILDA COSTA
DE ARAUJO, ROSINETE COSTA DE ARAUJO, LARICELIA COSTA
ARAUJO, MARCELO COSTA ARAUJO, MARIA DA CONCEICAO
COSTA DE A, SILVANETE COSTA DE ARAUJO MACHADO,
SILVANIRA COSTA ARAUJO FERNANDES, MARCIANO COSTA
ARAUJO
Nome: SILVANO COSTA DE ARAUJO
Endereço: AVENIDA EDUARDO CORREIA DE ARAUJO, 3687,
SÃO JOSÉ, Nova Mamoré - RO - CEP: 76857-000
Nome: ROSILDA COSTA DE ARAUJO
Endereço: AVENIDA PRINCESA ISABEL, 8010, SANTA LUZIA,
Nova Mamoré - RO - CEP: 76857-000
Nome: ROSINETE COSTA DE ARAUJO
Endereço: EDUARDO CORREIA DE ARAUJO, 3687, SAO JOSE,
Nova Mamoré - RO - CEP: 76857-000
Nome: LARICELIA COSTA ARAUJO
Endereço: eduardo correia de araujo, 3698, sao jose, Nova Mamoré
- RO - CEP: 76857-000
Nome: MARCELO COSTA ARAUJO
Endereço: EDUARDO CORREIA DE ARAUJO, 3687, SAO JOSE,
Nova Mamoré - RO - CEP: 76857-000
Nome: MARIA DA CONCEICAO COSTA DE A
Endereço: afonso pena, 7674, joao francisco climaco, Nova
Mamoré - RO - CEP: 76857-000
Nome: SILVANETE COSTA DE ARAUJO MACHADO
Endereço: 08 de dezembro, 3390, 10 de abrl, Nova Mamoré - RO
- CEP: 76857-000
Nome: SILVANIRA COSTA ARAUJO FERNANDES
Endereço: 08 de dezembro, 3390, 10 de abril, Nova Mamoré - RO
- CEP: 76857-000
Nome: MARCIANO COSTA ARAUJO
Endereço: 08 de dezembro, 3390, 10 de abril, Nova Mamoré - RO
- CEP: 76857-000
Advogados do(a) REQUERENTE: MIQUEIAS JOSE TELES
FIGUEIREDO - RO0004962, FRANCISCO SAVIO ARAUJO DE
FIGUEIREDO - RO0001534
Advogados do(a) REQUERENTE: MIQUEIAS JOSE TELES
FIGUEIREDO - RO0004962, FRANCISCO SAVIO ARAUJO DE
FIGUEIREDO - RO0001534
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Advogado do(a) REQUERENTE: REGINALDO FERREIRA LIMA RO0002118
Advogado do(a) REQUERENTE: REGINALDO FERREIRA LIMA RO0002118
Advogado do(a) REQUERENTE: REGINALDO FERREIRA LIMA RO0002118
Advogado do(a) REQUERENTE: REGINALDO FERREIRA LIMA RO0002118
Advogado do(a) REQUERENTE: REGINALDO FERREIRA LIMA RO0002118
Advogado do(a) REQUERENTE: REGINALDO FERREIRA LIMA RO0002118
Advogado do(a) REQUERENTE: CAROLINA ALVES DOS
SANTOS - RO8664
INVENTARIADO: JOSE BENEDITO DE ARAUJO, MARIA DO
SOCORRO COSTA ARAUJO
Nome: JOSE BENEDITO DE ARAUJO
Endereço: AVENIDA PRINCESA ISABEL, 8010, SANTA LUZIA,
Nova Mamoré - RO - CEP: 76857-000
Nome: MARIA DO SOCORRO COSTA ARAUJO
Endereço: AVENIDA PRINCESA ISABEL, 8010, SANTA LUZIA,
Nova Mamoré - RO - CEP: 76857-000
DESPACHO
Chamo o feito à ordem.
Analisando detidamente os autos, verifico que o DESPACHO
retro que deferiu nos autos do presente inventário a cobrança de
aluguéis em relação à herdeira ROSINETE COSTA DE ARAÚJO é
totalmente incompatível com o rito.
Explico.
O inventário é o processo pelo qual se faz o levantamento de todos
os bens de determinada pessoa após sua morte, através do qual
são avaliados, enumerados e divididos os bens deste para os seus
sucessores.
Portanto, verificando a contrariedade do pedido (cobrança de
aluguéis) com o rito da lide, revogo imediatamente a DECISÃO
anterior sob o Id Num. 17208131, que deferiu a cobrança de
aluguéis do imóvel inventariado a ser pago pela herdeira Rosinete
Costa de Araújo, para que, caso queiram, entrem com a ação
própria e competente para tal.
Intime-se a inventariante para apresentação das últimas
declarações, em 15 (quinze) dias, falem os demais interessados, o
Ministério Público em havendo interesse de menores.
Após, intime-se o inventariante para promover a declaração do
imposto, bem como comprovar o seu recolhimento e das custas
processuais, cujo procedimento poderá ser realizado no sítio da
SEFIN/RO.
Após ao Parecer do Ministério Público em havendo interesse de
menores e a manifestação da Fazenda Pública.
Não havendo impugnação venham os autos conclusos.
Intime-se.
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/
CARTA DE CITAÇÃO
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7001214-43.2018.8.22.0015
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: GIULIANE RUIZ PASQUALI
Nome: GIULIANE RUIZ PASQUALI
Endereço: Av. Pimenta Bueno, 873, São José, Guajará-Mirim - RO
- CEP: 76850-000
Advogado do(a) AUTOR: SAMIR MUSSA BOUCHABKI RO0002570
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RÉU: IDA BARROS CORDEIRO, J GALVAO DA SILVA LTDA - ME
Nome: IDA BARROS CORDEIRO
Endereço: Av. 1º de Maio, 1261, São José, Guajará-Mirim - RO CEP: 76850-000
Nome: J GALVAO DA SILVA LTDA - ME
Endereço: Av. Dr. Lewerger, 3855, 10 de Abril, Guajará-Mirim - RO
- CEP: 76850-000
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Trata-se de ação judicial de rito ordinário, em que o autor pugna
pela concessão da justiça gratuita, juntando aos autos apenas a
declaração de hipossuficiência.
É certo que, nos termos do §3º do artigo 99 do CPC, presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte.
Ocorre que essa presunção de validade não é absoluta, podendo
o magistrado afastá-la, quando estiverem presentes documentos
que evidenciem a possibilidade da parte em arcar com as custas e
despesas do processo.
Nesse sentido, disciplina o §2º do artigo 99 do CPC que:
§ 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
No presente caso, de análise ao documento de id num. 18423375,
verifico que o autor aufere renda mensal no valor de R$ 1.727,63.
As custas processuais, por sua vez, importam em valor aproximado
de R$ 531,42.
Nota-se que, embora o valor do salário percebido pela autora não
seja exorbitante, também não se pode afirmar que seja insuficiente
para o custeio das custas processuais, especialmente quando o
valor percebido representa o triplo destas despesas.
Não desconheço o princípio da inafastabilidade a jurisdição,
entretanto, a parte que se mostra disposta a litigar em juízo para
auferir ganho no valor de R$ 26.571,07 deve estar ciente de que
precisar arcar com os custos das despesas processuais, máxime
quando apresenta condições para isso, como é o caso dos autos.
Por essa razão, indefiro os benefícios da justiça gratuita.
Intime-se o autor a emendar a inicial, a fim de comprovar o
pagamento das custas processuais iniciais, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de indeferimento.
Guajará-Mirim - data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7003252-62.2017.8.22.0015
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: VALDECI APARECIDO JUSSANI
Advogado do(a) AUTOR: TAISSA DA SILVA SOUSA - RO0005795
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207
DESPACHO
Trata-se de apelação interposta contra SENTENÇA deste juízo.
Intime-se o apelado para apresentar as contrarrazões, no prazo de
15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem as contrarrazões,
remeta-se o recurso ao egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 0004365-44.2015.8.22.0015
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: ANA BEATRIZ DE MACEDO REBOUCAS
Endereço: Av; Cândido Rondon, 1238, Não consta, São José,
Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: LEANE ABIORANA DE MACEDO
- RO0001359, NAYARA OLIVEIRA DE PAULA - RO0006649,
AURISON DA SILVA FLORENTINO - RO000308B
EXECUTADO: SANDRO AGUINALDO DORADO REBOUCAS
Endereço: Praça Capitão Pedro Silva, ao lado da igreja, Centro de
Saúde Júlio Teles de Souza, Centro, Anori - RO - CEP: 69440-000
Advogados do(a) EXECUTADO: MAGNALDO SILVA DE JESUS RO0003485, AGNA RICCI DE JESUS - RO0006349
DESPACHO
Considerando o teor do ofício sob Id Num. 17937811, pág. 8,
expeça-se nova carta precatória com a FINALIDADE de intimar
o órgão empregador do executado (Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura de Manaus/AM), na pessoa de Sônia
Rubim Porto, no endereço indicado no Id Num. 17937805, pág. 93
(antiga fls. 146), para que proceda o bloqueio/penhora mensal no
valor de R$ 1.475,60, até o limite de R$ 88.538,27, equivalente a
sessenta meses, diretamente da folha de pagamento do executado
Sandro Aguinaldo Dourado Rebouças, CPF nº. 389.417.242-87,
depositando-os na Caixa Econômica Federal conta poupança
nº. 11788-2, agência 3784, variação 013, de titularidade de Ana
Beatriz de Macedo Rebouças, no prazo de 10 (dez) dias, mediante
comprovação, sob pena de responder por crime de desobediência.
Cumprida a diligência, tornem conclusos para análise dos demais
pedidos enumerados na petição sob Id Num. 18009402.
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA PRECATÓRIA
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7003824-18.2017.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: GILVANE COSTA DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAXMILIANO HERBERTT DE
SOUZA - DF0049139
EXECUTADO: LINDALMIR BARROSO MEDEIROS DUTRA
Nome: LINDALMIR BARROSO MEDEIROS DUTRA
Endereço: AV. 13 DE SETEMBRO, 395, TAMANDARÉ, GuajaráMirim - RO - CEP: 76850-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Aguardem-se suspensos os autos até o término do acordo
celebrado (30/07/2018, conforme já determinado no DESPACHO
anterior.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7000890-53.2018.8.22.0015
Classe: MONITÓRIA (40)
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AUTOR: ACRISIO DOS SANTOS BARBOSA
Advogados do(a) AUTOR: ERICK ALLAN DA SILVA BARROSO
- RO0004624, GENIVAL RODRIGUES PESSOA JUNIOR RO0007185
RÉU: IND. E COM. IMP. E EXP. DE MADEIRAS ECOLOGICA
LTDA - ME, FLAVIANO NUNES FRANCO
Nome: IND. E COM. IMP. E EXP. DE MADEIRAS ECOLOGICA
LTDA - ME
Endereço: BR 425 KM 96,5, S/N, (69) 9231-2045, ARARAS, Nova
Mamoré - RO - CEP: 76857-000
Nome: FLAVIANO NUNES FRANCO
Endereço: KM 42, S/N, PODE SER LOCALIZADO VIA TELEFONE
(69) 981448955, RODOVIA 425, Nova Mamoré - RO - CEP:
76857-000 Endereço: KM 42, S/N, PODE SER LOCALIZADO VIA
TELEFONE (69) 981448955, RODOVIA 425, Nova Mamoré - RO
- CEP: 76857-000
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Retifique-se o polo ativo, conforme já determinado no DESPACHO
anterior.
Considerando os argumentos deduzidos pela parte, a fim de evitarlhe prejuízos, defiro o parcelamento das custas processuais a
serem pagas em 02 (duas) parcelas, ao final da demanda.
Tendo em vista a ausência de prova pré-constituída, acolho o
pedido alternativo da parte para receber os autos como ação de
cobrança, por meio da qual a empresa autora deverá comprovar
a prestação de serviços durante o período indicado (05/04/2013 05/11/2015), sob pena de reconhecimento da prescrição do crédito.
Retifique-se a classe/assunto para procedimento ordinário.
Considerando a manifestação expressa pelo autor, em que não há
interesse na conciliação, cite-se a parte requerida para, querendo,
contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
confissão e revelia.
SIRVA COMO MANDADO.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARÁ-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 3541-2389
Processo nº: 7001087-08.2018.8.22.0015
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) AUTOR: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - RO0004875
RÉU: KLEVESON DE SOUZA PINTO
Nome: KLEVESON DE SOUZA PINTO
Endereço: Avenida Amazonas, 371, Zona Rural, Nova Mamoré RO - CEP: 76857-000
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Recebo a emenda à inicial.
Diante da argumentação apresentada pelo Autor e a farta
documentação em destaque, o contrato de abertura de crédito
com alienação fiduciária em garantia e notificação de constituição
em mora, vislumbro a fumaça do bom direito e os requisitos legais
previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.
Posto isso, concedo liminarmente a busca e apreensão do veículo
identificado na petição inicial, depositando-se o bem nas mãos
de um dos patronos constituídos no instrumento do mandato ou
pessoa por eles indicada nos autos, devendo o Oficial de Justiça
identificar o depositário na certidão.
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Caso o veículo seja localizado e apreendido, cite-se o requerido
acima identificado, para, em 5 (cinco) dias, pagar integralmente o
débito atualizado no valor de R$ 18.940,26 ou, em 15 (quinze) dias,
contestar a ação (Lei 10.931/2004).
ADVERTÊNCIA AO OFICIAL DE JUSTIÇA: A CITAÇÃO DO
REQUERIDO SOMENTE SERÁ DEVERÁ SER FEITA CASO O
VEÍCULO SEJA LOCALIZADO E APREENDIDO.
A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO.
Guajará-Mirim -data infra
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7000108-17.2016.8.22.0015
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: B. B. S.
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - RO0004875
EXECUTADO: C. F. I. E. E. L., D. V. T., F. E. M. A. F.
Nome: COMERCIO FEMAF IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA
Endereço: Av. Novo Sertão, 1933,, 10 Abril, Guajará-Mirim - RO
- CEP: 76850-000 Endereço: Av. Novo Sertão, 1933,, 10 Abril,
Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000
Nome: DILSON VIANA TEIXEIRA
Endereço: Avenida: Candido Rondon, n 413, Tamandaré, GuajaráMirim - RO - CEP: 76850-000 Endereço: Avenida: Candido Rondon,
n 413, Tamandaré, Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000
Nome: FRANCISCO ELDER MARINHO ARAUJO FILHO
Endereço: Novo Sertão, n 1933, 10 de abril, Guajará-Mirim - RO CEP: 76850-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Em que pese o pedido retro, verifico que o processo já permaneceu
suspenso pelo prazo de 01, conforme certificado sob id Num.
17405858.
Desse modo, determino o arquivamento do feito pela prescrição.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7001236-04.2018.8.22.0015
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)
REQUERENTE: W. R. D. F., H. M. D. J.
Advogado do(a) REQUERENTE: POLIANA NUNES DE LIMA RO7085
Advogado do(a) REQUERENTE: POLIANA NUNES DE LIMA RO7085
DESPACHO
Recebo a emenda à inicial. Diante da comprovação acerca da
impossibilidade em recolher as custas processuais iniciais, defiro
os benefícios da justiça gratuita em favor dos requerentes.
Tendo em vista o interesse de incapaz, remetam-se os autos ao
Ministério Público para manifestação.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7001315-80.2018.8.22.0015
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR:
AYMORE
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INSVESTIMENTO S.A
Endereço: Avenida 7 de Setembro, 1251, - de 890 a 1182 - lado
par, Centro, Manaus - AM - CEP: 69005-141
Advogado do(a) AUTOR: THATIANE TUPINAMBA DE CARVALHO
- RO0005086
RÉU: LUANA ROQUE GARDIN
Endereço: AV TREZE DE SETEMBRO, 144, TAMANDARE,
Guajará-Mirim - RO - CEP: 76850-000
DESPACHO
Considerando que as custas processuais iniciais deverão
corresponder a 2% do valor atribuído à causa, conforme previsto
no §1º e inciso I do artigo 12 da nova Lei de Custas nº. 3.896/2016,
intime-se a parte autora a emendar a inicial, comprovando
seu recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento.
Intime-se.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Guajará-Mirim - 2ª Vara Cível
Av. XV de Novembro, 1981, Fórum Nelson Hungria, Serraria,
GUAJARá-MIRIM - RO - CEP: 76850-000 - Fone:(69) 35412389
Processo nº: 7002784-35.2016.8.22.0015
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CARMERINDO AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARIA LUIZA
DOS SANTOS GONZAGA, ALCILEA DE ANDRADE OLIVEIRA
DE SENA, ADRIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA, ALCIONE DE
ANDRADE OLIVEIRA, YAGO GONZAGA DE OLIVEIRA, RAFAEL
GONZAGA DE OLIVEIRA, MARIA EDUARDA LIMA DE OLIVEIRA,
ESPÓLIO DE CARMERINDO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO
- RO0003300
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE
Endereço: Av. Desidério Domingos Lopes, 3040, João Francisco
Clímaco, Nova Mamoré - RO - CEP: 76857-000
Advogado do(a) RÉU: MARCOS ANTONIO METCHKO RO0001482
DESPACHO
Trata-se de apelação interposta contra SENTENÇA deste juízo.
Intime-se o apelado para apresentar as contrarrazões, no
prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem as
contrarrazões, remeta-se o recurso ao egrégio Tribunal de
Justiça de Rondônia.
Guajará-Mirim- data infra.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz de Direito
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COMARCA DE JARU
1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7001434-14.2017.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: []
Requerente: ROSA MARIA DO CARMO FONTINELLE DENARDI
Advogado do(a) EXEQUENTE: SIDNEI DA SILVA - RO0003187
Requerido: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Diante da comprovação do pagamento da dívida exequenda
realizada diretamente na conta bancária do advogado parte
exequente (Id:18106201 - Pág. 1), JULGO EXTINTA a presente
execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo
Civil, e determino o seu arquivamento.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da
Lei 9.099/95.
Se não houver pendência, arquivem-se os autos.
Fica dispensado o trânsito em julgado.
P.R. Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7000702-96.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Rescisão / Resolução]
Requerente: LUCICLEIA ABEL PONTES
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação de cobrança pela qual a parte requerente
pretende receber da parte requerida a importância de R$ 5.059,80
(cinco mil e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), sendo R$
3.031,80 (três mil e trinta e um reais e oitenta centavos), referente
as verbas trabalhistas rescisórias do período de 14/02/2013
a 13/12/2013 e o valor de R$ 2.028,00 (dois mil e vinte e oito
reais), referente as verbas trabalhistas rescisórias do período de
09/03/2016 a 30/11/2016, conforme discriminados nos TRCT’s
- Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho, devidamente
digitalizados nos autos, que não foram pagas após as respectivas
exonerações dos cargos em comissão que ocupou no Município
de Jaru, com vencimento mensal de R$ 1.350,00 e R$ 1.200,00,
respectivamente.
Pois bem.
No presente caso, a ação é procedente, tendo em vista que
o Município de Jaru, em sua peça de defesa, reconheceu
integralmente o valor da dívida trabalhista rescisória cobrada na
inicial (R$ 5.059,80), referente aos dois contratos de trabalhos, que
não foram pagas por falta de recurso financeiro.

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

774

A falta de recurso financeiro não isenta o requerido da obrigação
de pagar as verbas trabalhistas do (a) servidor (a) exonerado
(a), uma vez que a remuneração é direito constitucionalmente
previsto e não pode ser afastado, pois assim restaria configurado o
enriquecimento ilícito por parte da administração pública municipal.
O reconhecimento expresso do valor principal da dívida implica
também no pagamento de seus acessórios, que são os juros e a
correção monetária, nos moldes na Lei nº 9.494/97 e alterações
seguintes.
Ademais, é oportuno ressaltar que o vinculo empregatício entre as
partes restou devidamente comprovado por meio dos decretos de
nomeações e exonerações, dos períodos mencionados na exordial,
devidamente digitalizados nos Id’s: 16768815 – Páginas 1 e 2 e
16768816 - Páginas 2, 3 e 4.
Enquanto, o valor total da dívida trabalhista, já confessada pelo
devedor, resta comprovado por meio dos TRCT’s (Termos de
Rescisão de Contrato de Trabalho), elaborado pelo próprio
Município de Jaru, devidamente digitalizados nos Id’s: 16768815 Pág. 1 e 17413193 – Pág. 1.
Nesse contexto, a procedência do pedido é a medida que se impõe
ao presente caso concreto.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado
por LUCICLEIA ABEL PONTES para condenar o MUNICÍPIO DE
JARU a pagar a parte autora a quantia de R$ 5.059,80 (cinco mil
e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), referente as verbas
trabalhistas rescisórias discriminadas nos TRCT’s (Termos de
Rescisão de Contrato de Trabalho), devidamente digitalizados
nos Id’s: 16768815 - Pág. 1 e 17413193 – Pág. 1, conforme
fundamentação supra, acrescidos de juros e correção monetária,
de acordo com a Lei nº 9.494/97.
Os valores devidos deverão ser acrescidos de correção monetária
a contar da data de cada exoneração, devendo ser utilizado como
indexador, até o dia 28.06.2009, o IGP-M, com base na Lei Federal
nº 9.494/1997, considerando a modulação de efeitos da ADI 4357/
DF pelo Supremo Tribunal Federal e, a partir de 29.06.2009 – data
da entrada em vigor da Lei Federal nº 11.960/2009, o IPCA-E,
isto porque, em 20.11.2017, foi julgado o Recurso Extraordinário
nº 870.947, alusivo ao Tema 8101, restando declarada a
inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
No pertinente aos juros moratórios, estes devem corresponder
ao índice oficial aplicado à caderneta de poupança, contados da
citação (REsp.n.1.145.424/RS), conforme também explicitado no
Tema 810.
Incabível a condenação em custas e honorários nesta instância
(art. 55, da Lei n. 9.099/95).
Desta forma, fica resolvido o MÉRITO, nos termos do artigo 487, I,
do Código de Processo Civil.
Eventual cumprimento de SENTENÇA deverá ser realizado nos
próprios autos, conforme Ofício nº 14/DIVAD/2011.
P.R.I. (via PJE).
Cumpra-se.
Oportunamente, arquive-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001405-27.2018.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Fornecimento de Medicamentos]
Requerente: SIDNEY AFONSO DE CARVALHO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
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Requerido: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Intime-se o executado para no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
comprovar a regular entrega da medicação, objeto da SENTENÇA,
sob pena de incidência parcial ou total da multa fixada na
antecipação da tutela.
Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7000734-04.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Requerente: SOLIMO PEREIRA DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: LAIS SANTOS CORDEIRO
- RO8504, LUCAS BRANDALISE MACHADO - RO00931-E,
EVERTON ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA REIS - RO0007649
Requerido: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) REQUERIDO:
FINALIDADE: Intimar os procuradores da parte autora para no
prazo de 15 (quinze) dias apresentar réplica à Contestação ID 18500922 apresentada tempestivamente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Juizado Especial da Fazenda
- Fone:( ). Processo: 7004294-85.2017.8.22.0003
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 15/01/2018 17:39:46
Requerente: SEC ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
Advogados do(a) AUTOR: JOSE ANGELO DE ALMEIDA RO0000309, DANIELE PONTES ALMEIDA - RO0002567
Requerido: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Recebo a emenda.
A experiência cotidiana deste Juízo tem demonstrado que
o ente requerido dificilmente realiza acordos nas audiências
designadas para este único fim, o que as torna inócuas e, portanto,
desnecessárias, até porque, caso haja interesse, eventual proposta
de acordo poderá ser ofertada no bojo da própria contestação ou
petição intermediária. Caso haja proposta de acordo, intime-se
a parte contrária. Caso seja aceita a proposta, voltem os autos
conclusos para homologação.
Desta feita, excetuando-se à regra processual, no presente caso
não será designada audiência de conciliação, tendo em vista
que recente entendimento firmado no Encontro Estadual dos
Juizados Especiais de Rondônia, estabeleceu a desnecessidade
de audiência, quando se verificar, pela natureza da matéria, não
haver qualquer prejuízo. Confira:
“Prescindem da sessão de conciliação, que alude o art. 16 da lei
9.099/95, as ações de massa propostas perante o Juizado Especial
Cível, sempre que a matéria nelas versada for essencialmente de
direito e a composição entre as partes já se tenha revelado inócua
em casos idênticos.”
Tal enunciado está em perfeita harmonia com os princípios
norteadores da Lei n° 9.099/95, quais seja, simplicidade,
informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º), que
também se aplicam ao Juizado Especial da Fazenda Pública por
força do art. 27 da Lei 12.153/2009.
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Deste modo, considerando o caso dos autos, se constata que a
não realização de audiência de conciliação não trará qualquer
prejuízo às partes, tampouco, violará direito à ampla defesa ou
contraditório, posto que para esse resguardo o Juízo fixará prazo
para a parte requerida apresentar defesa.
Assim, cite-se o MUNICÍPIO DE JARU, por meio do sistema PJE,
para que, querendo, apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias
úteis (art. 7º da Lei 12.153/2009).
Apresentada a contestação, intime-se a parte autora, via PJE, para
que apresente réplica em 15 (quinze) dias úteis.
Com ou sem a manifestação das partes, certifique-se e voltem os
autos conclusos.
Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7003541-31.2017.8.22.0003
Classe:EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
Assunto: [Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em
Execução Contra a Fazenda Pública]
Requerente: CHRISTOPHER WANDERSON PRENSZLER COSTA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CHRISTOPHER WANDERSON
PRENSZLER COSTA - RO8860
Requerido: GOVERNADORIA CASA CIVIL
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma da Lei (art. 38, LF 9.099/95).
A parte autora informou que deseja desistir do prosseguimento da
demanda, inexistindo mais interesse na lide.
Desta forma, há que se arquivar o processo, não se justificando
mais o prosseguimento da marcha processual, mormente quando
a citação sequer restou efetivada.
Ante o exposto, HOMOLOGO por SENTENÇA o pedido de
desistência da ação para que produza os seus jurídicos e legais
efeitos e, por conseguinte DECLARO EXTINTO o processo sem
resolução do MÉRITO.
Sem custas processuais nessa instância.
RETIFIQUE-SE O NOME DA PARTE REQUERIDA NO POLO
PASSIVO DA DEMANDA PARA ESTADO DE RONDÔNIA,
FICA DISPENSADO O TRANSITO EM JULGADO.
ARQUIVE-SE.
P.R. Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Jaru - 1ª Juizado Especial da Fazenda
Processo: 7001594-73.2016.8.22.0003
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: EDVALTER ANTONIO DA SILVEIRA ALVES
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR
- RO0002394
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Processo nº: 7001594-73.2016.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Requerente: EDVALTER ANTONIO DA SILVEIRA ALVES
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Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR
- RO0002394
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
O sequestro de valor na conta bancária do Estado de Rondônia
somente foi realizado após o decurso de prazo de pagamento da
RPV.
Logo, se Estado de Rondônia não fez o pagamento da RPV dentro
do prazo legal, deve este por cautela, suspender o pagamento do
requisitório, sob pena de gerar prejuízo ao erário.
No mais, considerando que o valor sequestrado da conta bancária
é suficiente para quitação da obrigação, ora executada nestes
autos, DECLARO EXTINTA a presente execução e determino o
seu arquivamento.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da
Lei 9.099/95.
Antes do arquivamento, cumpra-se o seguinte:
1-Oficie-se, via e-mail, à Caixa Econômica Federal, agência 2976,
para que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com a imediata
comunicação ao Juízo, a transferência eletrônica da quantia de
R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais), com eventuais
acréscimos financeiros para a conta bancária indicada nos autos,
encaminhando-se a resposta por e-mail (jaw1civel@tjro.ius.br),
dentro do prazo mencionado acima.
2-Consigne-se no referido documento que após o saque a conta
judicial deverá ser bloqueada para que não gere ônus ou bônus até
que decorra o prazo estipulado pelo Banco Central do Brasil para
a sua extinção.
3-Após, certifique-se o cartório acerca da existência de resíduo de
dinheiro na conta judicial, bem como de qualquer outra constrição
judicial que impeça o regular arquivamento deste feito.
4-Atendida as determinações acima e sendo digitalizado o
comprovante da transferência bancária nos autos, arquivem-se.
FICA DISPENSADO O TRÂNSITO EM JULGADO.
SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO Nº
568/1CV/2018, A QUAL DEVERÁ SER INSTRUÍDA COM A CÓPIA
DO DETALHAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL, JUNTAMENTE
COM A PETIÇÃO QUE CONSTA OS DADOS PESSOAIS E
BANCÁRIOS DA CONTA FAVORECIDA.
P.R. Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7000390-28.2015.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Auxílio-transporte]
Requerente: LOURIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR
- RO0002394
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Defiro o pedido formulado pela parte autora para que seja expedida
RPV única com destaque para pagamento do crédito principal e
dos honorários contratuais, devidamente comprovado nos autos.
No mais, considerando que as partes entraram em consenso
com relação ao valor da dívida exequenda, homologo o acordo,
e determino a expedição da RPV única com destaque para
pagamento do crédito principal e dos honorários contratuais, no
valor informado no memorial de cálculo do Estado de Rondônia,
restando, por via de consequência, prejudicado os embargos.
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Efetuado o pagamento da RPV, voltem os autos conclusos para
SENTENÇA de extinção.
Decorrido o prazo de pagamento da RPV, certifique-se e voltem os
autos conclusos para sequestro.
Publique-se, via PJE.
Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7003872-13.2017.8.22.0003
Classe:EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
Assunto: [Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda
Pública]
Requerente: WUDSON SIQUEIRA DE ANDRADE
Advogado do(a) EXEQUENTE: WUDSON SIQUEIRA DE
ANDRADE - RO0001658
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Verifico a existência de erro material no DISPOSITIVO da
SENTENÇA, mais especificamente no valor da condenação, que
constou o valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), quando
na verdade deveria constar R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e
cinquenta reais).
O equivoco cometido é evidente e deve ser corrigido.
Assim, reconheço a ocorrência de erro material no DISPOSITIVO
da SENTENÇA proferida nestes autos.
Note-se que o erro material, como ocorre no presente caso
concreto, pode ser corrigido a qualquer tempo, tanto de ofício ou a
requerimento das partes, sem que haja ofensa ao julgado.
Ante o exposto, reconheço, a pedido do requerido, a existência
de erro material no DISPOSITIVO da SENTENÇA, que neste ato
passo a retificá-lo:
“Ante o exposto, DECLARO PROCEDENTE o pedido inicial
formulado por WUDSON SIQUEIRA DE ANDRADE para
CONDENAR o ESTADO DE RONDÔNIA a pagar ao autor a quantia
de R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais), referente a
sua atuação como advogado dativo, nos termos da fundamentação
supra, com juros e correção monetária, nos moldes da Lei 9.494/97,
contados da citação e do ajuizamento da ação, respectivamente”.
Fica inalterados dos demais comandos da SENTENÇA.
Publique-se.
Jaru, 18 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001633-02.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Requerente: CEDENIRA DA SILVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIO ROBERTO PEREIRA DE
SOUZA - RO0001765
Requerido: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
Advogado do(a) REQUERIDO:
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DESPACHO
Vistos.
A experiência cotidiana deste Juízo tem demonstrado que
o ente requerido dificilmente realiza acordos nas audiências
designadas para este único fim, o que as torna inócuas e, portanto,
desnecessárias, até porque, caso haja interesse, eventual proposta
de acordo poderá ser ofertada no bojo da própria contestação ou
petição intermediária. Caso haja proposta de acordo, intime-se
a parte contrária. Caso seja aceita a proposta, voltem os autos
conclusos para homologação.
Desta feita, excetuando-se à regra processual, no presente caso
não será designada audiência de conciliação, tendo em vista
que recente entendimento firmado no Encontro Estadual dos
Juizados Especiais de Rondônia, estabeleceu a desnecessidade
de audiência, quando se verificar, pela natureza da matéria, não
haver qualquer prejuízo. Confira:
“Prescindem da sessão de conciliação, que alude o art. 16 da lei
9.099/95, as ações de massa propostas perante o Juizado Especial
Cível, sempre que a matéria nelas versada for essencialmente de
direito e a composição entre as partes já se tenha revelado inócua
em casos idênticos.”
Tal enunciado está em perfeita harmonia com os princípios
norteadores da Lei n° 9.099/95, quais seja, simplicidade,
informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º), que
também se aplicam ao Juizado Especial da Fazenda Pública por
força do art. 27 da Lei 12.153/2009.
Deste modo, considerando o caso dos autos, se constata que a
não realização de audiência de conciliação não trará qualquer
prejuízo às partes, tampouco, violará direito à ampla defesa ou
contraditório, posto que para esse resguardo o Juízo fixará prazo
para a parte requerida apresentar defesa.
Assim, cite-se o requerido, por meio do sistema PJE, para que,
querendo, apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art.
7º da Lei 12.153/2009).
Apresentada a contestação, intime-se a parte autora, via PJE, para
que apresente réplica em 15 (quinze) dias úteis.
Com ou sem a manifestação das partes, certifique-se e voltem os
autos conclusos.
Cumpra-se.
Jaru, 18 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7000484-68.2018.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Anulação]
Requerente: VALMIR FLAUZINO LOPES
Advogado do(a) AUTOR: DANNA BONFIM SEGOBIA - RO0007337
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO
OESTE
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com pedido de danos morais, em razão de protesto indevido em
desfavor do autor registrado pelo Município de Ouro Preto do
Oeste.
Pois bem.
Com efeito, após a análise dos autos, constatou-se que este juízo
é incompetente para conhecer, processar e julgar a presente
demanda, já que a sede da pessoa jurídica de direito público é da
cidade de Ouro Preto do Oeste.
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Tratando-se de ação declaratória, o ajuizamento do feito deve ser
no foro da sede da Pessoa Jurídica de Direito Publico.
Convém frisar que no sistema de Juizados Especiais cíveis, a
incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício pelo Juízo,
conforme Enunciado 89 do FONAJE.
ENUNCIADO 89 – A incompetência territorial pode ser reconhecida
de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (XVI Encontro –
Rio de Janeiro/RJ).
Em sendo assim, constata-se que o foro competente para processar
e julgar a presente ação indenizatória é da comarca de OURO
PRETO DO OESTE, local onde se encontra a sede do único ente
político inserido no polo passivo da ação.
Em sendo o Município de Ouro Preto do Oeste/RO o único a figurar
no polo passivo do feito, obrigatório o declínio de competência
territorial, porquanto se trata de ação contra outro Município do
Estado, tão somente, em atenção ao princípio da aderência.
Ante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA sobre este,
determinando o encaminhado ao foro competente da Comarca de
Ouro Preto do Oeste, com as anotações e baixas pertinentes..
Havendo discordância acerca da remessa dos autos, deverá o
Juízo que receber o feito, suscitar o competente conflito negativo
de competência, já que somente com DECISÃO do Superior
Tribunal de Justiça (art. 105, alínea “d”, da Constituição Federal),
determinando ser este Juízo competente para processar e julgar a
presente demanda, os autos devem ser devolvidos.
Intime-se a parte autora, via advogado.
Independentemente de manifestação, cumpra-se.
Jaru, 18 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7004097-33.2017.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Rescisão / Resolução, Rescisão]
Requerente: MAURI SPINA PEDROSO
Advogados do(a) REQUERENTE: RENATA SOUZA DO
NASCIMENTO - RO0005906, INDIANO PEDROSO GONCALVES
- RO0003486
Requerido: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
1- Altere-se a classe processual para Cumprimento de SENTENÇA.
2- Após, cite-se a parte executada nos termos da lei, para,
querendo, apresentar embargos no prazo legal.
3- Havendo embargos, dê-se vistas à parte exequente, após
conclusos.
4- Decorrido o prazo sem interposição de embargos, certifiquese e expeça-se a RPV, no valor apontado no memorial de cálculo
da parte exequente, que deverá ser intimada para apresentar os
dados pessoais e bancários, caso seja necessário.
5-Havendo o pagamento da RPV, voltem os autos conclusos para
SENTENÇA de extinção.
6-Decorrido o prazo de pagamento da RPV, certifique-se e voltem
os autos conclusos para sequestro.
Cumpra-se.
Jaru, 18 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7002470-91.2017.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Rescisão]
Requerente: MANOEL RODRIGUES DIAS
Advogado do(a) REQUERENTE: IURE AFONSO REIS RO0005745
Requerido: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
1-Altere-se a classe processual para Cumprimento de SENTENÇA.
2-Cite-se a parte executada nos termos da lei, para, querendo,
apresentar embargos no prazo legal.
3-Havendo embargos, dê-se vistas à parte exequente, após
conclusos.
4-Decorrido o prazo sem interposição de embargos, certifique-se e
expeça-se a RPV, no valor da condenação imposta na SENTENÇA,
já parte autora abriu mão da cobrança de juros e correção monetária,
devendo o cartório observar os dados bancários já informados nos
autos.
5-Realizado o pagamento da RPV, Voltem os autos conclusos para
SENTENÇA de extinção.
6-Decorrido o prazo de pagamento da RPV, certifique-se e voltem
os autos conclusos para sequestro.
Cumpra-se.
Jaru, 18 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7005186-28.2016.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda
Pública]
Requerente: ALLAN BATISTA ALMEIDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALLAN BATISTA ALMEIDA RO0006222
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
1-Altere-se a classe processual para Cumprimento de SENTENÇA.
2-Após, cite-se a parte executada nos termos da lei, para, querendo,
apresentar embargos no prazo legal.
3-Havendo embargos, dê-se vistas à parte exequente, após
conclusos.
4-Decorrido o prazo sem interposição de embargos, certifiquese e expeça-se a RPV, no valor apurado no memorial de cálculo
digitalizado nos autos, devendo ser intimada a parte exequente
para apresentar os dados pessoais e bancários, caso necessário.
5-Realizado o pagamento da RPV, voltem os autos conclusos para
SENTENÇA de extinção.
6-Decorrido o prazo de pagamento da RPV, certifique-se e voltem
os autos conclusos para sequestro.
Cumpra-se.
Jaru, 18 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7000001-38.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Responsabilidade da Administração, Violação aos
Princípios Administrativos, Indenização / Terço Constitucional,
Gratificação Natalina/13º salário, Categorias Especiais de Servidor
Público, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993,
Admissão / Permanência / Despedida, Contratos Administrativos,
Rescisão]
Requerente: CLOVIS FIGUEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO DA CRUZ SILVA - RO5747
Requerido: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
1-Altere-se a classe processual para “Cumprimento de SENTENÇA ”.
2-Após, cite-se a parte executada nos termos da lei, para, querendo,
apresentar embargos no prazo legal.
2.1-Havendo manifestação do Município sobre a existência de
débitos e possibilidade de compensação, dê-se vista (via PJE)
à parte exequente para manifestação no prazo de 05 dias úteis,
conforme disposição do §1°, do art. 6° da Resolução n. 115-CNJ e,
após, voltem os autos conclusos para DECISÃO.
3-Havendo embargos, dê-se vistas à parte exequente, após
conclusos.
4-Decorrido o prazo sem interposição de embargos, certifique-se e
expeça-se o precatório, no valor apurado no memorial de cálculo
da parte exequente, a qual deverá ser intimada para apresentar
seus dados pessoais e bancários, caso necessário.
5-No mais, aguarde-se o pagamento do precatório em arquivo.
Cumpra-se.
Jaru, 18 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Juizado Especial da Fazenda
- Fone:( ) Processo nº: 7004178-79.2017.8.22.0003
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Protocolado em: 05/12/2017 17:53:37
REQUERENTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES CRUZ
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JARU - RO
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95
Trata-se de ação de cobrança pela qual a parte requerente
pretende receber da parte requerida a importância de R$ 9.634,71
(nove mil seiscentos trinta e quatro reais e setenta e um centavos),
referente as verbas trabalhistas rescisórias do cargo em comissão
que ocupou no Município de Jaru durante o período de 01/02/2007
a 10/12/2010, que não foram pagas após a sua exoneração.
Regularmente citado, o requerido apresentou contestação nos
autos, alegando em sede de preliminar a ocorrência da prescrição
quinquenal e no MÉRITO requereu a improcedência do pedido
formulado na exordial, em razão do pagamento, por meio de
cheque, da dívida trabalhista rescisória, ora cobrada.
Pois bem.
Destarte, verifica-se que o término do contrato de trabalho com
a parte requerida findou-se no dia 10/12/2010, conforme TRCT –
Termo Rescisão do Contrato de Trabalho, devidamente digitalizado
no Id: 16367275 - Pág. 3, iniciando-se a contagem do prazo
prescricional.
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E considerando que a ação foi proposta em 05/12/2017, logo se
extrai que a pretensão autoral está prescrita, pois decorreu mais de
05 (cinco) anos entre a propositura da ação e a data de exoneração
da parte autora.
A presente ação está em total afronta a disposição contida no
Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal, o qual
transcrevo abaixo:
“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal,
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
Sabe-se que o prazo prescricional contra fazenda pública é de
cinco anos a partir do desfazimento do vínculo, de modo que, tendo
a exoneração ocorrido em 10/12/2010 e a ação sido proposta em
05/12/2017, é inevitável o reconhecimento da prescrição.
Assim, é de se reconhecer prescrito os débitos trabalhistas narrados
na inicial, do período de 01/02/2007 a 10/12/2010, vencidos em
09/12/2015, em face da data do ajuizamento da ação (05/12/2017),
no termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.
Desse modo, tendo em vista o transcurso de mais de 05 (cinco)
anos entre a data da exoneração e a data do ajuizamento da ação
é imperioso o reconhecimento da prescrição quinquenal, ocorrida
no presente caso concreto.
Ante o exposto, tendo em vista a ocorrência da prescrição,
DECLARO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extinto o processo
com resolução do MÉRITO, nos termo do artigo 487, II, do Código
de Processo Civil, referentes as verbas trabalhistas reclamadas na
exordial, conforme fundamentação supra.
Incabível condenação em custas e honorários advocatícios nesta
instância (art. 55 da Lei 9.099/95).
Oportunamente, arquivem-se os autos.
P.R.I (via DJe).
Jaru, 18 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7003566-78.2016.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Requerente: KATIA REGINA BELTRAO ALVES SCHULTZ
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR
- RO0002394
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Conforme se verifica no parágrafo 4º, do artigo 3º, da Resolução
006/2017, é plenamente possível o destaque dos honorários
advocatícios no precatório, razão pela qual indefiro o requerimento
formulado pelo Estado de Rondônia.
Expeça-se o precatório no valor de R$ 24.201,22 (vinte e quatro mil
duzentos e um reais e vinte e dois centavos), conforme memorial
de cálculo da contadoria judicial, com destaque dos honorários
advocatícios.
No mais, aguarde-se o pagamento do precatório em arquivo.
Cumpra-se.
Jaru, 18 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7001759-23.2016.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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Assunto: [Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Requerente: FRANCISCA RAMOS CAYRES
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR
- RO0002394
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Para evitar duplicidade de pagamento, como já aconteceu em
processos anteriores, intime-se o requerido, via Pje, para no
prazo 05 (cinco) dias úteis, comprovar o pagamento da RPV, sob
pena de tal quantia ser objeto de sequestro nas contas bancárias,
inclusive na conta geral, caso não seja encontrado o valor na conta
especifica, indicada pelo estado.
Confirmado o pagamento da RPV, voltem os autos conclusos para
SENTENÇA de extinção.
Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos para
sequestro.
Jaru, 18 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7000058-56.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Rescisão / Resolução]
Requerente: ELIANA OLIVEIRA SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
1- Altere-se a classe processual para Cumprimento de SENTENÇA.
2- Após, cite-se a parte executada nos termos da lei, para,
querendo, apresentar embargos no prazo legal.
3- Havendo embargos, dê-se vistas à parte exequente, após
conclusos.
4- Decorrido o prazo sem interposição de embargos, certifiquese e expeça-se a RPV, no valor apurado pela contadoria judicial,
devendo ser intimada a parte exequente para apresentar os dados
pessoais e bancários, caso seja necessário.
5-Havendo o pagamento da RPV, voltem os autos conclusos para
SENTENÇA de extinção.
6-Decorrido o prazo de pagamento da RPV, certifique-se e voltem
os autos conclusos para sequestro.
Cumpra-se.
Jaru, 18 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7003817-62.2017.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Rescisão]
Requerente: MARIO ORLANDO PARIENTE ORTUNO
Advogado do(a) REQUERENTE: IURE AFONSO REIS RO0005745
Requerido: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) REQUERIDO:
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DESPACHO
Vistos.
1-Altere-se a classe processual para Cumprimento de SENTENÇA.
2-Cite-se a parte executada nos termos da lei, para, querendo,
apresentar embargos no prazo legal.
3-Havendo embargos, dê-se vistas à parte exequente, após
conclusos.
4-Decorrido o prazo sem interposição de embargos, certifique-se
e expeça-se a RPV, no valor do teto atual da previdência social,
nos moldes da Lei 1.845/2014, no valor de R$ 5.645,80 (cinco mil
seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), em razão
da renúncia expressa do credor quanto ao crédito excedente.
5-Realizado o pagamento da RPV, Voltem os autos conclusos para
SENTENÇA de extinção.
6-Decorrido o prazo de pagamento da RPV, certifique-se e voltem
os autos conclusos para sequestro.
Cumpra-se.
Jaru, 18 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7002761-28.2016.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Requerente: ANDERSON SALES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR
- RO0002394
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Para evitar duplicidade de pagamento, como já aconteceu em
processos anteriores, intime-se o requerido, via Pje, para no
prazo 03 (três) dias úteis, comprovar o pagamento da RPV, sob
pena de tal quantia ser objeto de sequestro nas contas bancárias,
inclusive na conta geral, caso não seja encontrado o valor na conta
especifica, indicada pelo estado.
Confirmado o pagamento da RPV, voltem os autos conclusos para
SENTENÇA de extinção.
Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos para
sequestro.
Jaru, 18 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001234-70.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Requerente: FRANCIELE DE ARAUJO CORTES VASCONCELOS
Advogado do(a) REQUERENTE: SIDNEI DA SILVA - RO0003187
Requerido: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
Vistos.
O artigo 300 do Código de Processo Civil, autoriza ao julgador a
antecipação de tutela, desde que, existindo prova inequívoca, se
convença da verossimilhança das alegações e haja fundado receio
de dano.
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Por ora, não vislumbro a existência de prova inequívoca que
convença da verossimilhança da alegação autoral suficiente para
autorizar a tutela de urgência pretendida nestes autos, sendo
necessária a instrução do processo com a citação da parte adversa,
respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, a fim de formar a
convicção segura do magistrado, razão pela qual indefiro o pedido
de antecipação dos efeitos da tutela.
A experiência cotidiana deste Juízo tem demonstrado que
o ente requerido dificilmente realiza acordos nas audiências
designadas para este único fim, o que as torna inócuas e, portanto,
desnecessárias, até porque, caso haja interesse, eventual proposta
de acordo poderá ser ofertada no bojo da própria contestação ou
petição intermediária. Caso haja proposta de acordo, intime-se
a parte contrária. Caso seja aceita a proposta, voltem os autos
conclusos para homologação.
Desta feita, excetuando-se à regra processual, no presente caso
não será designada audiência de conciliação, tendo em vista
que recente entendimento firmado no Encontro Estadual dos
Juizados Especiais de Rondônia, estabeleceu a desnecessidade
de audiência, quando se verificar, pela natureza da matéria, não
haver qualquer prejuízo. Confira:
“Prescindem da sessão de conciliação, que alude o art. 16 da lei
9.099/95, as ações de massa propostas perante o Juizado Especial
Cível, sempre que a matéria nelas versada for essencialmente de
direito e a composição entre as partes já se tenha revelado inócua
em casos idênticos.”
Tal enunciado está em perfeita harmonia com os princípios
norteadores da Lei n° 9.099/95, quais seja, simplicidade,
informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º), que
também se aplicam ao Juizado Especial da Fazenda Pública por
força do art. 27 da Lei 12.153/2009.
Deste modo, considerando o caso dos autos, se constata que a
não realização de audiência de conciliação não trará qualquer
prejuízo às partes, tampouco, violará direito à ampla defesa ou
contraditório, posto que para esse resguardo o Juízo fixará prazo
para a parte requerida apresentar defesa.
Assim, cite-se o MUNICÍPIO DE JARU, por meio do sistema PJE,
para que, querendo, apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias
úteis (art. 7º da Lei 12.153/2009).
Apresentada a contestação, intime-se a parte autora, via PJE, para
que apresente réplica em 15 (quinze) dias úteis.
Com ou sem a manifestação das partes, certifique-se e voltem os
autos conclusos.
Cumpra-se.
Jaru, 18 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7004241-07.2017.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078)
Assunto: [Honorários Profissionais]
Requerente: ANDERSON ANSELMO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDERSON ANSELMO - RO6775
Requerido: FAZENDA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Recebo a emenda.
A experiência cotidiana deste Juízo tem demonstrado que
o ente requerido dificilmente realiza acordos nas audiências
designadas para este único fim, o que as torna inócuas e, portanto,
desnecessárias, até porque, caso haja interesse, eventual proposta
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de acordo poderá ser ofertada no bojo da própria contestação ou
petição intermediária. Caso haja proposta de acordo, intime-se
a parte contrária. Caso seja aceita a proposta, voltem os autos
conclusos para homologação.
Desta feita, excetuando-se à regra processual, no presente caso
não será designada audiência de conciliação, tendo em vista
que recente entendimento firmado no Encontro Estadual dos
Juizados Especiais de Rondônia, estabeleceu a desnecessidade
de audiência, quando se verificar, pela natureza da matéria, não
haver qualquer prejuízo. Confira:
“Prescindem da sessão de conciliação, que alude o art. 16 da lei
9.099/95, as ações de massa propostas perante o Juizado Especial
Cível, sempre que a matéria nelas versada for essencialmente de
direito e a composição entre as partes já se tenha revelado inócua
em casos idênticos.”
Tal enunciado está em perfeita harmonia com os princípios
norteadores da Lei n° 9.099/95, quais seja, simplicidade,
informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º), que
também se aplicam ao Juizado Especial da Fazenda Pública por
força do art. 27 da Lei 12.153/2009.
Deste modo, considerando o caso dos autos, se constata que a
não realização de audiência de conciliação não trará qualquer
prejuízo às partes, tampouco, violará direito à ampla defesa ou
contraditório, posto que para esse resguardo o Juízo fixará prazo
para a parte requerida apresentar defesa.
Assim, cite-se o ESTADO DE RONDÔNIA, por meio do sistema
PJE, para que, querendo, apresente defesa no prazo de 15 (quinze)
dias úteis (art. 7º da Lei 12.153/2009).
Apresentada a contestação, intime-se a parte autora, via PJE, para
que apresente réplica em 15 (quinze) dias úteis.
Com ou sem a manifestação das partes, certifique-se e voltem os
autos conclusos.
RETIFIQUE-SE O NOME DA PARTE REQUERIDA NO POLO
PASSIVO DA DEMANDA PARA ESTADO DE RONDÔNIA.
Cumpra-se.
Jaru, 18 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7003611-48.2017.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Atos Processuais, Rescisão]
Requerente: CARLITO CALIXTO VICENTE DO CARMO
Advogado do(a) REQUERENTE: SIDNEI DA SILVA - RO0003187
Requerido: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
1- Altere-se a classe processual para Cumprimento de SENTENÇA.
2- Após, cite-se a parte executada nos termos da lei, para,
querendo, apresentar embargos no prazo legal.
3- Havendo embargos, dê-se vistas à parte exequente, após
conclusos.
4- Decorrido o prazo sem interposição de embargos, certifiquese e expeça-se a RPV, no valor apontado no memorial de cálculo
da parte exequente, que deverá ser intimada para apresentar os
dados pessoais e bancários, caso seja necessário.
5-Havendo o pagamento da RPV, voltem os autos conclusos para
SENTENÇA de extinção.
6-Decorrido o prazo de pagamento da RPV, certifique-se e voltem
os autos conclusos para sequestro.
Cumpra-se.
Jaru, 18 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7002317-58.2017.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Rescisão]
Requerente: MARIA ALXILIADORA DA SILVA PESSOA FEITOSA
Advogado do(a) REQUERENTE: IURE AFONSO REIS RO0005745
Requerido: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
1-Altere-se a classe processual para Cumprimento de SENTENÇA.
2-Após, cite-se a parte executada nos termos da lei, para, querendo,
apresentar embargos no prazo legal.
3-Havendo embargos, dê-se vistas à parte exequente, após
conclusos.
4-Decorrido o prazo sem interposição de embargos, certifiquese e expeça-se a RPV, no valor apurado no memorial de cálculo
digitalizado nos autos, devendo ser intimada a parte exequente
para apresentar os dados pessoais e bancários, caso necessário.
5-Realizado o pagamento da RPV, voltem os autos conclusos para
SENTENÇA de extinção.
6-Decorrido o prazo de pagamento da RPV, certifique-se e voltem
os autos conclusos para sequestro.
Cumpra-se.
Jaru, 18 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7002330-57.2017.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda
Pública]
Requerente: IURE AFONSO REIS
Advogado do(a) REQUERENTE: IURE AFONSO REIS RO0005745
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
1-Altere-se a classe processual para Cumprimento de SENTENÇA.
2-Cite-se a parte executada nos termos da lei, para, querendo,
apresentar embargos no prazo legal.
3-Havendo embargos, dê-se vistas à parte exequente, após
conclusos.
4-Decorrido o prazo sem interposição de embargos, certifique-se e
expeça-se a RPV, no valor da condenação imposta na SENTENÇA,
já parte autora abriu mão da cobrança de juros e correção monetária,
devendo o cartório observar os dados bancários já informados nos
autos.
5-Realizado o pagamento da RPV, Voltem os autos conclusos para
SENTENÇA de extinção.
6-Decorrido o prazo de pagamento da RPV, certifique-se e voltem
os autos conclusos para sequestro.
Cumpra-se.
Jaru, 18 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001634-84.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Requerente: CARLOS ROBERTO PINHEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIO ROBERTO PEREIRA DE
SOUZA - RO0001765
Requerido: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
A experiência cotidiana deste Juízo tem demonstrado que
o ente requerido dificilmente realiza acordos nas audiências
designadas para este único fim, o que as torna inócuas e, portanto,
desnecessárias, até porque, caso haja interesse, eventual proposta
de acordo poderá ser ofertada no bojo da própria contestação ou
petição intermediária. Caso haja proposta de acordo, intime-se
a parte contrária. Caso seja aceita a proposta, voltem os autos
conclusos para homologação.
Desta feita, excetuando-se à regra processual, no presente caso
não será designada audiência de conciliação, tendo em vista
que recente entendimento firmado no Encontro Estadual dos
Juizados Especiais de Rondônia, estabeleceu a desnecessidade
de audiência, quando se verificar, pela natureza da matéria, não
haver qualquer prejuízo. Confira:
“Prescindem da sessão de conciliação, que alude o art. 16 da lei
9.099/95, as ações de massa propostas perante o Juizado Especial
Cível, sempre que a matéria nelas versada for essencialmente de
direito e a composição entre as partes já se tenha revelado inócua
em casos idênticos.”
Tal enunciado está em perfeita harmonia com os princípios
norteadores da Lei n° 9.099/95, quais seja, simplicidade,
informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º), que
também se aplicam ao Juizado Especial da Fazenda Pública por
força do art. 27 da Lei 12.153/2009.
Deste modo, considerando o caso dos autos, se constata que a
não realização de audiência de conciliação não trará qualquer
prejuízo às partes, tampouco, violará direito à ampla defesa ou
contraditório, posto que para esse resguardo o Juízo fixará prazo
para a parte requerida apresentar defesa.
Assim, cite-se o requerido, por meio do sistema PJE, para que,
querendo, apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art.
7º da Lei 12.153/2009).
Apresentada a contestação, intime-se a parte autora, via PJE, para
que apresente réplica em 15 (quinze) dias úteis.
Com ou sem a manifestação das partes, certifique-se e voltem os
autos conclusos.
Cumpra-se.
Jaru, 18 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7000059-41.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Rescisão / Resolução]
Requerente: CRISTIANE SANTOS DE LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) REQUERIDO:
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DESPACHO
Vistos.
1- Altere-se a classe processual para Cumprimento de SENTENÇA.
2- Após, cite-se a parte executada nos termos da lei, para,
querendo, apresentar embargos no prazo legal.
3- Havendo embargos, dê-se vistas à parte exequente, após
conclusos.
4- Decorrido o prazo sem interposição de embargos, certifiquese e expeça-se a RPV, no valor apurado pela contadoria judicial,
devendo ser intimada a parte exequente para apresentar os dados
pessoais e bancários, caso seja necessário.
5-Havendo o pagamento da RPV, voltem os autos conclusos para
SENTENÇA de extinção.
6-Decorrido o prazo de pagamento da RPV, certifique-se e voltem
os autos conclusos para sequestro.
Cumpra-se.
Jaru, 18 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Juizado Especial da Fazenda
- Fone:( )
Processo nº: 7000078-47.2018.8.22.0003
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Protocolado em: 11/01/2018 09:39:31
REQUERENTE: EUSILENE SILVA DE FREITAS
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JARU - RO
DESPACHO
Vistos.
Remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração do
memorial de cálculo da dívida exequenda, conforme comando da
SENTENÇA.
Após, cumpra-se o seguinte:
1- Altere-se a classe processual para Cumprimento de SENTENÇA.
2- Após, cite-se a parte executada nos termos da lei, para,
querendo, apresentar embargos no prazo legal.
3- Havendo embargos, dê-se vistas à parte exequente, após
conclusos.
4- Decorrido o prazo sem interposição de embargos, certifique-se
e expeça-se a RPV, caso o valor exato apurado pela contadoria
judicial, devendo ser intimada a parte exequente para apresentar
os dados pessoais e bancários, caso seja necessário.
Cumpra-se.
Jaru, 18 de março de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7000128-73.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda
Pública]
Requerente: IURE AFONSO REIS
Advogado do(a) REQUERENTE: IURE AFONSO REIS RO0005745
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
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Trata-se de ação de cobrança pela qual a parte autora pretende
receber da parte requerida a quantia de R$ 3.950,00 (três mil
novecentos e cinquenta reais), referente a honorários advocatícios
fixados em SENTENÇA pelo Juízo criminal, em razão de sua
atuação em 11 (onze) processos distintos, que passo a relacionar
abaixo, motivado pela falta de defensor publico na comarca de
Jaru:
0003399-88.2013.822.0003, R$ 200,00;
100008-66.2017.822.0004, R$ 150,00;
100440-88.2017.822.0003, R$ 600,00;
1000391-47.2017.822.0003, R$ 200,00;
1000690.24.2017.822.0003, R$ 600,00;
1000709-30.2017.822.003, R$ 1.000,00;
1000879-02.2017.822.0003, R$ 150,00;
1000972-62.2017.822.000303, R$ 600,00;
1000985-61.2017.822.0003, R$ 150,00;
1001456-77.2017.822.0003, R$ 150,00;
1001643-85.2017.822.0003, R$ 150,00;
Pois bem.
No presente caso, a razão assiste a parte autora, pois a precária
situação da Defensoria Pública de Jaru que possui apenas um
defensor público para atender a comarca não é suficiente para
suprir toda a demanda, situação que se agrava no período de
férias ou qualquer outro tipo de afastamento (licença paternidade,
maternidade, enfermidade, licença prêmio e etc).
Conforme art. 5º, LXXIV e art. 134 da Constituição da República, é
dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos
necessitados.
Verifica-se que nas ações relacionadas acima, a parte autora atuou
como advogado dativo, em razão de ausência de defensor público
na Comarca.
Com relação aos valores arbitrados pelos serviços executados
como advogado dativo, estes foram fixados abaixo dos valores
tabelados pela OAB.
Assim, verifica-se que a parte autora faz jus ao recebimento de
suas verbas honorárias, referentes aos autos mencionados acima.
Já é pacífico o entendimento dos tribunais, que o advogado com
atuação nos autos como curador especial, terá seus honorários
fixados pelo Juízo da causa, a serem pagos pelo Estado, em razão
da contraprestação pelos serviços prestados.
Assim, é o posicionamento do nosso TJ/RO:
“Embargos à execução fiscal. Curador especial. Réu revel.
Honorários de advogado nomeado. Obrigatória é a nomeação de
curador especial ao revel do processo de execução fiscal, em face do
disposto no art. 9º, inc. II, do Código de Processo Civil. Os honorários
fixados pelo julgador em favor do advogado nomeado na função de
curador especial não estão relacionados com a sucumbência, mas
com a contraprestação pelos serviços prestados, bem como em
virtude da deficiência de estrutura da Defensoria Pública estadual.
(Ap. Cível em Exec. Fiscal, N. 10001920040015384, Rel. Des.
Eurico Montenegro, J. 27/08/2008).”
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de que a SENTENÇA que determina o pagamento de honorários
advocatícios, ao defensor dativo nomeado pelo juiz a parte
necessitada, constitui título executivo judicial, podendo embasar
execução contra o Estado, quando inexistente ou insuficiente a
atuação da Defensoria Pública na respectiva Comarca:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRA O ESTADO. DEFENSOR DATIVO.
FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB. 1. Segundo
entendimento assente nesta Corte, o advogado dativo nomeado
na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação
do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários
fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores
da tabela da OAB. Precedentes: AgRg no Ag924.663/MG, Rel.
Min. José Delgado, Primeira Turma, DJe de 24.4.2008; REsp
898.337/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
4.3.2009; AgRg no REsp 888.571/RS, Rel. Min. Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe de 20.2.2008. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1225967/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011).”
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“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA.
DEFENSOR DATIVO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS.
DEVER DO ESTADO.1. É dever do Estado arcar com o pagamento
de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz
à parte juridicamente necessitada, na hipótese de inexistir ou ser
insuficiente defensoria pública na respectiva localidade. 2. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no Ag 1264705/RJ, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
16/12/2010, DJe 01/02/2011).”
Segue o mesmo posicionamento acima, os demais tribunais
brasileiros:
“APELAÇAO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À
EXECUÇAO - EXECUÇAO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- DEFENSOR DATIVO QUE ATUOU EM FAVOR DE RÉU
NECESSITADO OU REVEL - INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO
NO ARTIGO 5º, INCISO LXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEVER DO ESTADO EM ARCAR COM A VERBA FIXADA PARA
REMUNERAR O SERVIÇO PRESTADO PELO ADVOGADO
- TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL VÁLIDO - INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 1º-F DA LEI 9494/97 - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR Ap. Cível
nº 801.294-2, 4ª Câmara Cível, Rel. Juíza Subst. 2º G. Astrid
Maranhão de Carvalho Ruthes, DJ 19/01/2012).”
“APELAÇAO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇAO. TÍTULO
JUDICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO FIXADOS
EM OUTROS VÁRIOS PROCESSOS. DESNECESSIDADE DE
PRÉVIO AJUIZAMENTO DE AÇAO DE COBRANÇA CONTRA
O ESTADO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL
DOS EMBARGOS CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NAO PROVIDO.”O aresto recorrido
encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta
Corte, no sentido de que `os honorários fixados em favor do
defensor dativo, na SENTENÇA do processo em que foi nomeado
para atuar, podem ser cobrados por meio de execução contra
o Estado’ (REsp 935187/ES, rel.Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 20.09.2007).Precedentes. (...)” (STJ, REsp 871.543/
ES, j. 05/08/2008) (TJPR, 5ª Câmara Cível, Ap nº 743.361-6, Rel.
Rogério Ribas, DJ 13/05/2011).”
“E M E N T AAÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO NOMEADO PELO JUÍZO COMO
DEFENSOR DATIVO“E M E N T AAÇÃO DE COBRANÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO NOMEADO PELO
JUÍZO COMO DEFENSOR DATIVO. RESPONSABILIDADE DO
ESTADO. Cumpre a Fazenda Pública o pagamento dos honorários
devidos ao advogado que atuou como assistente judiciário de
pessoas necessitadas quando inexistente ou insuficiente a
Defensoria Pública na Comarca. HONORÁRIOS. CRITÉRIOS
PARA FIXAÇÃO. Compete ao juízo da presente demanda a
fixação da verba honorária para defensores dativos, a qual deve
ser estabelecida em valor razoável e compatível com o trabalho
realizado, sem, contudo, impor carga onerosa ao Estado, atento
a que se constitui em reconhecimento pelo trabalho prestado,
de cunho predominantemente social. (2008310979 SE, Relator:
DES. NETÔNIO BEZERRA MACHADO, Data de Julgamento:
23/09/2008, CÂMARA CRIMINAL).”
Com efeito, a parte autora comprovou que prestou serviço como
advogado dativo devidamente nomeado pelo Juízo, face a
defasagem material e pessoal/profissional da Defensoria Pública
do núcleo de Jaru/RO.
Diante disso, o dever do Estado de Rondônia em pagar os
honorários advocatícios, não há dúvidas que os mesmos são
devidos, pois resulta do dever de pagar os honorários fixados na
SENTENÇA pelo Juízo.
Ante o exposto, DECLARO PROCEDENTE o pedido inicial
formulado pela parte autora para CONDENAR o ESTADO DE
RONDÔNIA a pagar a quantia de R$ 3.950,00 (três mil novecentos
e cinquenta reais), referente a atuação do autor como advogado
dativo nos autos mencionados acima, com juros e correção
monetária, nos moldes da Lei 9.494/97.
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Os valores devidos deverão ser acrescidos de correção monetária
a contar do vencimento de cada obrigação, devendo ser utilizado
como indexador, até o dia 28.06.2009, o IGP-M, com base na Lei
Federal nº 9.494/1997, considerando a modulação de efeitos da ADI
4357/DF pelo Supremo Tribunal Federal e, a partir de 29.06.2009 –
data da entrada em vigor da Lei Federal nº 11.960/2009, o IPCA-E,
isto porque, em 20.11.2017, foi julgado o Recurso Extraordinário
nº 870.947, alusivo ao Tema 8101, restando declarada a
inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
No pertinente aos juros moratórios, estes devem corresponder
ao índice oficial aplicado à caderneta de poupança, contados da
citação (REsp.n.1.145.424/RS), conforme também explicitado no
Tema 810.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da
Lei 9.099/95.
Eventual pedido de cumprimento de SENTENÇA deverá ser
formulado nos próprios autos.
PRI
Oportunamente, arquive-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7000425-17.2017.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto:
Requerente: THIAGO BRAGA DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: CASSIA APARECIDA ITAJUBA RO7596
Requerido: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Diante da comprovação do pagamento da dívida exequenda,
realizada diretamente na conta bancária da parte exequente
(Id:18103670 - Pág. 1), JULGO EXTINTA a presente execução, nos
termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, e determino
o seu arquivamento.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da
Lei 9.099/95.
Se não houver pendência, arquivem-se os autos.
Fica dispensado o trânsito em julgado.
P.R. Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7002274-24.2017.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Rescisão / Resolução]
Requerente: SHIRLEI SOUZA GONCALVES
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Requerido: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) EXECUTADO:
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SENTENÇA
Vistos.
Diante da comprovação do pagamento da dívida exequenda,
realizada diretamente na conta bancária do advogado da parte
exequente (Id:16918443 - Pág. 1), JULGO EXTINTA a presente
execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo
Civil, e determino o seu arquivamento.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da
Lei 9.099/95.
Se não houver pendência, arquivem-se os autos.
Fica dispensado o trânsito em julgado.
P.R. Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001830-88.2017.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Rescisão / Resolução]
Requerente: LEOMAR DE JESUS OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FRANCIELY CAMPOS FRANCA RO8652
Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Diante da comprovação do pagamento da dívida exequenda
realizada diretamente na conta bancária do advogado parte
exequente (Id:18102167 - Pág. 1), JULGO EXTINTA a presente
execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo
Civil, e determino o seu arquivamento.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da
Lei 9.099/95.
Se não houver pendência, arquivem-se os autos.
FICA DISPENSADO O TRÂNSITO EM JULGADO.
P.R. Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001594-73.2016.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Requerente: EDVALTER ANTONIO DA SILVEIRA ALVES
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR
- RO0002394
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
O sequestro de valor na conta bancária do Estado de Rondônia
somente foi realizado após o decurso de prazo de pagamento da
RPV.
Logo, se Estado de Rondônia não fez o pagamento da RPV dentro
do prazo legal, deve este por cautela, suspender o pagamento do
requisitório, sob pena de gerar prejuízo ao erário.
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No mais, considerando que o valor sequestrado da conta bancária
é suficiente para quitação da obrigação, ora executada nestes
autos, DECLARO EXTINTA a presente execução e determino o
seu arquivamento.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da
Lei 9.099/95.
Antes do arquivamento, cumpra-se o seguinte:
1-Oficie-se, via e-mail, à Caixa Econômica Federal, agência 2976,
para que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com a imediata
comunicação ao Juízo, a transferência eletrônica da quantia de
R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais), com eventuais
acréscimos financeiros para a conta bancária indicada nos autos,
encaminhando-se a resposta por e-mail (jaw1civel@tjro.ius.br),
dentro do prazo mencionado acima.
2-Consigne-se no referido documento que após o saque a conta
judicial deverá ser bloqueada para que não gere ônus ou bônus até
que decorra o prazo estipulado pelo Banco Central do Brasil para
a sua extinção.
3-Após, certifique-se o cartório acerca da existência de resíduo de
dinheiro na conta judicial, bem como de qualquer outra constrição
judicial que impeça o regular arquivamento deste feito.
4-Atendida as determinações acima e sendo digitalizado o
comprovante da transferência bancária nos autos, arquivem-se.
FICA DISPENSADO O TRÂNSITO EM JULGADO.
SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO Nº
568/1CV/2018, A QUAL DEVERÁ SER INSTRUÍDA COM A CÓPIA
DO DETALHAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL, JUNTAMENTE
COM A PETIÇÃO QUE CONSTA OS DADOS PESSOAIS E
BANCÁRIOS DA CONTA FAVORECIDA.
P.R. Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7001429-26.2016.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Causas Supervenientes à SENTENÇA ]
Requerente: ELIZEU LEANDRO FABIANO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RICARDO SERAFIM DOMINGUES
DA SILVA - RO5954
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
O sequestro de valor na conta bancária do Estado de Rondônia
somente foi realizado após o decurso de prazo de pagamento da
RPV.
Logo, se Estado de Rondônia não fez o pagamento da RPV dentro
do prazo legal, deve este por cautela, suspender o pagamento do
requisitório, sob pena de gerar prejuízo ao erário.
No mais, considerando que o valor sequestrado da conta bancária
é suficiente para quitação da obrigação, ora executada nestes
autos, DECLARO EXTINTA a presente execução e determino o
seu arquivamento.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da
Lei 9.099/95.
Antes do arquivamento, cumpra-se o seguinte:
1-Oficie-se, via e-mail, à Caixa Econômica Federal, agência 2976,
para que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com a imediata
comunicação ao Juízo, a transferência eletrônica da quantia de R$
9.362,78 (nove mil trezentos e sessenta e dois reais e setenta e
oito centavos), com eventuais acréscimos financeiros para a conta
bancária indicada nos autos, encaminhando-se a resposta por
e-mail (jaw1civel@tjro.ius.br), dentro do prazo mencionado acima.
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2-Consigne-se no referido documento que após o saque a conta
judicial deverá ser bloqueada para que não gere ônus ou bônus até
que decorra o prazo estipulado pelo Banco Central do Brasil para
a sua extinção.
3-Após, certifique-se o cartório acerca da existência de resíduo de
dinheiro na conta judicial, bem como de qualquer outra constrição
judicial que impeça o regular arquivamento deste feito.
4-Atendida as determinações acima e sendo digitalizado o
comprovante da transferência bancária nos autos, arquivem-se.
FICA DISPENSADO O TRÂNSITO EM JULGADO.
SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO Nº
571/1CV/2018, A QUAL DEVERÁ SER INSTRUÍDA COM A CÓPIA
DO DETALHAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL, JUNTAMENTE
COM A PETIÇÃO QUE CONSTA OS DADOS PESSOAIS E
BANCÁRIOS DA CONTA FAVORECIDA.
P.R. Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7000998-55.2017.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Rescisão]
Requerente: IRINEU DE JESUS
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUCAS BRANDALISE MACHADO
- RO00931-E
Requerido: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Diante da comprovação do pagamento da dívida exequenda
realizada diretamente na conta bancária do advogado parte
exequente (Id:18242581 - Pág. 1), JULGO EXTINTA a presente
execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo
Civil, e determino o seu arquivamento.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da
Lei 9.099/95.
Se não houver pendência, arquivem-se os autos.
FICA DISPENSADO O TRÂNSITO EM JULGADO.
P.R. Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7000770-80.2017.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Rescisão]
Requerente: DANIELE APARECIDA LAZARIN VALENZUELA
Advogado do(a) EXEQUENTE: IURE AFONSO REIS - RO0005745
Requerido: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Diante da comprovação do pagamento da dívida exequenda,
realizada diretamente na conta bancária da parte exequente
(Id:18100681 - Pág. 1), JULGO EXTINTA a presente execução, nos
termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, e determino
o seu arquivamento.
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Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da
Lei 9.099/95.
Se não houver pendência, arquivem-se os autos.
Fica dispensado o trânsito em julgado.
P.R. Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001750-61.2016.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Requerente: ELIANE SILVA CUSTODIO
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE
ALENCAR - RO0002394
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
O sequestro de valor na conta bancária do Estado de Rondônia
somente foi realizado após o decurso de prazo de pagamento da
RPV.
Logo, se Estado de Rondônia não fez o pagamento da RPV dentro
do prazo legal, deve este por cautela, suspender o pagamento do
requisitório, sob pena de gerar prejuízo ao erário.
No mais, considerando que o valor sequestrado da conta bancária
é suficiente para quitação da obrigação, ora executada nestes
autos, DECLARO EXTINTA a presente execução e determino o
seu arquivamento.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da
Lei 9.099/95.
Antes do arquivamento, cumpra-se o seguinte:
1-Oficie-se, via e-mail, à Caixa Econômica Federal, agência
2976, para que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com
a imediata comunicação ao Juízo, a transferência eletrônica da
quantia de R$ 7.812,25 (sete mil oitocentos e doze reais e vinte
e cinco centavos), com eventuais acréscimos financeiros para a
conta bancária indicada nos autos, encaminhando-se a resposta
por e-mail (jaw1civel@tjro.ius.br), dentro do prazo mencionado
acima.
2-Consigne-se no referido documento que após o saque a conta
judicial deverá ser bloqueada para que não gere ônus ou bônus até
que decorra o prazo estipulado pelo Banco Central do Brasil para
a sua extinção.
3-Após, certifique-se o cartório acerca da existência de resíduo de
dinheiro na conta judicial, bem como de qualquer outra constrição
judicial que impeça o regular arquivamento deste feito.
4-Atendida as determinações acima e sendo digitalizado o
comprovante da transferência bancária nos autos, arquivem-se.
FICA DISPENSADO O TRÂNSITO EM JULGADO.
SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO Nº
572/1CV/2018, A QUAL DEVERÁ SER INSTRUÍDA COM A CÓPIA
DO DETALHAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL, JUNTAMENTE
COM A PETIÇÃO QUE CONSTA OS DADOS PESSOAIS E
BANCÁRIOS DA CONTA FAVORECIDA.
P.R. Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7000209-22.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL (11875)
Assunto: [Décimo Terceiro Salário]
Requerente: ROSA PIMENTEL DA COSTA
Advogado do(a) RECLAMANTE: LUCIANO FILLA - RO0001585
Requerido: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) RECLAMADO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação de cobrança pela qual a parte requerente pretende
receber da parte requerida a importância de R$ 1.991,20 (hum
mil novecentos e noventa e um reais e vinte centavos), referente
as verbas trabalhistas rescisórias do período de 20/10/2015 a
05/08/2016, conforme discriminado no TRCT - Termo de Rescisão
de Contrato de Trabalho, digitalizado nos autos, que não foram
pagas após a sua exoneração do cargo em comissão que ocupou
no Município de Jaru, com vencimento mensal de R$ 1.200,00.
Pois bem.
No presente caso, a ação é procedente, tendo em vista que
o Município de Jaru, em sua peça de defesa, reconheceu
integralmente o valor cobrado na exordial referente a dívida
trabalhista rescisória (R$ 1.991,20), do período de 20/10/2015 a
05/08/2016, a qual alega que não fora paga por falta de recurso
financeiro.
A falta de recurso financeiro não isenta o requerido da obrigação
de pagar as verbas trabalhistas do (a) servidor (a) exonerado
(a), uma vez que a remuneração é direito constitucionalmente
previsto e não pode ser afastado, pois assim restaria configurado o
enriquecimento ilícito por parte da administração pública municipal.
O reconhecimento expresso do valor principal da dívida implica
também no pagamento de seus acessórios, que são os juros e a
correção monetária, nos moldes na Lei nº 9.494/97 e alterações
seguintes.
Ademais, é oportuno ressaltar que o vinculo empregatício entre as
partes restou devidamente comprovado por meio dos decretos de
nomeação e exoneração, devidamente digitalizado no Id: 15774087
– Páginas 1 e 2.
Enquanto, o valor total da dívida trabalhista, já confessada pelo
devedor, resta comprovado por meio do TRCT - Termos de Rescisão
de Contrato de Trabalho, elaborado pelo próprio Município de Jaru,
devidamente digitalizado no Id: 15774087 – Página 5.
Nesse contexto, a procedência do pedido é a medida que se impõe
ao presente caso concreto.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado
por ROSA PIMENTEL DA COSTA para condenar o MUNICÍPIO
DE JARU a pagar a parte autora a quantia de R$ 1.991,20 (hum
mil novecentos e noventa e um reais e vinte centavos), referente
as verbas trabalhistas rescisórias do período de 20/10/2015 a
05/08/2016, conforme discriminados nos Termos de Rescisão de
Contrato de Trabalho Id: 15774087 – Página 5. nos termos da
fundamentação supra, acrescidos de juros e correção monetária,
de acordo com a Lei nº 9.494/97.
Os valores devidos deverão ser acrescidos de correção monetária
a contar da data de cada exoneração, devendo ser utilizado como
indexador, até o dia 28.06.2009, o IGP-M, com base na Lei Federal
nº 9.494/1997, considerando a modulação de efeitos da ADI 4357/
DF pelo Supremo Tribunal Federal e, a partir de 29.06.2009 – data
da entrada em vigor da Lei Federal nº 11.960/2009, o IPCA-E,
isto porque, em 20.11.2017, foi julgado o Recurso Extraordinário
nº 870.947, alusivo ao Tema 8101, restando declarada a
inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
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No pertinente aos juros moratórios, estes devem corresponder
ao índice oficial aplicado à caderneta de poupança, contados da
citação (REsp.n.1.145.424/RS), conforme também explicitado no
Tema 810.
Incabível a condenação em custas e honorários nesta instância
(art. 55, da Lei n. 9.099/95).
Desta forma, fica resolvido o MÉRITO, nos termos do artigo 487, I,
do Código de Processo Civil.
Eventual cumprimento de SENTENÇA deverá ser realizado nos
próprios autos, conforme Ofício nº 14/DIVAD/2011.
P.R.I. (via PJE).
Cumpra-se.
Oportunamente, arquive-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7000769-95.2017.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Rescisão]
Requerente: DANUBIA DE FATIMA GARCIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: IURE AFONSO REIS - RO0005745
Requerido: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Diante da comprovação do pagamento da dívida exequenda,
realizada diretamente na conta bancária do advogado da parte
exequente (Id:18106948 - Pág. 1), JULGO EXTINTA a presente
execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo
Civil, e determino o seu arquivamento.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da
Lei 9.099/95.
Se não houver pendência, arquivem-se os autos.
Fica dispensado o trânsito em julgado.
P.R. Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7001701-83.2017.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Requerente: DIRCIRENE SOUZA DE FARIAS PESSOA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE MARIA DA SILVA - RO7857
Requerido: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Diante da comprovação do pagamento da dívida exequenda,
realizada diretamente na conta bancária da parte exequente
(Id:18247427 - Pág. 1), JULGO EXTINTA a presente execução, nos
termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, e determino
o seu arquivamento.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da
Lei 9.099/95.
Se não houver pendência, arquivem-se os autos.
Fica dispensado o trânsito em julgado.
P.R. Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

787

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7002160-85.2017.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Rescisão]
Requerente: RENATO COSTA MARTINS
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALLAN BATISTA ALMEIDA RO0006222
Requerido: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Diante da comprovação do pagamento da dívida exequenda
realizada diretamente na conta bancária do(a) advogado (a) parte
exequente (Id:18241980 - Pág. 1), JULGO EXTINTA a presente
execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo
Civil, e determino o seu arquivamento.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da
Lei 9.099/95.
Se não houver pendência, arquivem-se os autos.
FICA DISPENSADO O TRÂNSITO EM JULGADO.
P.R. Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Juizado Especial da Fazenda
- Fone:( ) Processo nº: 7001075-64.2017.8.22.0003
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 07/07/2017 11:57:03
EXEQUENTE: SCHEILA VERONICA UNEDA
EXECUTADO: MUNICÍPIO DE THEOBROMA
DESPACHO
Vistos.
Diante da notícia de pagamento da RPV trazida pelo Município
de Theobroma, intime-se a parte adversa, via PJe, para no prazo
improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, confirmar se houve ou não
o pagamento da dívida exequenda (Id: 18433336 - Pág. 2), ora
cobrada nestes autos, ficando, desde já, cientificada que o seu
silêncio será interpretado como quitação da dívida.
Caso seja negada a existência do pagamento, a parte autora
obrigatoriamente deverá apresentar o extrato bancário do período
de 06/05 a 20/05/2018.
Confirmado o pagamento da RPV, referente ao crédito principa,
voltem os autos conclusos para SENTENÇA de extinção.
Na hipótese de inadimplência, voltem os autos conclusos para
sequestro da quantia devida.
Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7000627-91.2017.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Requerente: EUGENIO DA SILVA RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE
ALENCAR - RO0002394
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
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SENTENÇA
Vistos.
O sequestro de valor na conta bancária do Estado de Rondônia
somente foi realizado após o decurso de prazo de pagamento da RPV.
Logo, se Estado de Rondônia não fez o pagamento da RPV dentro
do prazo legal, deve este por cautela, suspender o pagamento do
requisitório, sob pena de gerar prejuízo ao erário.
No mais, considerando que o valor sequestrado da conta bancária
é suficiente para quitação da obrigação, ora executada nestes
autos, DECLARO EXTINTA a presente execução e determino o
seu arquivamento.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da
Lei 9.099/95.
Antes do arquivamento, cumpra-se o seguinte:
1-Oficie-se, via e-mail, à Caixa Econômica Federal, agência 2976,
para que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com a imediata
comunicação ao Juízo, a transferência eletrônica da quantia de R$
9.034,17 (nove mil e trinta e quatro reais e dezessete centavos), com
eventuais acréscimos financeiros para a conta bancária indicada
nos autos, encaminhando-se a resposta por e-mail (jaw1civel@tjro.
ius.br), dentro do prazo mencionado acima.
2-Consigne-se no referido documento que após o saque a conta
judicial deverá ser bloqueada para que não gere ônus ou bônus até
que decorra o prazo estipulado pelo Banco Central do Brasil para
a sua extinção.
3-Após, certifique-se o cartório acerca da existência de resíduo de
dinheiro na conta judicial, bem como de qualquer outra constrição
judicial que impeça o regular arquivamento deste feito.
4-Atendida as determinações acima e sendo digitalizado o
comprovante da transferência bancária nos autos, arquivem-se.
FICA DISPENSADO O TRÂNSITO EM JULGADO.
SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO Nº
620/1CV/2018, A QUAL DEVERÁ SER INSTRUÍDA COM A CÓPIA
DO DETALHAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL, JUNTAMENTE
COM A PETIÇÃO QUE CONSTA OS DADOS PESSOAIS E
BANCÁRIOS DA CONTA FAVORECIDA.
P.R. Cumpra-se.
Jaru, 21 de março de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7003472-33.2016.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto:
Requerente: LETICIA GAVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOAO DUARTE MOREIRA RO0005266
Requerido: MUNICíPIO De THEOBROMA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte exequente, via DJE, para no prazo improrrogável
de 05 (cinco) dias úteis, se manifestar acerca do comprovante de
pagamento trazido aos autos pelo requerido no Id nº 18433564
- Pág. 2, ficando, desde já, cientificada que o seu silêncio será
interpretado como quitação da dívida.
Caso seja negada a existência do pagamento, a parte autora
obrigatoriamente deverá apresentar o extrato bancário do período
de 06/05 a 20/05/2018.
Confirmado o pagamento da RPV, referente ao crédito principal,
voltem os autos conclusos para SENTENÇA de extinção.
Na hipótese de inadimplência, voltem os autos conclusos para
sequestro da quantia devida.
Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7003277-14.2017.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Auxílio-transporte]
Requerente: LAZARA DE CASTRO GARCIA
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE
ALENCAR - RO0002394
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
A parte autora propôs a presente ação visando a implementação do
auxílio-transporte no seu vencimento, usando-se como parâmetros
os mesmos critérios utilizados para a categoria do qual faz parte,
bem como a condenação do pagamento das parcelas retroativas.
Regularmente citado, o requerido apresentou contestação,
alegando em síntese que o artigo 84 da Lei Estadual 68/92, não
contempla a região da parte requerente, já que na localidade não
há transporte público.
Pois bem,
A controvérsia da lide se encontra em verificar se o auxíliotransporte é devido à autora e, em caso positivo, qual o valor deve
ser pago e se o pagamento deve ser realizado de forma retroativa.
A Lei Estadual Complementar 68/92, prevê o pagamento do auxíliotransporte aos servidores públicos, nos seguintes termos:Art. 84 O auxílio transporte é devido a servidor nos deslocamentos de ida
e volta, no trajeto entre sua residência e o local de trabalho, na
forma estabelecida em regulamento.
Embora a lei mencione que o auxílio é devido apenas aos
servidores que fazem o uso do transporte coletivo, o entendimento
jurisprudencial dominante é que o benefício alcance todos aqueles
que tenham gastos com o seu deslocamento até o local de trabalho.
O auxílio transporte possui caráter indenizatório, é abstrato e
genérico.
É incompatível com a sua natureza jurídica alcançar apenas
aqueles que se utilizam do transporte coletivo. Do contrário, não
haveria igualdade no tratamento entre os servidores, já que não
beneficiaria os que se utilizam de outros meios de locomoção e que
também possuem gastos com o seu deslocamento.
Neste mesmo norte é o entendimento de nosso Tribunal de
Justiça, vejamos:EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO
TRANSPORTE. CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. É entendimento
pacificado pelo STJ que o servidor público que se utiliza de veículo
próprio para deslocar-se ao serviço faz jus ao recebimento de
auxílio-transporte (Resp 238.740 RS).
A administração pública não pode eximir-se de pagar aos seus
servidores o auxílio-transporte, previsto em estatuto próprio, ao
argumento de não estar regulamentado o referido auxílio, uma vez
que deixou de fazê-lo no prazo legal previsto pela norma instituidora
do direito, devendo ser utilizado o Decreto estadual n. 4451/89, que
disciplina a concessão do auxílio-transporte aos servidores públicos
civis do Estado de Rondônia, de suas Autarquias e Fundações
Públicas Estaduais, até que seja suprida essa omissão (Incidente
de Uniformização de jurisprudência 0014508-16.2010.8.22.0000,
TJRO). (Não Cadastrado, N. 00000784220138220004, Rel. Juiz
Marcos Alberto Oldakowski, J. 02/09/2013).
A parte equerente nunca recebeu o auxílio-transporte, conforme
fazem prova os documentos juntados aos autos, pelo que requereu
o recebimento retroativo do mesmo, usando como parâmetro o
valor de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais).
Ocorre que o pagamento do auxílio, enquanto não for criado
regulamento próprio, deverá obedecer o disposto no Decreto
Estadual nº 4.451/89, que disciplina a concessão do auxíliotransporte aos servidores públicos civis deste Estado, de suas
Autarquias e Fundações Públicas Estaduais. Este é o entendimento
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adotado por nosso Tribunal de Justiça nos autos do incidente
de uniformização de jurisprudência autuado sob o nº 001450816.2010.8.22.0011.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial a fim de
condenar o ESTADO DE RONDÔNIA a:
1- Implantar o auxílio-transporte em favor da requerente, adotando
como parâmetro, até a regulamentação específica, o disposto no
Decreto Estadual nº 4451/89;
2- Realizar o pagamento retroativo das parcelas não pagas a título
de auxílio-transporte devidas até a efetiva implantação em folha
de pagamento (excluindo do cálculo os meses já pagos a título de
auxilio transporte, conforme demonstrado nas fichas financeiras,
os meses de férias ou qual outro tipo de afastamento do servidor),
corrigidas monetariamente, a partir do ajuizamento da ação,
observada a prescrição quinquenal.
Por consequência, RESOLVO o MÉRITO da causa, o que faço
com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55 da Lei 9.099/95 e 27 da Lei 12.153/2009.
Eventual pedido de cumprimento de SENTENÇA deverá ser
formulado nos próprios autos.
P.R.I (via PJE).
Jaru, 21 de março de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7000495-05.2015.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Gratificação Complementar de Vencimento]
Requerente: MARCOS ANTONIO RIBEIRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR
- RO0002394
Requerido: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Considerando que as partes entraram em consenso com relação
ao valor da dívida exequenda, homologo o acordo, e determino
a expedição de precatório, no valor informado no memorial de
cálculo, elaborado pelo Estado de Rondônia, restando, por via de
consequência, prejudicado os embargos.
Requisite-se o pagamento do precatório, por intermédio do
Presidente do TJ/RO, com o destaque do valor devido a título de
honorários advocatícios e do crédito principal, nos moldes do § 4º,
do artigo 3º e 5º, II,. da Resolução nº 06/2017.
Após, aguarde-se o pagamento do precatório em arquivo.
Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7001047-62.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Rescisão / Resolução]
Requerente: CELIA ABREU PESSOA
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) REQUERIDO:
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SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de ação de cobrança pela qual a parte requerente pretende
receber da parte requerida a importância de R$ 1.332,85 (um mil
trezentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos), referente
as verbas trabalhistas rescisórias do período de 03/03/2014 a
18/12/2015, conforme discriminado no TRCT - Termo de Rescisão
de Contrato de Trabalho, digitalizado nos autos, que não foram
pagas após a sua exoneração do cargo em comissão que ocupou
no Município de Jaru, com vencimento mensal de R$ 788,00.
Pois bem.
No presente caso, a ação é procedente, tendo em vista que
o Município de Jaru, em sua peça de defesa, reconheceu
integralmente o valor da dívida trabalhista rescisória cobrada
na inicial (R$ 1.332,85), que não fora paga por falta de recurso
financeiro.
A falta de recurso financeiro não isenta o requerido da obrigação
de pagar as verbas trabalhistas do (a) servidor (a) exonerado
(a), uma vez que a remuneração é direito constitucionalmente
previsto e não pode ser afastado, pois assim restaria configurado o
enriquecimento ilícito por parte da administração pública municipal.
O reconhecimento expresso do valor principal da dívida implica
também no pagamento de seus acessórios, que são os juros e a
correção monetária, nos moldes na Lei nº 9.494/97 e alterações
seguintes.
Ademais, é oportuno ressaltar que o vinculo empregatício entre
as partes restou devidamente comprovado por meio dos decretos
de nomeação e exoneração, do período mencionado na exordial,
devidamente digitalizados nos Id’s: 1741395 - Pág. 1 e 17413197
- Pág. 3).
Enquanto, o valor total da dívida trabalhista, já confessada pelo
devedor, resta comprovado por meio do TRCT (Termo de Rescisão
de Contrato de Trabalho), elaborado pelo próprio Município de
Jaru, devidamente digitalizado no Id: 17413196 - Pág. 1.
Nesse contexto, a procedência do pedido é a medida que se impõe
ao presente caso concreto.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado
por CÉLIA ABREU PESSOA para condenar o MUNICÍPIO DE
JARU a pagar a parte autora a quantia de R$ 1.332,85 (um mil
trezentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos), referente
as verbas trabalhistas rescisórias discriminadas no TRCT (Termo
de Rescisão de Contrato de Trabalho), devidamente digitalizado no
Id: 17413196 - Pág. 1., conforme fundamentação supra, acrescidos
de juros e correção monetária, de acordo com a Lei nº 9.494/97.
Os valores devidos deverão ser acrescidos de correção monetária
a contar da data da exoneração, devendo ser utilizado como
indexador, até o dia 28.06.2009, o IGP-M, com base na Lei Federal
nº 9.494/1997, considerando a modulação de efeitos da ADI 4357/
DF pelo Supremo Tribunal Federal e, a partir de 29.06.2009 – data
da entrada em vigor da Lei Federal nº 11.960/2009, o IPCA-E,
isto porque, em 20.11.2017, foi julgado o Recurso Extraordinário
nº 870.947, alusivo ao Tema 8101, restando declarada a
inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
No pertinente aos juros moratórios, estes devem corresponder
ao índice oficial aplicado à caderneta de poupança, contados da
citação (REsp.n.1.145.424/RS), conforme também explicitado no
Tema 810.
Incabível a condenação em custas e honorários nesta instância
(art. 55, da Lei n. 9.099/95).
Desta forma, fica resolvido o MÉRITO, nos termos do artigo 487, I,
do Código de Processo Civil.
Eventual cumprimento de SENTENÇA deverá ser realizado nos
próprios autos, conforme Ofício nº 14/DIVAD/2011.
P.R.I. (via PJE).
Cumpra-se.
Oportunamente, arquive-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
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1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
1º Cartório Criminal
Proc.: 0000280-46.2018.8.22.0003
HP
GABARITO nº 170/2018
Juiz Substituto: Adip Chaim Elias Homsi Neto
Processo: 0000280-46.2018.8.22.0003
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: CRISTIANO ÁVILA DE OLIVEIRA E THAIS JOANA ÁVILA
DE OLIVEIRA.
Advogado: Rooger Taylor Silva Rodrigues OAB/RO 4791 e Wudson
Siqueira de Andrade OAB/RO 1658.
FINALIDADE: 1. Intimar o(s) advogado(s) acima citado (s)
da expedição da(s) Carta Precatória(s) n. 257/2018 para a(s)
Comarca(s) de Teixeirópolis, com vistas à inquirição da(s)
testemunha(s) SD PM ELEZILDA GOMES E SILVA.
2. Intimar o(s) advogado(s) acima citado(s) da audiência de
Instrução e julgamento, a ser realizada nesta comarca de Jaru-RO,
no 10/07/2018, às 08:00horas.
Gilson da Silva Barbosa
Diretor de Cartório
Proc.: 0000251-93.2018.8.22.0003
HP
GABARITO nº 171/2018
Juiz Substituto: Adip Chaim Elias Homsi Neto
Proc.: 0000251-93.2018.8.22.0003
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: Dieny Kelly Leite e Josimar Quirino Barbosa
Advogado: Sebastião de Castro Filho – OAB/RO 3646 e Jose
Feliphe R. Oliveira - OAB/RO 6568.
FINALIDADE: 1. Intimar o(s) advogado(s) acima citado (s)
da expedição da(s) Carta Precatória(s) n. 258/2018 para a(s)
Comarca(s) de Machadinho do Oeste/RO, com vistas à inquirição
da(s) testemunha(s) EULIS GARCIA PANTOJA.
2. Intimar o(s) advogado(s) acima citado(s) da audiência de
Instrução e julgamento, a ser realizada nesta comarca de Jaru-RO,
no dia 20/06/2018, às 09h30min.
Gilson da Silva Barbosa
Diretor de Cartório
Gilson da Silva Barbosa
Diretor de Cartório
Proc.: 0000172-17.2018.8.22.0003
HP
GABARITO nº 173/2018
Juiz Substituto: Adip Chaim Elias Homsi Neto
Proc.: 0000172-17.2018.8.22.0003
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: Uoshinton dos Santos Correa
Advogado: Marcos Medino Poleski - OAB/RO 9176 e Adonys
Helbel Foshiani OAB/RO 8737.
FINALIDADE: Intimar o(s) advogado(s) acima citado(s) da
audiência de Instrução e julgamento, a ser realizada nesta comarca
de Jaru-RO, no dia 26/06/2018, às 10h30min.
Gilson da Silva Barbosa
Diretor de Cartório
Gilson da Silva Barbosa
Diretor de Cartório
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1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7000940-18.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes,
Protesto Indevido de Título, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Requerente: EMPORIO VIVA NATURAL LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: SIDNEI DA SILVA - RO0003187
Requerido: G.T. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Fica o procurador da PARTE AUTORA intimado a comparecer,
acompanhado da parte requerente, à Audiência de Conciliação
deste processo designada para o dia 06/07/2018 às 10:10 horas,
na Sala de Audiências do CEJUSC desta Comarca.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7000387-68.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Indenização por Dano Moral]
Requerente: FERNANDA FELIPE SANTOS DA SILVA e outros
Advogados do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE AZIS PEREIRA
FILHO - RO0005581, ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA RO0006055
Advogados do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE AZIS PEREIRA
FILHO - RO0005581, ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA RO0006055
Requerido: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Advogado do(a) REQUERIDO: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA
LEITE - MT007413O
Fica o patrono do autor intimado para no prazo de 5 dias manifestarse sobre o comprovante de pagamento juntado conforme ID
18345907.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7000888-22.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [DIREITO DO CONSUMIDOR]
Requerente: CELIO MARZANI
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE MORAIS DOS
SANTOS - RO0003044
Requerido: ALMEIDA & LONGONI LTDA - EPP
Advogado do(a) REQUERIDO: MARTA LUIZA LESZCZYNSKI
SALIB - RO8008
DESPACHO
Vistos.
Defiro o pedido de instrução e julgamento formulado pela parte
autora no ID 18280993 e 18280993.
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Designo a solenidade para o dia 04/07/2018, às 09h00min, devendo
o cartório providenciar a intimação das partes, via PJE, consignado
que as testemunhas arroladas deverão comparecer à audiência
independentemente de intimação, conforme preceitua o artigo 34
da Lei 9.099/95.
No mais, aguarde-se a audiência.
Cumpra-se.
Jaru/RO, 17 de maio de 2018
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7001063-16.2018.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Pagamento Indevido]
Requerente: FRANCIELE DA SILVA SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: AGNALDO SILVA PRATES OAB/RO 9124
Requerido: RJ SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME
Advogado do(a) REQUERIDO:
Fica o procurador da PARTE AUTORA intimado a comparecer,
acompanhado da parte requerente, à Audiência de Conciliação
deste processo designada para o dia 06/07/2018 às 12:10 horas,
na Sala de Audiências do CEJUSC desta Comarca.
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7004104-25.2017.8.22.0003
Classe:JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Acidente de Trânsito]
Requerente: ELAINE DOS SANTOS DELAIN
Advogado do(a) REQUERENTE: RENATA SOUZA DO
NASCIMENTO - RO0005906
Requerido: NILSON JÚNIOR OLIOSI
Advogado do(a) REQUERIDO:
Fica o procurador da PARTE AUTORA intimado a comparecer,
acompanhado da parte requerente, à Audiência de Conciliação
deste processo designada para o dia 13/07/2018 às 08:50 horas,
na Sala de Audiências do CEJUSC desta Comarca.

1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO PM
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7002901-62.2016.8.22.0003
Classe:ARROLAMENTO DE BENS (179)
Assunto: [Inventário e Partilha]
Requerente: LUCAS SILVA CORTES
Advogado do(a) REQUERENTE: KEDMA DE OLIVEIRA PEREIRA
- RO7603
Requerido: DEOCLECIO DA SILVA CORTES
Advogado do(a) REQUERIDO:
Fica a advogada da parte requerente INTIMADA da expedição da
Carta de Adjudicação nos autos, ID. 18299608.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7003041-62.2017.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)]
Requerente: ADIVALDA COSTA COUTO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: JOSE FERNANDO ROGE - RO0005427
Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social INSS
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Ficam os procuradores das partes intimados do
agendamento da pericia para o dia 14 de junho de 2018 as 16:00
horas, a ser realizado na Clinica Reabilitar, localizada a Av. JK,
1681, Setor 04, Jaru/RO.
Obs: Devendo o periciando portar documentos de identidade,
laudo, exames e documentos médicos relacionados ao fato em
discussão.
Aguardando prazo até 04/07/2018, para juntada de laudo pericial.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001649-53.2018.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem,
Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes]
Requerente: TATIANE BORCATT BRUM
Advogados do(a) AUTOR: NILTOM EDGARD MATTOS MARENA
- RO000361B, MARCOS PEDRO BARBAS MENDONCA RO0004476, DENNIS LIMA BATISTA GURGEL DO AMARAL RO0007633
Requerido: MARIA P TAVARES - ME
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos;
1- A parte autora almeja, em sede de antecipação dos efeitos
da tutela de urgência, a exclusão do seu nome do cadastro de
proteção ao crédito, uma vez que a dívida que nunca contraiu e,
essa inscrição vem lhe gerando transtornos comerciais, pois seu
crédito se encontra abalado.
Com efeito, firme na disposição prevista no art. 300, do Código
de Processo Civil, vislumbra-se os elementos que justifiquem o
acolhimento da tutela postulada pelo demandante, ou seja, há
urgência na necessidade imediata da demandante ver seu nome
extraído dos órgãos de proteção ao crédito.
Aliás, sobre o assunto, a jurisprudência do STJ já consolidou o
entendimento de que o débito pendente de discussão em juízo
deve ter sua cobrança, protesto e/ou inscrição em cadastro de
inadimplentes suspensos (STJ: REsp 645118/SE, Min. Castro
Meira; MC 5265/SP, Min. Castro Filho. TJ/RS - Agravo nº
70012412235 - rel. Ubirajara Mach de Oliveira - j. 21/09/2005).
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência,
liminarmente, com fundamento no art. 300, caput e §2° do CPC,
a fim de determinar que a parte requerida imediatamente retire o
nome da parte autora do SPC e SERASA, no prazo de 48 (quarenta
e oito horas), a contar da data da sua intimação, sob pena de
aplicação de multa diária.
Deverá comunicar o Juízo acerca do cumprimento da medida
urgente concedida, no lapso de 24 horas, podendo o fazer via o
e-mail institucional: jaw1civel@tjro.jus.br.
2- Conforme a disposição do art. 334, do CPC, designo audiência de
conciliação para o dia 28/06/2018 às 09:30 hs, que será realizada
pelo Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, na
sede deste Juízo da 1ª Vara Cível de Jaru.
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Consoante o §3° do art. 334, do CPC, a parte autora fica intimada,
via seu advogado, a se fazerem presentes na audiência designada.
Os litigantes ficam cientes que devem estar acompanhadas por
seus advogados na audiência (§9°, do CPC) e podem constituir
representante, por meio de procuração específica, com poderes
para negociar e transigir (§10°, do art. 334, do CPC).
Registra-se que o não comparecimento injustificado do autor ou
do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por
cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa,
revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, §8°, do CPC).
3- Cite-se a parte requerida poderá oferecer contestação, por
petição, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, do CPC), cujo termo
inicial será a data:
3.1- da audiência de conciliação, ou da última sessão de conciliação,
quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não
houver autocomposição;
3.2 - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de
conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer
a hipótese do art. 334, §4°, inciso I, do CPC.
4- A parte requerida, ainda, fica intimada de todas as disposições
consignadas no item 1 e de que, não apresentando contestação,
será considerado revel e aplicada a presunção preceituada no art.
344, do CPC.
CÓPIA DO PRESENTE DESPACHO SERVIRÁ DE CARTA-AR,
DEVENDO SER INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PEÇA INICIAL.
O(a) Sr(a) Oficial (a) de Justiça deverá observar a nova regra
estabelecida no §2°, do art. 212, do CPC.
Ressalta-se que é dever das partes sempre comprovar e atualizar
o seu endereço, sob pena de ser presumida a validade nas
comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial
declinado nos autos, conforme dispõe o parágrafo único, do art.
274 do Código de Processo Civil.
Lembra-se a Escrivania que sempre deverá atualizar os cadastros
do PJE, conforme as informações consignadas nas certidões dos
Oficiais de Justiça.
Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luis Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7004451-92.2016.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Requerente: ANA MARIA SANTANA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: VINICIUS VECCHI DE CARVALHO
FERREIRA - RO0004466
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Fica o procurador da parte autora, intimado para no
prazo de 48 horas, comprovar e dizer sobre a satisfação do crédito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7005431-48.2017.8.22.0021
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Defeito, nulidade ou anulação, Antecipação de Tutela /
Tutela Específica]
Requerente: ONOFRE ADAMI
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Advogados do(a) AUTOR: SANDRA MIRELE BARROS DE SOUZA
- RO0006642, ROBSON CLAY FLORIANO AMARAL - RO0006965
Requerido: DAILTON APARECIDO PINTO e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: FRANCISCO CESAR TRINDADE REGO RO000075A
DESPACHO
Vistos;
1- Intimados o autor Onofre e o requerido Otayr pugnaram pela
produção de prova testemunhal, apresentando seus respectivos
róis de testemunhas.
Desse modo, diante da natureza da demanda, designo audiência
de instrução para o dia 28/06/2018, às 11:00 horas, para colher o
depoimento das testemunhas arroladas pelo requerido Otayr Costa
Filho, na peça de ID n. 17471273.
O advogado deve ficar ciente de sua incumbência para informar ou
intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da
solenidade designada, dispensando-se a intimação do juízo (art.
455 do NCPC).
A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento,
devendo o causídico juntar aos autos, com antecedência de pelo
menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência
de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, §1º do
NCPC).
Cumpre ressaltar que, a inércia na realização da intimação a que
se refere o § 1º do artigo supracitado, importa em desistência da
inquirição da testemunha.
Fica dispensada tal comprovação, desde que a parte se comprometa
a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação
e, caso a testemunha não compareça, presumir-se-á a desistência
de sua oitiva (art. 455, § 2º do mesmo Diploma Legal).
A testemunha deverá comparecer com antecedência razoável ao
horário da audiência, em virtude do obrigatório cadastramento na
portaria deste Fórum.
As partes ficam intimadas, via seus advogados, para se fazerem
presentes a solenidade.
2- Para se colher o depoimento das testemunhas residentes na
cidade de Buritis/RO, arroladas pelo requerente na petição de ID n.
17398332, expeça-se a devida carta precatória.
O autor fica responsável pelo: recolhimento da taxa da carta
precatória (art. 30, da Lei Estadual n. 3.896/2016); distribuição
junto ao Juízo Deprecado, com todas as peças estabelecidas no
art. 260, do CPC; comprovar nesses autos a distribuição da carta
precatória, em 15 dias corridos (art. 79, das Diretrizes Gerais
Judiciais do TJ/RO).
Dê-se ciência ao Curador Especial nomeado em favor do requerido
Dailton Aparecido Pinto, citado por edital.
Cumpra-se.
Jaru, 18 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7005431-48.2017.8.22.0021
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Defeito, nulidade ou anulação, Antecipação de Tutela /
Tutela Específica]
Requerente: ONOFRE ADAMI
Advogados do(a) AUTOR: SANDRA MIRELE BARROS DE SOUZA
- RO0006642, ROBSON CLAY FLORIANO AMARAL - RO0006965
Requerido: DAILTON APARECIDO PINTO e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: FRANCISCO CESAR TRINDADE REGO RO000075A
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DESPACHO
Vistos;
1- Intimados o autor Onofre e o requerido Otayr pugnaram pela
produção de prova testemunhal, apresentando seus respectivos
róis de testemunhas.
Desse modo, diante da natureza da demanda, designo audiência
de instrução para o dia 28/06/2018, às 11:00 horas, para colher o
depoimento das testemunhas arroladas pelo requerido Otayr Costa
Filho, na peça de ID n. 17471273.
O advogado deve ficar ciente de sua incumbência para informar ou
intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da
solenidade designada, dispensando-se a intimação do juízo (art.
455 do NCPC).
A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento,
devendo o causídico juntar aos autos, com antecedência de pelo
menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência
de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, §1º do
NCPC).
Cumpre ressaltar que, a inércia na realização da intimação a que
se refere o § 1º do artigo supracitado, importa em desistência da
inquirição da testemunha.
Fica dispensada tal comprovação, desde que a parte se comprometa
a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação
e, caso a testemunha não compareça, presumir-se-á a desistência
de sua oitiva (art. 455, § 2º do mesmo Diploma Legal).
A testemunha deverá comparecer com antecedência razoável ao
horário da audiência, em virtude do obrigatório cadastramento na
portaria deste Fórum.
As partes ficam intimadas, via seus advogados, para se fazerem
presentes a solenidade.
2- Para se colher o depoimento das testemunhas residentes na
cidade de Buritis/RO, arroladas pelo requerente na petição de ID n.
17398332, expeça-se a devida carta precatória.
O autor fica responsável pelo: recolhimento da taxa da carta
precatória (art. 30, da Lei Estadual n. 3.896/2016); distribuição
junto ao Juízo Deprecado, com todas as peças estabelecidas no
art. 260, do CPC; comprovar nesses autos a distribuição da carta
precatória, em 15 dias corridos (art. 79, das Diretrizes Gerais
Judiciais do TJ/RO).
Dê-se ciência ao Curador Especial nomeado em favor do requerido
Dailton Aparecido Pinto, citado por edital.
Cumpra-se.
Jaru, 18 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7003068-79.2016.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Requerente: MARIA VITOR DA SILVA ARAUJO e outros (6)
Advogado do(a) EXEQUENTE: EMILZE MARIA ALMEIDA SILVA
- RO0002868
Advogado do(a) EXEQUENTE: EMILZE MARIA ALMEIDA SILVA
- RO0002868
Advogado do(a) EXEQUENTE: EMILZE MARIA ALMEIDA SILVA
- RO0002868
Advogado do(a) EXEQUENTE: EMILZE MARIA ALMEIDA SILVA
- RO0002868
Advogado do(a) EXEQUENTE: EMILZE MARIA ALMEIDA SILVA
- RO0002868
Advogado do(a) EXEQUENTE: EMILZE MARIA ALMEIDA SILVA
- RO0002868
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Advogado do(a) EXEQUENTE: EMILZE MARIA ALMEIDA SILVA
- RO0002868
Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social INSS
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Fica o procurador da parte autora intimado para no
prazo de 48 horas, comprovar e dizer sobre a satisfação do crédito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7003066-12.2016.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Requerente: IRINEU DE JESUS
Advogado do(a) EXEQUENTE: EMILZE MARIA ALMEIDA SILVA
- RO0002868
Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social INSS
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Fica o procurador da parte autora, intimado para no
prazo de 48 horas, comprovar e dizer sobre a satisfação do crédito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7003554-64.2016.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Seguro]
Requerente: CLAUDIA MARIA LOPES NASCIMENTO GUEDES
Advogado do(a) AUTOR: NELMA PEREIRA GUEDES ALVES RO1218
Requerido: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS e
outros
Advogado do(a) RÉU: JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO
MARQUES - BA0009446
Advogado do(a) RÉU: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
FINALIDADE: Fica o procurador da parte autora intimado para no
prazo de 48 horas, comprovar e dizer sobre a satisfação do crédito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7001367-15.2018.8.22.0003
Classe:FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
Assunto: [Alimentos, Fixação, Regime de Bens Entre os Cônjuges,
Guarda]
Requerente: F. A. R.
Advogado do(a) REQUERENTE: SIDNEY DA SILVA PEREIRA RO8209
Requerido: J. C. S. D. O.
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos;
Intime-se a parte autora, via seu advogado, para emendar a peça
inicial, juntando a declaração de hipossuficiência econômica
assinada de próprio punho ou o comprovante de recolhimento das
custas processuais iniciais (2% do valor atribuído à causa - Lei
Estadual n. 3.896/2016, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena
de extinção (art. 321, do CPC).
Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001371-52.2018.8.22.0003
Classe:CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Assunto: [Alienação Fiduciária]
Requerente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - PE0012450
Requerido: LEILIANE GOMES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos;
Intime-se a parte autora, via seu advogado, para emendar a peça
inicial, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção (art.
321, do CPC), a fim de:
1- digitalizar o contrato assinado em nome da requerida Leiliane
Gomes de Oliveira, pois aquele juntado no ID n. 17987779 – Pág.
1 a 4, é lavrado em nome de terceira pessoa;
2- juntar o comprovante do aviso de recebimento, em nome da
requerida, da comunicação da mora, pois o digitalizado no ID n.
17987779 – Pág. 7 e 8, é destinado à outra pessoa;
3- comprovar o recolhimento das custas processuais iniciais (2%
do valor atribuído à causa - Lei Estadual n. 3.896/2016, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de extinção (art. 321, do CPC).
Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001360-23.2018.8.22.0003
Classe:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
Assunto: [Imissão]
Requerente: MATHEUS WILLIAM SOUZA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
- RO865
Requerido: 1ª Delegacia de Polícia Civil de Jaru/ro
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos;
Trata-se de ação de reintegração de posse, ajuizada por Matheus
Willian Souza da Silva em desfavor da Delegacia de Polícia de
Jaru. Alegou que sua motocicleta HONDA/ CG 125, FAN ES, placa
NCV 2676, Parecis/RO, chassi 9C2JC4120BR717592, foi objeto
de furto, mas foi recuperada e está mantida no pátio da DEPOL.
Contudo, ao tentar retirar o veículo, o Delegado de Polícia indeferiu
seu pedido porque a motocicleta não se encontra com registro de
propriedade em seu nome. Pediu a concessão de media liminar
para a reintegração do bem em seu favor (ID n. 17959981). Juntou
documentos (ID n. 1796033 a ID n. 17961421).
Inicialmente consigno que o polo passivo se encontra composto
por órgão público que não detém personalidade jurídica para ser
parte em ação judicial.
Vejo, ainda, que a motocicleta recuperada pela Polícia Civil, a
qual o autor sustenta ser sua e que foi objeto de furto, é um objeto
vinculado a inquérito policial, portanto, como não apresentado o
certificado de registro e licenciamento de veículo em nome do
requerente, o Delegado de Polícia não restituiu o bem a pessoa que
não atestou a propriedade, justamente para garantir a segurança
jurídica do ato de recuperação de objeto de crime.
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Dessa feita, resta evidente que não há nenhuma prática de esbulho
relatada nos autos, já que o bem resta apreendido por interesse de
processo criminal.
No mais, pedidos de restituição de natureza descrita na peça
inaugural devem ser formuladas perante o Juízo Criminal, porque o
bem está estritamente vinculado ao inquérito policial. E esse rito é
previsto no art. 120, do Código de Processo Penal.
Com feito, o presente feito não possui suas condições de existir,
seja pela ilegitimidade do polo passivo e uso da via inadequada.
Ausente também o pressuposto processual de Juízo competente
para análise da real pretensão do autor.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o pedido inicial, sem resolução
de MÉRITO e com fundamento no art. 485, incisos I, IV e VI, do
CPC.
Custas processuais suspensas de cobrança, nos termos do art. 98,
do CPC.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7004829-48.2016.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: []
Requerente: MAIR MARTINS PA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUCIANO FILLA - RO0001585
Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social INSS
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Fica o procurador do autor intimado para no prazo de
05 dias, comprovar e dizer sobre a satisfação do credito, conforme
DESPACHO de ID. 17708707.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7000302-19.2017.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)]
Requerente: RIVELINO DA SILVA GOMES
Advogado do(a) AUTOR: JHONATAN APARECIDO MAGRI RO0004512
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Fica o procurador da parte autora intimado para no
prazo de 05 dias, manifestar da juntada de laudo pericial.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001406-12.2018.8.22.0003
Classe:BUSCA E APREENSÃO (181)
Assunto: [Alienação Fiduciária]
Requerente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSANGELA DA ROSA
CORREA - RO0005398
Requerido: JOSUE RODRIGUES DA SILVA

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
Vistos;
1- Intime-se a parte autora, via seu advogado, para emendar a
peça inicial, juntando o comprovante de recolhimento das custas
processuais iniciais (2% do valor atribuído à causa - Lei Estadual
n. 3.896/2016, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de
extinção (art. 321, do CPC).
2- Com a apresentação da emenda e a certificação pela Escrivania
de que as custas foram recolhidas no exato valor determinado,
desde já recebo a inicial e consigno que, considerando que
a inserção de restrição quando do recebimento da ação tem
demonstrado ineficaz, haja vista tão logo se faça a restrição
no sistema é formulado requerimento solicitando a retirada, e,
considerando que a efetivação da medida pode ocorrer no curso
da ação, sem qualquer prejuízo, deixa-se de aplicar a disposição
do parágrafo 9º, do art. 3º, do Decreto n. 911/69).
Trata-se de Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto
nº 911/69 (alterado pela Lei nº 10.931/2004), na qual estão
comprovados o vínculo obrigacional e, em princípio, a mora do
devedor. Assim, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO
DO VEÍCULO DESCRITO NA INICIAL.
Considerando os reiterados casos, neste juízo, dando conta de
que as partes requerentes retardam as diligências dos oficiais
de justiça, por conta da não indicação e da não apresentação da
pessoa em cartório para que seja nomeada depositário fiel do bem,
deverá a parte autora, via de seus advogados, apresentar o nome
e, também, a pessoa em cartório, no expediente forense, a fim de
que seja executada a busca e apreensão, com os benefícios do art.
212, §2º, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial e revogação
da liminar.
Quando assim, ocorrer deverá a escrivania comunicar
imediatamente o oficial de plantão para cumprir o MANDADO que
já deverá estar expedido, mas acondicionado na contracapa dos
autos.
Cumprida a liminar ou não, cite-se, a parte requerida para, caso
queira, na pessoa do seu representante legal, com os benefícios do
art. 212, §2º do CPC, apresente resposta no prazo de 15(quinze)
dias úteis, sob pena de revelia e confissão ficta quanto a matéria
de fato, não podendo realizar a purgação da mora, vez que o
contrato é posterior à Lei nº 10.931/2004. A resposta poderá ser
apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade
do pagamento integral da dívida, caso entender havido pagamento
a maior e desejar restituição.
Intime-se ainda o requerido, para caso queira, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após executada a liminar poderá pagar a integralidade
da dívida pendente, valores estes apresentados pelo autor, sendolhe restituído o bem livre de ônus.
Na hipótese de alteração de endereço de onde o objeto de busca
se encontre e indicado pelo demandante, desde já fica autorizado
a expedição de novo MANDADO, para ser cumprido no novo local
declinado.
Caso o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se
achar na posse do devedor, fica desde já facultado o requerente
a pleitear a conversão do pedido de busca e apreensão em ação
executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II, do Código de
Processo Civil, conforme estabelece a nova redação do art. 4°, do
Decreto N. 911/69 (alterada pela Lei n 13.043/2014).
Lembra-se a Escrivania que sempre deverá atualizar os cadastros
do PJE, conforme as informações consignadas nas certidões dos
Oficiais de Justiça.
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE MANDADO /CARTAPRECATÓRIA/OFÍCIO, devendo ser instruída com cópia da peça
inicial, onde está indicado os dados do veículo objeto da busca e
apreensão e endereço da parte requerida.
Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

795

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7002661-39.2017.8.22.0003
Classe:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Correção Monetária]
Requerente: MARTA COELHO SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ILIZANDRA SUMECK CARMINATTI
- RO3977
Requerido: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos;
1- A liquidação de SENTENÇA significa determinar o objeto da
condenação, permitindo-se assim que a demanda executiva tenha
início com o executado sabendo exatamente o que o exequente
pretende obter para a satisfação de seu direito.
A fase de liquidação de SENTENÇA não segue procedimento
comum no caso em apreço, não há que se apreciar matérias a
serem pronunciado pelo Poder Judiciário por meio de SENTENÇA,
mas sim, apenas por meio de DECISÃO interlocutória, já que a
liquidação aqui se refere a apuração de cálculos.
No caso em apreço, a parte demandante arguiu que investiu
o valor total de R$ 23.056,50 (vinte e três mil, cinquenta e seis
reais e cinquenta centavos), junto a demandada e, portanto,
teve o prejuízo atualizado de R$ 42.209,79 (quarenta e dois mil
duzentos e nove reais e setenta e nove centavos), tendo em vista a
suspensão das atividades da requerida por meio da ação cautelar
inominada n. 0005669-76.2013.8.08.001 e o bloqueio dos bens da
empresa demandada por meio da ação civil pública n. 080022444.20138.01.0001 e almeja proceder o que processualmente é
necessário para ver restituída.
Verifica-se que a parte demandada foi regularmente citada e não
se manifestou.
Pois bem. O vínculo entre os litigantes é demonstrado pelos
comprovantes de depósitos feito pela autora em favor da empresa
Ympactus Comercial Ltda, juntados no ID n. 13649457 – Pág. 2, o
qual também atesta o depósito em favor da referida demandada no
importe de apenas R$ 2.949,75 (dois mil, novecentos e quarenta e
nove reais e setenta e cinco centavos).
Como a parte demandada não se pronunciou em apresentar
elementos que demonstrasse que o pedido autoral deve ser extinto,
modificado ou indevido, aliada as constatações supracitadas, este
Juízo se convence de que o pedido de liquidação de SENTENÇA
merece guarida.
Isto posto, acolho a liquidação da SENTENÇA proferida na ação
civil pública n. 0800224-44.20138.01.0001, onde se discutiu
direitos coletivos, para, em relação a demandante Marta Coelho
Silva, com fundamento no art. 509 do CPC/2015, reconhecer que a
parte demandada Ympactus Comercial S/A deverá pagar o importe
total de R$ 23.056,50 (vinte e três mil, cinquenta e seis reais e
cinquenta centavos), que deve ser atualizado desde a data de cada
respectivo depósito feito em favor da parte requerida, consoante os
comprovantes digitalizados no ID n. n. 13071887 – Pág. 1 a ID n.
13071908 – Pág. 2.
2- Intime-se a parte, via seu advogado, e não havendo interposição
de novo agravo de instrumento, certifique-se.
Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7001509-19.2018.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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Assunto: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Interpretação / Revisão de
Contrato]
Requerente: ROSENI DE SOUZA SOARES
Advogado do(a) AUTOR: WERNOMAGNO GLEIK DE PAULA RO0003999
Requerido:
RESIDENCIAL
JARU
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos;
Intime-se a parte autora, via seu advogado, para emendar a peça
inicial, em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção, para:
1- esclarecer por qual razão do valor que pretende depositar por
mês, até o final da demanda, deve ser no importe de R$ 608,44
(seiscentos e oito reais e quarenta e quatro centavos);
2- dizer quais são só mês que compreendem o pagamento por
meio dos boletos bancários juntados no ID n. 18248777 e 1824879;
3-digitalizar declaração de hipossuficiência econômica assinada de
próprio punho ou comprovar o recolhimento das custas processuais
iniciais.
Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001527-40.2018.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Requerente: Y. I. G. S.
Advogado do(a) AUTOR: ANADRYA SOUSA TERADA
NASCIMENTO - RO0005216
Requerido: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos;
1- Defere-se a gratuidade judicial, nos termos do art. 98, do
CPC/2015..
2- A parte autora requereu a concessão da antecipação dos efeitos
da tutela para que o INSS fosse compelido a conceder a pensão
por morte em seu favor, em decorrência do falecimento de seu pai,
trabalhador rural.
Pois bem. A jurisprudência já pacificou o entendimento de que
é possível antecipação dos efeitos da tutela nas ações para
concessão de benefício previdenciário em face do Poder Público.
Obviamente, para a sua concessão haverá necessidade de estarem
preenchidos os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil,
quais sejam: a prova inequívoca da verossimilhança das alegações
constantes na inicial e o risco de impossibilidade ou dificuldade na
tardia reparação do dano.
No caso dos presentes autos, então, a autora requer a concessão
da pensão por morte.
É evidente que a alegada existência dos elementos autorizadores
da medida somente será passível de apreciação após a instrução
do feito.
Nesse sentido, a jurisprudência já asseverou:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
APOSENTADORIA POR IDADE. AUSÊNCIA DE PERICULUM
IN MORA. 1. Nos termos do artigo 273 do Código de Processo
Civil, são requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional a verossimilhança do direito alegado e o risco de dano
irreparável ou de difícil reparação na demora da concessão do
bem da vida pretendido. 2. Inexiste, na hipótese dos autos, risco
de a não implantação imediata do benefício de aposentadoria por
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idade postulado gerar dano irreparável ou de difícil reparação em
prejuízo da autora, na medida em que a requerente recebe, desde
06-07-1992, benefício de aposentadoria decorrente de regime
próprio de previdência. (TRF-4 - AG: 50298787620134040000
5029878-76.2013.404.0000, Relator: CELSO KIPPER, Data de
Julgamento: 30/04/2014, SEXTA TURMA, Data de Publicação:
D.E. 02/05/2014).
Frise-se, ainda, que não há nenhuma comprovação de que o
indeferimento da medida possa resultar na ineficácia de posterior
ordem judicial.
Isto posto, indefere-se o pedido de antecipação dos efeitos da
tutela formulado pela autora.
3- Cite-se e intime-se, por meio dos seus procuradores, para
apresentar defesa no lapso legal do art. 188, do CPC.
4- Apresentada a contestação com preliminares e documentos, dêse vistas à parte autora para réplica, exceto em caso de revelia.
5- Após, voltem os autos conclusos.
Ressalta-se que é dever das partes sempre comprovar e atualizar
o seu endereço, sob pena de ser presumida a validade nas
comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial
declinado nos autos, conforme dispõe o parágrafo único, do art.
271 do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2016.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7000819-58.2016.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Requerente: CLOVES ALVES DE ALMEIDA
Advogado do(a) AUTOR: EMILZE MARIA ALMEIDA SILVA RO0002868
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos;
1- Suspendo a expedição de alvará até que o polo ativo seja
substituído pelos sucessores do falecido autor Cloves Alves de
Almeida, tendo em vista o registro desse óbito junto ao sistema do
INSS, como demonstrado no documento juntado no ID n. 3510047.
2- Desse modo, intime-se a advogada da parte exequente, a Dra.
Emilze Maria Almeida Silva, via Diário da Justiça Eletrônico, para
regularizar o polo ativo, apresentando os sucessores devidamente
qualificados e habilitados em 15 (quinze) dias úteis.
No mesmo prazo deve ser apresentada a certidão de óbito do de
cujus.
3- Com a habilitação dos sucessores, dê-se ciência ao INSS, via
seus procuradores, para, querendo, manifestarem-se em 10 (dez)
dias úteis.
4- Após, voltem os autos conclusos para análise e deliberação.
Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001412-19.2018.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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Assunto: [Aposentadoria por Invalidez]
Requerente: CRENILDA CAMPOS DE BRITO
Advogado do(a) AUTOR: DAIANE DIAS - RO0002156
Requerido: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos;
Intimem-se os requerentes, via seu advogado, para emendar a
peça inicial, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção
(Art. 321, do CPC), a fim de:
1- apresentar os documentos que atestam ser contribuinte da
previdência social;
2- digitalizar o comprovante do atual pedido administrativo de
auxílio-doença, ou seja, correlato a presente pretensão.
Ressalto que a inexistência de demonstração do prévio pedido
administrativo da pensão por morte nos termos postulados nessa
ação, ensejaria a caracterização ausência do interesse de agir da
parte a fim de obter a tutela pleiteada.
O Supremo Tribunal Federal tornou clara a questão ao julgar
o Recurso Extraordinário (RE) 631240, com repercussão geral
reconhecida, ao definir que: “Não há como como caracterizar
lesão ou ameaça de direito sem que tenha havido um prévio
requerimento do segurado. O INSS não tem o dever de conceder o
benefício de ofício. Para que a parte possa alegar que seu direito
foi desrespeitado é preciso que o segurado vá ao INSS e apresente
seu pedido”.
Tal raciocínio também foi acompanhado pelo TRF da 1ª Região,
nos autos n. 0007442-68.2013.8.22.0003, onde ao decidir o agravo
de instrumento de n. 0002963-25.2014.4.01,000/RO, o relator
asseverou que “o interesse de agir não demanda o exaurimento
da via administrativa, mas a negativa do pedido administrativo ou a
mora da Administração na sua apreciação”.
Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7003247-13.2016.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)]
Requerente: FRANCISCA MARIA SOARES
Advogado do(a) AUTOR: IURE AFONSO REIS - RO0005745
Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social INSS
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Fica o procurador da parte autora intimado para no
prazo de 05 dias, manifestar da juntada de laudo pericial.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001083-41.2017.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Aposentadoria por Invalidez]
Requerente: MARIA IVONETE PAIVA
Advogado do(a) AUTOR: EMILZE MARIA ALMEIDA SILVA RO0002868
Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social INSS
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Fica o procurador da parte autora intimado para no
prazo de 05 dias, manifestar da juntada de laudo pericial.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001548-16.2018.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Auxílio-Doença Previdenciário]
Requerente: EDINEIA DE ALMEIDA DE JESUS
Advogado do(a) AUTOR: IURE AFONSO REIS - RO0005745
Requerido: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos;
1- Defere-se a gratuidade judicial, nos termos do art. 98, do
CPC/2015.
2- A parte autora requereu a concessão da antecipação dos efeitos
da tutela para que o INSS fosse compelido a conceder o auxíliodoença, em seu favor.
Pois bem. A jurisprudência já pacificou o entendimento de que
é possível antecipação dos efeitos da tutela nas ações para
concessão de benefício previdenciário em face do Poder Público.
Obviamente, para a sua concessão haverá necessidade de estarem
preenchidos os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil,
quais sejam: a prova inequívoca da verosimilhança das alegações
constantes na inicial e o risco de impossibilidade ou dificuldade na
tardia reparação do dano.
No caso dos presentes autos, então, a autora requer a concessão
do auxílio-doença, sustentando que sua patologia é permanente e
a renda familiar é baixa.
É evidente que a alegada incapacidade somente será passível
de apreciação após a instrução do feito. E nesse diapasão, o fato
é que a inicial concessão do benefício e os atestados médicos
apresentados não tem o condão de permitir o deferimento de
medida antecipatória.
Nesse sentido, a jurisprudência já asseverou:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA. DESCABIMENTO POR AUSÊNCIA DE REQUISITO.
É indevida a antecipação dos efeitos da tutela quando os
elementos trazidos aos autos não possibilitam concluir pela
alegada miserabilidade, sendo indispensável a dilação probatória
a fim de se aferir as reais condições financeiras do grupo familiar,
mormente a elaboração de laudo socioeconômico. (TRF-4
Agravo de Instrumento n. 60601520154040000RS – Julgamento:
24/02/2016).
Frise-se, ainda, que não há qualquer comprovação de que o
indeferimento da medida possa resultar na ineficácia de posterior
ordem judicial.
Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
formulado pela autora.
3- Cite-se e intime-se, por meio dos seus procuradores, para
apresentar defesa no lapso legal do art. 183, do CPC.
4- Apresentada a contestação com preliminares e documentos, dêse vistas à parte autora para réplica, exceto em caso de revelia.
Ressalta-se que é dever das partes sempre comprovar e atualizar
o seu endereço, sob pena de ser presumida a validade nas
comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial
declinado nos autos, conforme dispõe o parágrafo único, do art.
274 do Código de Processo Civil.
Lembra-se a Escrivania que sempre deverá atualizar os cadastros
do Sistema PJE, conforme as informações consignadas nas
certidões dos Oficiais de Justiça.
Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001539-54.2018.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Requerente: MARCO ANTONIO LEMOS
Advogados do(a) AUTOR: HUDSON DA COSTA PEREIRA RO0006084, FLADEMIR RAIMUNDO DE CARVALHO AVELINO
- RO0002245
Requerido: IPERON
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos;
A Lei n. 12.153/2009, art. 2°, §4° prevê que no foro onde estiver
instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência
é absoluta, bem como o rito previsto na referida Lei Federal é mais
célere.
Além disso, a supracitada lei estabelece o valor máximo do valor
atribuído a causa nas ações de competência do Juizado Especial
da Fazenda Pública:
“Art. 2° É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o
valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.”
Diante disso, considerando que o valor atribuído a causa
nesta demanda é inferior a 60 salários-mínimos, este Juízo é
absolutamente incompetente para processar a presente causa.
Dessa feita, redistribua-se os presentes autos para o Juizado
Especial da Fazenda Pública, o qual é o competente para processar
e julgar a presente demanda, com as devidas baixas no distribuidor.
Dê-se ciência a parte autora, via sua advogada.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7000779-42.2017.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto:
[Aposentadoria
por
Invalidez,
Auxílio-Doença
Previdenciário, Restabelecimento]
Requerente: MARCELO DE OLIVEIRA FLORINDO
Advogado do(a) AUTOR: LUIS FERNANDO TAVANTI - RO0002333
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Fica o procurador da parte autora intimado para no
prazo de 05 dias, manifestar da juntada de laudo pericial.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001619-18.2018.8.22.0003
Classe:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Assunto: [Exoneração]
Requerente: CRISTIANO RODRIGUES FERNANDES
Advogado do(a) AUTOR: SIDNEI DA SILVA - RO0003187
Requerido: ALINE VIEIRA FERNANDES
Advogado do(a) RÉU:
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DESPACHO
Vistos;
Intime-se a parte autora, via seu advogado, para emendar a inicial
em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção, a fim:
1- digitalizar a declaração de hipossuficiência econômica
assinada de próprio punho ou comprovar o pagamento das custas
processuais iniciais, nos termos da Lei Estadual n. 3.896/2016;
2- dizer se insiste que a presente demanda de exoneração de
alimentos permaneça perante este Juízo da Comarca de Jaru,
diante do fato de que a competência, nos processos em que são
questionados os alimentos, está prevista no art. 53, II, do CPC/15,
pelo qual o foro competente é o do domicílio ou residência do
alimentando à época em que distribuída a ação.
Aliás, salienta-se que o endereço da parte requerida ainda é o de
Porto Velho, como verifico na peça inaugural.
Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001600-12.2018.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto:
[Aposentadoria
por
Invalidez,
Auxílio-Doença
Previdenciário]
Requerente: JOAO CLEMENTE DOS SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: ELIANA LEMOS DE OLIVEIRA RO0004423, THIAGO MAFIA MIRANDA - RO0004970
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos;
Intime-se a parte autora, via seu advogado, para emendar a peça
inicial, juntando a declaração de hipossuficiência econômica
assinada de próprio punho ou o comprovante de recolhimento das
custas processuais iniciais (2% do valor atribuído à causa - Lei
Estadual n. 3.896/2016, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena
de extinção (art. 321, do CPC).
Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO kn
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7000213-93.2017.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [DIREITO DO CONSUMIDOR]
Requerente: RAFAEL TEIXEIRA SOUZA
Advogado do(a) AUTOR:
Requerido: HILGERT & CIA LTDA
Advogado do(a) RÉU: MURILO FERREIRA DE OLIVEIRA SP0236143
FINALIDADE: Intimar o procurador do requerido da r. SENTENÇA
abaixo transcrito:
SENTENÇA
Vistos;
Trata-se de ação redibitória c/c restituição de valores e indenização
por danos morais, ajuizada por Rafael Teixeira Souza, em desfavor
de Hilgert e Cia Ltda, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

Alegou que adquiriu da requerida uma motosserra 250, marca Still,
sabre 40. Contudo, esse maquinário com aproximadamente 80
dias de uso apresentou problemas de funcionamento, sendo-lhe
informado que o aparelho estava com o motor fundido devido ao
mau uso, não sendo por vício coberto pela garantia. Disse que o
fato envolve relação de consumo e que o produto adquirido possuía
vício oculto de fabricação e, por isso, pediu a condenação da
requerida: 1) a declaração de rescisão de contrato; 2) condenação
da parte requerida ao ressarcimento integral do valor pago pelo
produto, que é R$ 1.690,00 (um mil, seiscentos e noventa reais) ou
a troca da motosserra; 3) condenação da requerida ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (ID n.
8179488). Juntou documentos (ID n. 8179489 a ID n. 8179493).
A requerida apresentou contestação, onde arguiu a preliminar de
ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o polo passivo deve
ser composto pelo fabricante do produto. No MÉRITO, alegou que
o produto comprado pelo autor não possui vício oculto, mas sim
apresentou defeito decorrente do mau uso, indicando a falta de
manutenção e limpeza pelo consumidor, sendo isso constatado
no momento da assistência técnica. Sustentou não existir os
requisitos caracterizadores ao dever de indenizar. Pleiteou o
julgamento improcedente dos pedidos iniciais (ID n. 9525024).
Juntou documentos (ID n. 9525036 a ID n. 9525114).
A audiência de tentativa de conciliação restou infrutífera (ID n. 9690810).
O autor apresentou sua réplica (ID n. 10237713) e documento (ID
n. 10238040).
A preliminar foi afastada, o feito saneado e oportunizada a
especificação de provas pelas partes (ID n. 10287311).
A requerida pugnou pela realização de perícia (ID n. 11162465).
O autor pleiteou a produção de prova testemunhal (ID n. 11226847).
As provas pugnadas foram deferidas, sendo nomeada perita
judicial para atuar no feito (ID n. 11560892).
Os litigantes apresentaram seus quesitos (ID n. 12242356 e ID n.
12487804).
A engenheira mecânica Ruth Lopes Nogueira aceitou o encargo de
perita e apresentou seus honorários (ID n. 13679061).
A parte requerida comprovou o recolhimento dos honorários
periciais (ID n. 13798704).
Determinou-se a realização da perícia (ID n. 14321453), a qual foi
agendada pela Sra. Perita (ID n. 14881952).
O laudo pericial foi digitalizado no feito (ID n. 15307980).
Intimados, apenas a parte autora se manifestou sobre o laudo (ID
n. 15550850).
Foi determinada a transferência dos honorários periciais à Sra.
Perita e designada audiência de instrução (ID n. 16130407).
Realizada a audiência de instrução, foram ouvidas 02 (duas
testemunhas do requerente (ID n. 17071457).
É o relatório. Passo a fundamentação.
Trata-se de ação para rescisão de contrato, restituição de valor de
produto com vício de fabricação e indenização por danos morais,
os quais entendo que não merecem acolhimento.
É incontroverso entre as partes que o autor comprou em 20/08/2016,
uma motosserra 250, marca Still, sabre 40, da parte requerida, pelo
importe de R$ 1.690,00 (um mil, seiscentos e noventa reais), o que
também é atestado pela nota fiscal juntada no ID n. 8179491 – Pág. 1.
Também é afirmado pelas partes que no mês de novembro/2016,
diante da apresentação de falha de funcionamento essa motosserra
foi enviada a assistência técnica, como demonstram os documentos
digitalizados no ID n. 8179491 – Pág. 2 e 3.
A requerida sustentou que no ato de análise técnica foi concluído
que o motor do produto estava fundido, em decorrência da ausência
de lubrificação e cuidados mínimo na utilização do produto, não
existindo defeito oculto de fabricação.
Vejo a discussão entre as partes foi esclarecida unicamente pela
perícia judicial realizada, por engenheira mecânica de confiança
deste Juízo, a qual analisou a motosserra pertencente ao autor e
respondeu os quesitos consoantes as suas constatações.
Nesse sentido, observo que a expert consignou as seguintes
respostas aos quesitos, em seu laudo pericial:
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“Resp.: O equipamento encontra-se desmontado, no entanto é
possível ver pela aparência de suas peças, que não havia manutenção
preventiva, o que a fabricante indica para o equipamento, como
cuidados diários com a limpeza do equipamento, após utilização.
(…)
Resp.: A autora não esteve presente para averiguação dos fatos.
Nas fotos 02 e 03, parece que a autora não utilizou o óleo lubrificante
indicado e sim o óleo queimado não indicado pela fabricante para o
equipamento.” (ID n. 15307980 – Pág. 2 e 3)
“10. Queira o Sr. Perito informar com certeza técnica se os supostos
vícios reclamados pela autora decorreram da fabricação do
produto, de mau uso (sobrecarga, uso de oleos ou outros produtos
não indicados ou reutilizados de óleos e similares) ou de desgaste
natural do produto.
Resp.: Mau uso.” (15307980 – Pág. 4).
“12. Protesta pela apresentação de quesitos suplementares.
Resp.: Todo equipamento e/ou máquina deve ter sua manutenção
periódica como exige o manual do usuário até mesmo para se faça
valer a garantia do fabricante. O defeito que o equipamento teve
não é um vício de fabricação o que geraria a troca do equipamento.”
(15307980 – Pág. 5)
Desse modo, não restam dúvidas que a motosserra vendida
pela empresa requerida ao autor não portava nenhum vício de
fabricação e a fundição do seu motor se deu exclusivamente pela
falta de manutenção diária, com limpeza e lubrificação com produto
indicado pelo fabricante, ou seja, culpa exclusiva do usuário do
respectivo produto.
Aliás, o próprio autor digitalizou nos autos o manual de uso da
motosserra, onde vislumbro que no ID n. 1028040 Pág. 6, 9 e 10,
estão as recomendações do fabricante Stihl acerca da respectiva
limpeza e manutenção com óleo adequado.
Apesar de existir a relação de consumo no caso em apreço, vejo
que não existe causa plausível para dar guarida aos pedidos de
rescisão de contrato, restituição de valor pago pelo produto e
indenização por danos morais, uma vez que não provado o defeito
do produto.
A jurisprudência já se pronunciou a respeito:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO
COMERCIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. AQUISIÇÃO DE
PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO. JUNTA DO CABEÇOTE.
PROBLEMAS ORIGINADOS PELA INCORRETA INSTALAÇÃO
DA PEÇA NO MOTOR. DEFEITO DE FABRICAÇÃO NÃO
COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO
DA PARTE RÉ POR SUPOSTOS DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso
Cível Nº 71007522758 RS, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas
Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 29/03/2018).
Como ao autor não se eximiu de comprovar os fatos constitutivos
do seu direito, consoante a disposição do art. 355, I, do CPC, não
se aplica ao caso as hipóteses do §1°, do art. 18, do Código de
Defesa do Consumidor e nem a disposição do art. 186, do CPC.
Saliento que o elemento característico do dano moral é a dor,
exemplificadamente, os decorrentes das ofensas à honra, ao
decoro, à paz interior de cada qual, às crenças íntimas, aos
sentimentos afetivos de qualquer espécie, à liberdade, à vida, à
integridade corporal, tais ofensas não ocorreram no caso em
apreço.
Não se pode olvidar a incidência do art. 186, do Código Civil,
que reza: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
Portanto, não há que se falar em qualquer reparação na esfera
moral. Esse é o entendimento do jurisprudencial:
Indenização. Dano moral. Ausência de lesão a bens imateriais.
Inexistência do dever de indenizar. A indenização por dano moral
pressupõe a demonstração de lesão à imagem do ofendido
ou, ao menos, a repercussão negativa do fato no meio em que
vive. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus que lhe
cabia, a pretensão indenizatória deve ser julgada improcedente.
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(Apelação 0009044-66.2014.822.0001, Rel. Juiz Rinaldo Forti da
Silva, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Cível,
julgado em 07/02/2018. Publicado no Diário Oficial em 20/02/2018).
Com efeito, como não restou configurada a prática de qualquer ato
ou omissão da parte requerida capaz de produzir qualquer abalo
moral suportado pelo autor.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido mediato
formulado por Rafael Teixeira Souza em desfavor de Hilgert e Cia
Ltda, com resolução de MÉRITO e fundamento no art. 487, I, do
CPC c/c art. 186, do CC.
Condeno a autor ao pagamento das custas processuais, nos
termos do art. 86, do CPC c/c da Lei Estadual n. 3.896/2016 e ao
pagamento de honorários advocatícios, estes fixo em 10% do valor
da causa, nos termos do §2°, do art. 85, do CPC/2015. No entanto,
ficam suspensas essas cobranças por ser o autor beneficiário da
gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru, 27 de abril de 2.018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7001389-10.2017.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Auxílio-Doença Acidentário]
Requerente: ELIANA CRIVELARI FREITAS
Advogado do(a) AUTOR: KINDERMAN GONCALVES - RO0001541
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PROCURADORIA FEDERAL EM RONDONIA
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Fica o procurador da parte autora intimado para no
prazo de 05 dias, manifestar da juntada de laudo pericial.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7000075-63.2016.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Auxílio-Doença Previdenciário]
Requerente: SEBASTIAO RAMOS GOMES
Advogado do(a) AUTOR: SIDNEI DA SILVA - RO0003187
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Fica o procurador da parte autora intimado para no
prazo de 05 dias, manifestar da juntada de laudo pericial.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7000807-10.2017.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)]
Requerente: FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: EVERTON CAMPOS DE QUEIROZ RO0002982
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
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DECISÃO
Vistos;
1- Tendo em vista a relação de parentesco entre o advogado da
parte autora e o profissional nomeado como médico perito, destituo
desse encargo o Dr. Everson Campos Queiroz.
2- Nomeio como perita judicial a médica Simoni Townes de Castro.
3- Deverá ser cadastrado no sistema próprio da Justiça Federal,
para periciar em conjunto a parte autora na data por ele agendada,
devendo apresentar essa informação ao Juízo (via e-mail
institucional: Jaw1civel@tjro.jus.br ), no lapso de 05 (cinco) dias.
A senhora perita deverá exercer seu mister independentemente de
assinatura em termo de compromisso, agindo sob a fé de seus g
r a u s.
Fixo os honorários periciais em R$ 370,00 (texto máximo permitido
pela Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça)
que deverão ser custeados pela Justiça Federal, dado a situação
de hipossuficiente da parte autora. Devendo ser solicitado o
pagamento dos honorários, em nome da Dra. Simoni Townes
de Castro, por meio do sistema AJG – Assistência Judiciária
Gratuidade Judiciária.
O laudo deverá ser entregue 20 (vinte) dias, contados após a data
da realização do exame.
A perito deverá responder aos quesitos eventualmente formulados
pela parte autora e aqueles apresentados pelo INSS.
Intime-se a senhora perita para dizer se concorda com o encargo.
Caso não concorde deverá justificar apresentando motivo legítimo,
impedimento ou suspeição, tudo no prazo de cinco (5) dias, nos
termos dos artigos 467, 158, 148 inciso III, do CPC.
Caso se façam necessários exames complementares, o prazo
para entrega do laudo deverá ser dilatado mediante requerimento
fundamentado do Senhor Perito, a fim de que formalmente se.
4- Com o agendamento da data e horário da perícia, intime-se a
parte demandante, via seus patronos.
Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível
Rua Raimundo Catanhede, 1080, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890000 - Fone:( ) Processo nº: 7004991-43.2016.8.22.0003
Classe: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Protocolado em: 07/12/2016 12:15:59
AUTOR: V. D. S. M.
RÉU: R. A. Z.
DECISÃO
Vistos;
A parte requerida opôs embargos de declaração, onde sustentou
que seu nome seu encontra grafado errado no DISPOSITIVO da
SENTENÇA, pois constou como sendo Rogério, quando o correto
é Romário. Pugnou, então, a respectiva correção do erro material
ocorrido (ID n. 17579930).
Os embargos foram oferecidos no prazo legal (art. 1.022, CPC).
Conheço dos embargos, na forma do art. 1.022, I, do Código
de Processo Civil, e acolho-os, visto que houve contradição do
prenome do requerido no DISPOSITIVO da SENTENÇA proferida.
Desse modo, neste ato corrijo o erro material constante no
DISPOSITIVO da SENTENÇA proferida no ID n. 17478055, apenas
acerca do grafia do prenome do requerido, a fim de que passe a ter
a seguinte redação:
“ 1- o requerido ao pagamento da importância de 40% (quarenta
por cento) condenar Romário Alvez Zangarini do salário-mínimo,
hoje correspondente a R$ 381,60 (trezentos e oitenta e hum reais
e sessenta centavos), em favor de sua filha, cuja obrigação deverá
ser adimplida todo dia 10 (dez) de cada Yasmin Vitória Souza
Zangarini mês, por meio de depósito em conta bancária, a ser
aberta para essa FINALIDADE;
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2- a guarda da menor em favor de sua genitora fixar Yasmin Vitória
Souza Zangarini Valdirene de Souza, mediante termo de guarda,
em 05 (cinco) dias;Mendes
3- as visitas no seguinte termo: o genitor Romário Alvez Zangarini
poderá buscar a filha Yasmin Vitória, às 9h:00 do sábado e devendo
devolvê-la até as 18h:00 do domingo; em finais de semanaSouza
Zangarini alternados; festas de final de ano também de forma
alternada, iniciando este ano Natal com a genitora e ano novo com
o pai; nas férias escolares de janeiro e junho o pai poderá ter a filha
nos primeiros 15 (quinze) dias; o pai também poderá estar com a
presença da filha nos dias dos pais.”
No mais, a SENTENÇA lavrada no ID n. 17478055 permanece
como foi lançada.
Intime-se as partes, via seus procuradores e dê-se ciência ao
Ministério Público.
Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível
Rua Raimundo Catanhede, 1080, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890000 - Fone:( ) Processo nº: 7001042-40.2018.8.22.0003
Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
Protocolado em: 05/04/2018 11:56:08
AUTOR: ISRAEL DE JESUS MOREIRA
DESPACHO
Vistos;
Firme no princípio da cooperação (art. 6°, do CPC), concedo o
prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o requerente atender os
comandos de emenda exarados no item 2.3 e 2.5, do DESPACHO
inicial de ID n. 17403810, sob pena de extinção.
Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7000852-77.2018.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Empréstimo consignado]
Requerente: MARIA MARLENE DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: JULIO CESAR RIBEIRO RAMOS RO5518
Requerido: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) RÉU: JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS CE30348
DESPACHO
Vistos;
Intimem-se as partes, via seus advogados, para esclarecer as
provas que pretendem produzir, justificando a necessidade,
utilidade e sua adequação e, em caso de produção de prova
testemunhal, já apresentando o seu rol de testemunhas (todas
devidamente qualificadas, conforme dispõe o art. 450 do CPC)
para melhor adequação da pauta, no prazo de 05 dias úteis, este
com fulcro do §4°, art. 357, do CPC.
Frisa-se que a qualificação completa das testemunhas é essencial
para o Juízo, deliberar suas intimações de forma específica, já que
há diversidade quando as intimações, como, por exemplo, quando
são funcionárias públicas (requisição prevista no art. 455, §4°, III
do CPC).
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Outrossim, a qualificação permite ao Juízo deliberar as providências
para a realização da solenidade com menor custo (que é uma das
metas atuais do Poder Judiciário), sem perder qualquer qualidade
da prestação do serviço jurisdicional.
Além do que, havendo elo familiar em relação a qualquer das
pessoas a serem ouvidas, deve ocorrer a indicação deste fato e a
formulação de requerimento para que a oitiva ocorra, como sendo
de informante.
Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível, 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02, JARU – RO
CEP: 76890-000 - Fone:(69)3521-3238 - E-mail: jaw1civel@tjro.
jus.br
Processo nº: 7000212-74.2018.8.22.0003
Classe:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Acidente de Trânsito]
Requerente: JOSE LIMA DA CRUZ
Advogado do(a) AUTOR: CARLOS PEREIRA LOPES - RO0000743
Requerido: FRANCISCO DE ASSIS BISPO e outros
Advogado do(a) RÉU: FRANCISCO CESAR TRINDADE REGO RO000075A
Advogado do(a) RÉU: FRANCISCO CESAR TRINDADE REGO RO000075A
DECISÃO
Vistos;
Diante da natureza da demanda, designo audiência de instrução
para o dia 04/07/2018, às 10:00 horas, para ouvir as testemunhas
arroladas pelas partes nas peças de ID n. 18337449 e ID n.
18382175.
O advogado deve ficar ciente de sua incumbência para informar ou
intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da
solenidade designada, dispensando-se a intimação do juízo (art.
455 do NCPC).
A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento,
devendo o causídico juntar aos autos, com antecedência de pelo
menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência
de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, §1º do
NCPC).
Cumpre ressaltar que, a inércia na realização da intimação a que
se refere o § 1º do artigo supracitado, importa em desistência da
inquirição da testemunha.
Fica dispensada tal comprovação, desde que a parte se comprometa
a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação
e, caso a testemunha não compareça, presumir-se-á a desistência
de sua oitiva (art. 455, § 2º do mesmo Diploma Legal).
A intimação pela via judicial ocorrerá tão somente nas hipóteses do
§ 4º do art. 455 do NCPC.
As testemunhas qualificadas que forem servidores públicos e que
forem identificados os órgãos a que estão vinculados, e havendo
pedido expresso para que seja oficiao ao seu chefe da repartição
respectivo, deverão ser requisitadas pela via judicial, conforme
determina o §2°, do art. 455 do Código de Processo Civil/2015.
Devendo o Cartório expedir o necessário.
A testemunha deverá comparecer com antecedência razoável ao
horário da audiência, em virtude do obrigatório cadastramento na
portaria deste Fórum.
Cumpra-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Jaru - 1ª Vara Cível
Rua Raimundo Catanhede, 1080, Setor 2, Jaru - RO - CEP: 76890000 - Fone:( ) Processo nº: 7002457-92.2017.8.22.0003
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 18/07/2017 19:15:36
AUTOR: JOSE ANGELO DO PRADO, BENTA MARIA APARECIDA
PRADO, MARIA DELFINA PRADO SILVA, RITA APARECIDA
MARIA SILVA
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
DECISÃO
Vistos;
Os embargos de declaração opostos pela parte requerida (ID n.
18119083), são tempestivos.
Registre-se, por oportuno, que da SENTENÇA lançada não há
obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses que justificam os
embargos de declaração.
Ademais, eventual desacerto ou erro na DECISÃO é justamente o
que justifica a possibilidade de manejo do recurso pertinente.
Assim, conheço dos embargos opostos para o fim de rejeitá-los,
mantendo a DECISÃO tal qual lançada nos autos.
Intime-se.
Jaru, 21 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
1º Cartório Cível
1ª Vara Cível da Comarca de Jaru/RO
Gabarito
Proc.: 0002121-81.2015.8.22.0003
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Jacyara Maria de Matos
Advogado:Julyanderson Pozo Liberati (OAB/RO 4131), Maiby
Francieli da Silva Locatelli Liberati (RO 4063)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Advogado:Procurador do Inss ( 000.)
Intimar o procurador da parte autora para no prazo de 05(cinco) dias
manifestar da volta do processo do TRF, ficando ciente que em caso
de cumprimento de SENTENÇA deve providenciar a extração de
cópias e distribuir junta ao PJE, nos termos da Resolução 13/2014PR de 14.07.2014, art. 16. (a partir da implantação do PJE, será
feita migração de processo do sistema físico para no novo sistema,
sempre que for apresentado requerimento de cumprimento de
SENTENÇA ).
Proc.: 0003934-17.2013.8.22.0003
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Claudineia da Silva
Advogado:Lívia Patrício Garcia de Souza (OAB/RO 5277), Julian
César Matsumoto Pedri Valença (OAB/RO 4978)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Advogado:Patrícia Freire de Alencar Carvalho ( )
Intimar o procurador do autor para no prazo de 05(cinco) dias
manifestar da informação do perito quanto ao não comparecimento
do periciando a perícia designada.
Proc.: 0003485-59.2013.8.22.0003
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:B. B. S.
Advogado:Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4937), Ildo de
Assis Macedo (OAB/RO 4519), Saionara Mari (OAB/MT 5225),
Gerson da Silva Oliveira (OAB/MT 8.350), Marlon Tramontina
Cruz Urtozini (OAB/SP 203963), Thiago Andrade Cesar (SP
237.705), Paulo Celso Pompeu (OAB/SP 129933), Rosângela
Claudino Predroso Gentil (SP 43.995), Wilson Sanches Marconi
(OAB/SP 85657), Roberto Costa (SP 123.992), Margarida
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Santonastaso (SP 105.305), Adriana de Fatima Basile Munari
Reis (OAB/SP 125731), Agnes Oliveira Menezes (SP 190.136),
Adriana de Fátima Prates (OAB/SP 225.147), Amanda Cassino
Ribeiro (OAB/SP 196.173), Ana Lucia dos Santos Souza (OAB/
SP 115849), Antonio Carlos Pinto da Ramada (OAB/SP 103183),
Beatriz Helena Spirandi Cabral de Campos (SP 44.234), Caroline
Sério da Silveira (SSP/SP 246.412), Edson Luiz da Silva (OAB/
SP 163.001), Emerson dos Santos (OAB/SP 135.830), Ervani de
Assis Silva Filho (OAB/SP 208.365), Gilberto Madureira Gomes
(OAB/SP 171.678), Irma Portella Gonçalves Pugliesi (OAB/SO
269.382), Ivan Alves Molina (OAB/SP 178.189), Letícia de França
Correa (OAB/RO 277.671), Luciana Vitalina Firmino da Costa
(OAB/SP 196.828), Luiz Lycurgo Leite Neto (OAB/SP 211624),
Mariana Sanches Pedroso (OAB/SP 267.706), Nelson Fernandes
Guedes de Paiva (OAB/SP 184.178), Ricardo Cazon dos Santos
(SP 265.481), Rosely Penha Pereira (OAB/SP 154.381), Samara
Pinheiro Almeida (OAB/SP 107747), Sandro Pigoretti de Carvalho
(OAB/SP 172.969), Sueli Verndl Ferreira (OAB/SP 67.548),
Terezinha Pinto Nobre Figueiredo Santos (OAB/SP 77.497),
Thereza da Silva Juca Fortes Ferreira (OAB/SP 78.344), Newton
Lubbe (OSB/RS 16570), Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto
(OAB/MT 9270), Rodrigo Sampaio de Siqueira (OAB/MT 9259),
Luciana Joanucci Motti (OAB/MT 7832), Cleber Lemes Almecer
(OAB/MT 15.803), Marco Antonio Mari (OAB/MT 15.803),
Macirlene Pereira dos Santos (OAB/MT 14232), Carlos Alberto
Rezende Fortes Junior (OAB/MT 14.848), Jonathã Cristian Santos
Silva (OAB/RO 15.641), Diego Poquiviqui de Oliveira (OAB/
MT 16414), Andressa Freitas Borges (OAB/MT 14.639), Felipe
Eduardo de Amorim Xavier (OAB/MT 16.524), Aline Bosaipo
Bueno de Moares (OAB/MT 14.141), Rodney Queiroz Max (OAB/
MT 16272), Douglas Tadeu Magalhães (OAB/MT 14827), Fábio
José dos Santos (OAB/MT 16.533), Victor Buogo Gatass (OAB/
MT 16533), Gustavo Lima Parreira (OAB/MT 16203), João Lucas
Souza Pires (MT 13.336), Ana Carolina Sousa Cei (AM 8.349),
Anne Botelho Cordeiro (RO 4370), Nara Lima Carvalho (OAB/RO
5.416), Heverson de França Silva (MT 9.064), Iure Afonso Reis
(RO 5745)
Executado:G. N. B. C. P. C.
Advogado:Nelma Pereira Guedes (OAB/RO 1218)
Intimar o procurador do autor para no prazo de 05(cinco) dias
requerer o que de direito, ante o decurso do prazo para o procurador
do executado impugnar a penhora online.
Proc.: 0001583-03.2015.8.22.0003
Ação:Cumprimento Provisório de SENTENÇA
Exequente:Sandra Abreu Silva de Paula
Advogado:Alexandre Moraes dos Santos (OAB/RO 3044), Eunice
Braga Leme (OAB-RO 1172)
Executado:Calcard
Advogado:Diego Herrera Alves de Moraes (DF 22.002), Caroline
Carranza Fernandes (OAB/RO 1915), Marcus Vinicius Glerian
(SSP/MT 12.112)
Intimar o procurador do autor para no prazo de 48 horas dizer da
satisfação do crédito.
Proc.: 0007241-76.2013.8.22.0003
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Marcos Aparecido de Souza
Advogado:Thiago Gonçalves dos Santos (OAB/RO 5471)
Requerido:Capemisa Seguradora de Vida e Previdência Sa
Advogado:Michele Luana Sanches (OAB/RO 2910), Lílian
Mariane Lira (OAB/RO 3579), Diogenes Nunes de Almeida
Neto (OAB/RO 3831), Rubia Andréa Brambila (OAB/PR 43677),
Samuel Ribeiro Mazurechen (OAB/RO 4461), Edyen Valente
Calepis (OAB/MS 8767), Marcos Vinicius Lucca Boligon (OAB/
MT 12.099-B), Alvaro Luiz da Costa Fernandes ( ), Florindo
Silvestre Poersch (OAB/AC 800), Leonardo Costa (OAB/AC
3584), Lívia Patrício Garcia de Souza (OAB/RO 5277), Lucimar
Cristina Gimenez Cano (OAB/RO 5017), Estela Maris Anselmo
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Savoldi.. (RO 1755), Gustavo Corrêa Rodrigues (OAB/RJ
110459), Marcelo Davoli Lopes (OAB/SP 143.370), Maristella
de Farias Melo Santos (OAB/RJ 135132), Matheus Evaristo
Sant Ana (RO 3230), Rodrigo Mari Salvi (OAB/RO 2503), Marco
Cesar Kobayashi (OAB/RO 4351), Levi Gustavo Alves Freitas
(OAB/RO 4634), Ledi Buth (OAB/RO 3080)
Intimar os procuradores das partes da SENTENÇA de fls. 209/210
- SENTENÇA
Vistos; Foi certificado que a parte autora não mais possui
domicílio no endereço declinado nos autos, pois, teria mudado.
Observa-se que a demandante em nenhum momento informou
ao Juízo a alteração de seu endereço, desrespeitando o dever
que lhe competia. Esta falta de zelo da parte autora, acaba
por demonstrar o desinteresse e abandono da demanda, pois,
é dever da parte manter seu endereço atualizado, sob pena
de presunção de validade das intimações encaminhadas ao
endereço informado na exordial e ser presumido o abandono da
causa. O Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 274.
Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas
ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária
ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo,
fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante
de entrega da correspondência no primitivo endereço. ”. Ora,
diante o DISPOSITIVO legal acima mencionado, não resta dúvida
o feito deve ser extinto sem julgamento do MÉRITO por desídia
autoral, que deixou que promover as diligências necessárias
ao andamento do processo. Nesse sentido é o entendimento
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, quando decidiu
a apelação de n. 0008003-38.2012.8.22.0000 (Des. Alexandre
Miguel, prolatada em 31/10/2012 e publicada em 01/11/2012).
Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O FEITO, nos termos do
inciso III e VI, do art. 485, do Código de Processo Civil. Custas
processuais suspensas de cobrança, nos termos do art. 98, do
CPC. P.R.I. Cumpra-se. Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru-RO, quarta-feira, 16 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
Proc.: 0005021-42.2012.8.22.0003
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Departamento Estadual de Trânsito - Detran Rondônia
Advogado:Claudino Sergio de Alencar Ribeiro (OAB/RO 288-B),
Plínio Ramalho Sobrinho (OAB/RO 287B), Cleuzemar Sorene
Uhlendorf (RO 549), Luciene Cristina Staut (OAB/RO 212A),
Jorge Júnior Miranda de Araújo (RO 4073), Marlon Gonçalves
Holanda Júnior (OAB/RO 3650), Renata Leiras Teixeira (OAB/RO
2690), Ronel Camurca da Silva (OAB/RO 1459), Katia Cilene da
Silva Santos (RO 1987), Deuzeni de Freitas Santiago (RO 2217),
Christianne Gonçalves Garcez (OAB/RO 3697), Saulo Rogério de
Souza (RO 1.556), Eliabes Neves. ( ), Edilaine Cecília Dalla Martha
(OAB/RO 1466), Fernando Nunes Madeira (RO 4595), Tainá
Almeida Casanovas (OAB/RO 3665), Michele da Silva Albuquerque
Cavalcante Côco (OAB/RO 1327), Luiz Eduardo Staut (OAB/RO
882), Adriana Tabosa Valério (SSP/RO 4441), Herisson Moreschi
Richter (RO 3045), Wilson Luiz Negri (OAB/RO 3757)
Executado:Vagner Soares Beserra
Advogado:Sidnei da Silva (OAB/RO 3187), Rooger Taylor Silva
Rodrigues (RO 4791)
Intimar o procurador do requerido do teor do DESPACHO de fls.
88 - DESPACHO
Vistos; Firme no princípio do contraditório (art. 10, do CPC),
determino a intimação da parte executada, via seu advogado, para,
querendo, manifestar-se acerca dos documentos juntados pelo
exequente, em 05 (cinco) dias úteis. Cumpra-se.
Jaru-RO, quinta-feira, 17 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
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Proc.: 0006008-10.2014.8.22.0003
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco da Amazônia S/a
Advogado:Marcelo Longo de Oliveira (OAB/RO 1096), Jacir
Scartezini (OAB/SC 7323), Marçal Marcellino da Silva Neto
(OAB/PA 5865), Northon Sérgio Lacerda Silva (OAB/AC 2.708),
Gisele Coutinho Beserra (AP 1.168-B), Anna Belle de Oliveira
Machado (AM 4.419), Martha Lorena da Silva Carneiro (OAB/AM
6113), Silas Araujo Lima (TO 1738), Dileta Maria de Albuquerque
Sena (OAB/DF 4049), Adriana Silva Rabelo (OAB/AC 2609A),
Alba Maria de Souza Lima (OAB/TO 1052), Carlos Alberto Braga
Diniz Junior (MA 7298), Maria Rosineide Alves de Lima (PA
8.370), Paulo Sergio Lopes Gonçalves (PA 281005), Elisangela
Hasse (MF 8689), João Pedro de Deus Neto (RJ 135.506), Aline
Meirelles Barros (PA 5543), Aline Penedo de Oliveira (PA 7086),
Ana Coeli Bastos Lisboa (OAB/PA 7091), Ana Lucia Barbosa da
Silva (PA 8489), Ana Margarida Silva Loureiro Godinho (PA 2309),
Ana Maria Fragoso Toscano (PA 1780), André Alberto Souza
Soares (OAB/PA 7865), Angelica Patricia Almeida Monteiro
(PA 9005), Antonio Félix Teixeira Negrão (PA 6417), Átila Alcyr
Pina Monteiro (PA 6558), Cezar Escócio de Faria Junior (PA
6.240), Chiara de Sousa Costa (PA 10.535), Cristiano Coutinho
de Mesquita (PA 10311), Danielle de Jesus Oliveira dos Santos
(PA 7690), Denize do Socorro da Conceição Brito (PA 8543),
Eder Augusto dos Santos Picanço (PA 10396), Humberto Souza
Miranda Pinto (PA 12.942), Izabela Ribeiro Russo Rodrigues (PA
6983-B), Joseane do Socorro de Sousa Amador (PA 11.001),
Josiane Maria Maués da Costa Franco (PA 7.308), Luiz Paulo
Santos Álvares (PA 1788), Marcel Leda Noronha Macedo (PA
13.559), Maria Rosa Marinho Ferreira (PA 12.164), Marlene de
Nazaré Amaral Lopes (PA 7547), Marluci de Lima Ferreira (PA
8783-B), Monique Rocha Zoni Botelho (PA 11690), Nazaré de
Fátima Santos Domingues (PA 7788), Patricia de Nazareth da
Costa e Silva (PA 11274), Samuel Nystron de Almeida Brito
(PA 7535), Rosimar Socorro de Souza Ramos (PA 8562), Vitor
Manoel Silva de Magalhães (PA 9346), Walter Silveira Franco
(PA 10210), Wellington Marques da Fonseca (PA 9329), José
Raimundo Cosmo Soares (PA 2647), Karlene Azevedo de Aguiar
(PA 11325), Daniele Gurgel do Amaral (RO 1221), Gilberto Silva
Bonfim ( OAB/RO-1.727), Lauro Lucio Lacerda (OAB/RO 3919),
Monamares Gomes Grossi (OAB/RO 903), Carlos Alberto Cóqui
(SP 60915), Pablo Alves de Castro (MT 17.772-B), Alessandro
de Paula Canedo (OAB/TO 1334A), Danilo Amâncio Cavalcanti
(OAB/GO 29191), Fernanda Ramos Ruiz (TO 1965), Maurício
Cordenonzi (TO 2223), Eliel da Rocha Silva (OAB/PA 15.889),
Edison Andre Gomes Rodrigues (OAB/PA 16.619), Igor Maurício
Freitas Galvão (OAB/PA 017.825)
Executado:Cad Engenharia e Projeto Ltda Me, Beatriz dos Anjos
Azevedo, Carla Danielly dos Anjos Pereira Azevedo, Wilton Ferreira
Azevedo Junior
Advogado:Advogado Não Informado (202020 2020202020), Carla
Danielly dos Anjos Pereira Azevedo (OAB/RO 7.850), Advogado
Não Informado (NBO 020)
Intimar o procurador do autor do teor do DESPACHO de fls. 412 DESPACHO
Vistos; Intime-se a parte exequente, via seu advogado, para
apresentar a matrícula atualizada do imóvel que indicou a penhora
às fls. 395, a fim de demonstrar que não há créditos preferenciais
e que se encontra livre e desembaraçado, podendo vir a garantir
a presente execução. Prazo de 05 dias úteis. No mesmo prazo a
parte já deverá esclarecer se tem interesse de adjudicação ou se
fará a venda particular do imóvel. Cumpra-se.
Jaru-RO, quarta-feira, 16 de maio de 2018.
Luís Marcelo Batista da Silva
Juiz de Direito
Fábio da Silva Amaral
Diretor de Cartório
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2ª VARA CÍVEL
2º Cartório Cível
Sugestões e reclamações, façam-nas pessoalmente ao
Juiz ou contate-nos via internet.
Corregedoria: cgj@tj.gov.br
Juiz: mailto:elsi@tj.govElsi Antônio Dalla Riva
Para Contatos e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Proc.: 0001589-10.2015.8.22.0003
Ação:MANDADO de Segurança
Impetrante:Rogério Aldo da Silva
Advogado:Simone Santos Silva ( OAB/RO 2957)
Impetrado:Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem
- DER/RO
Advogado:Advogado Não Informado ( 000)
Manifeste a parte interessada, por meio de seus patronos (05)
dias, sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia com seguinte Acordão: Por maioria, acolher a preliminar
de incompetência absoluta
Proc.: 0006064-48.2011.8.22.0003
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A ELETRONORTE
Advogado:Andrei Braga Mendes (OAB/DF 21545), Rosa Maria
Teles (OAB/DF 8340), José Geraldo Crisóstomo de Souza ( ),
Ludmila Oliveira Rezio Maia (OAB/DF 21416), Márcio Beze
(SSP/DF 21419), Andre Henrique Lehenbauer Thome (OAB/
DF 21638), Anamaria Rodrigues de Andrade Cruz (OAB/DF
20818), Ana Beatriz Fonseca Iunes (OABDF 21365), Bernardo
Rosario Fusco Pessoa de Oliveira (OAB/DF 7669), Bruno Baima
Costa Cabral (OAB/DF 21945), Carolina Garcia Ferreira (OAB/
DF 21126), Carerm Ribeiro de Souza (OAB/DF 22258), Claudio
Ruggero Zucca (OAB/DF 10.188), Durcilene Ferreira Franco
Rodrigues (OAB/MG 90671), Eduardo Froes Ribeiro de Oliva
(OAB/DF 23740), Fernanda Monteleone Barros (OAB/DF 24517),
Iná Borges Ribeiro Ferreira (OAB/DF 6779), Leandro Henrique
Peres Araujo Piau (OAB/DF 21697), Marina de Carvalho Batista
(OAB/DF 14073), Marcus Vinicius Soares de Souza Maia (OAB/
DF 12345), Nilzete Freitas Silva (OAB/RO 5733), Poliana das
Graças Silva (OAB/DF 22046), Renata Mendes Alves (OAB/
DF 18.642), Sandro Giraldi (OAB/DF 15.450), Silvia Andrea
Cupertino (OAB/DF 14593), Silvia Barra Caminha (OAB/RO
19873), Alessandra Menezes Gripp Carvalho (OAB/DF 12840),
Marcio Vagner Mauricio (OAB-RR 175-B), Adriely Canto da Silva
(OAB-PA 12032), Giselle Rodrigues Cattanio (OAB/PA 12484),
Marcelo dos Santos Souza (OAB/PA 8285/85), Mauricio Barbosa
Figueiredo (OAB/PA 9281), Avanilton Nascimento Teles (OAB/
PA 15418-B), Fabio de Araújo Amorim (OAB/PA 12380), Marília
Cabral Sanches (OAB/PA 9367), Gilma da Silva Drago (OAB/
AP 1608-B), Isabela Rabelo Falcão (OAB/MA 7161), Lucas Pires
de Avelar Lima (3884 ), Caroline Maximo Lentini Baia (OABMT 6835), Lessandra Francioli Grotowski (OAB/RR 309-B),
Guilherme Vilela de Paula (OAB/MG 64.601), Gustavo Henrique
Wykrota Tostes (SSP/MG 64.601), Roberto Venesia (SSP/MG
103.541), Ligia de Souza Frias (OAB/MG 84.507), Hellom Lopes
Araújo (OAB/MG 105.320), Luiz Phillip de Lana Foureaux (OAB/
MG 104.147), Isabela Montuori Bougleux de Araujo (OAB/MG
118.303), Otavio Vieira Tostes (OAB/MG 118.304), Alexandre
Silveira do Nascimento (OAB/MG 118.432), Vinicius Ferreira
Farias Montenegro (OAB/MG 131.531), Luana Otoni de Paula
(OAB/MG 131.531), Fernanda Soares de Castro Veado (OAB/
MG 107.172), Lucas Tadeu Simões (OAB/MG 143.530), Felipe
Elias Ferreira (OAB/MG 152.726), Fausto Henrique de Souza
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Prado Lage (144.452 ), Rochilmer Mello Rocha Filho (OAB/RO
635), Marcelo Lessa Pereira (OAB/RO 1501), Jaime Pedrosa
dos Santos Neto (OAB/RO 4315), Luciana Costa Oliveira (OAB/
RO 2.707), Marlen de Oliveira Silva (OAB/RO 2.928), Alessandra
Mondini Carvalho (OAB/RO 4240), Eliezer Belchior Dantas (OAB/
RO 7644)
Requerido:Elissandra Petri Vassoler Almeida, Maurício Almeida de
Jesus, Odair José Petri Vassoler, Valéria Petri Vassoler de Medeiros,
Magna Janaina Petri Vassoler, Maria Nerly Petri Vassoler, Elisergio
Petri Vassoler, Luciana Coradini Martins, Renata Aparecida Petri
Vassoler, Saulo Gomes Ribeiro, Fabiano Araujo de Medeiros
Advogado:Elisa Dickel de Souza (OAB/RO 1177), José Fernando
Roge (OAB/RO 5427), Elisa Dickel de Souza (OAB/RO 1177), Elisa
Dickel de Souza (OAB/RO 1177)
Parte retirada do po:Linha Verde Transmissora de Energia S.a.
Advogado:Washington Rodrigues Dias (OAB/MS 12.363), Bernardo
Rosário Fusco Pessoa de Oliveira (OAB/DF 7669), Karina Glaucia
Angela Antão Nobre de Menezes (OAB-RJ 110.058), Francisco
de Assis Fernandes de Souza (OAB/DF 8587), Nilmara Gimenes
Navarro (OAB/RO 2288), Fabio Andre Spier (OAB - SP 300.960),
Marco Vanin Gasparetti (OAB/SP 207.221), Diego Herrera Alves
de Moraes (OAB/SP 295.549), Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes
(OAB/RS 58.083-A), Cristiano Carlos Kozan (OAB/RJ 183.335),
Thiago Luis Carballo Elias (OAB/SP 234.865), Marina Cavalcante
Tavares Calabuig (OAB/SP 286.836), Giovanna de Almeida Rizzo
(OAB/SP 288.622), Renata Rezetti Ambrosio (OAB/SP 296.923),
Manuela Capp Ribeiro (OAB/SP 330.794), Luiz Guilherme Rossi
(OAB/SP 344.803), Cinthia Aparecida Segantin de Moraes (OAB/
SP 351709), Danusa Pereira Fernandes (OAB/RJ 148.284),
Rogerio Marinho Magalhães Alcântara Filho (OAB/RJ 166.973),
Gabriela Miranda Neves (OAB/DF 28.906), Fernanda Lopes Corrêa
(OAB/DF 37.357), Leonardo Vasconcelos Lins Fonseca (OAB/
DF 40.094), Nayara Ribeiro Silva (OAB/DF 46.074), Wad Rhofert
Prenszler Costa (RO 6.141), Guilherme Vilela de Paula (OAB/MG
64.601)
NOTIFICAÇÃO DO PARTE REQUERIDA - RECOLHER CUSTAS
LEI N. 3.896, de 24/08/2016
Fica a parte REQUERIDA, por seu advogado, notificada para o
recolhimento das custas processuais, conforme cálculo realizado
pela contadoria judicial, no prazo de 15 (quinze) dias.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na
dívida ativa.
Valor das custas:R$209,71
Deverá o advogado comprovar nestes autos a notificação de seu
cliente.
Fabiane Palmira Barboza
Diretora de Cartório
Processo nº: 0003759-86.2014.8.22.0003
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: FRANCISLEI VALERIO DA SILVA
Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss e outros
Certidão DE MIGRAÇÃO DE SISTEMA
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
Ficam intimadas ainda de que enquanto era processo físico os
autos estavam em GRAU DE RECURSO NO TRF 1, retornando
com a seguinte DECISÃO:
Assim, INTIMO AS PARTES DO RETORNO DOS AUTOS, devendo
requerer o que de direito, no prazo legal.
Jaru/RO, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018.
FLAVIA MARTINS DE LIMA CASTRO
Diretora de Cartório
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Processo nº: 0000650-98.2013.8.22.0003
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Autor: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
Requerido: FIRMEZA AGROINDUSTRIAL S/A e outros
Certidão DE MIGRAÇÃO DE SISTEMA
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, INTIMADAS da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
Ficam intimadas ainda de que enquanto era processo físico os
autos estavam ESTAVA SUSPENSO, TENDO DECORRIDO O
PRAZO DA SUSPENSÃO EM 25-04-2018.,
Assim, INTIMO a parte autora para DECLINAR O VALOR
DO DÉBITO E INDICAR BENS À PENHORA, nos termos do
DESPACHO de fls. 326:
Vistos,
Considerando pedido retro, aliado à inexistência de bens
penhoráveis, suspendo o feito por 1 (um) ano, com fulcro no artigo
921, §1º, do CPC, cujo prazo findará em 24/04/2018.
Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente para
declinar o valor do débito e indicar bens à penhora.
Jaru-RO, terça-feira, 25 de abril de 2017.
Elsi Antônio Dalla Riva
Juiz de Direito
Jaru/RO, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018.
FLAVIA MARTINS DE LIMA CASTRO
Diretora de Cartório
Assinado eletronicamente por: FLAVIA MARTINS DE LIMA
CASTRO
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 18497377 18052108523798400000017236307
Processo nº: 0001052-48.2014.8.22.0003
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Autor: BANCO DA AMAZONIA SA
Requerido: JOSE MAURICIO DE AGUIAR e outros
Certidão DE MIGRAÇÃO DE SISTEMA
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
Ficam intimadas ainda de que enquanto era processo físico os
autos estavam AGUARDANDO EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS,
NOS TERMOS DOS DESPACHO S ABAIXO TRANSCRITOS:
Expeçam-se os competentes Alvarás Judiciais, conforme requerido
às fls.333, a fim de proceder com o levantamento dos valores
depositados em juízo (fls.320 e 335).
Após o levantamento dos valores, aguarde-se eventual
manifestação do exequente, pelo prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o prazo in albis, prossiga-se no cumprimento do
DESPACHO de fls.331.
Int.
Jaru-RO, sexta-feira, 11 de maio de 2018.
Elsi Antônio Dalla Riva
Juiz de Direito
DESPACHO DE FLS. 331:
Vistos, etc.
Considerando o teor da certidão de fls. 330 e DESPACHO de fls.
451, determino o sobrestamento do feito pelo prazo de 01 (um)
ano, com base no art. 921, inciso III, §1º do CPC, durante o qual se
suspenderá a prescrição.
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Findo o mesmo, intime-se o exequente para requerer o que de
direito.
Na inércia, fica desde já determinado o arquivamento dos autos,
oportunidade em que começará a fluir o prazo de prescrição
intercorrente (art. 921, § 4º do mesmo Códice).
Int.
Jaru-RO, segunda-feira, 7 de maio de 2018.
Elsi Antônio Dalla Riva
Juiz de Direito
Jaru/RO, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018.
FLAVIA MARTINS DE LIMA CASTRO
Diretora de Cartório
Assinado eletronicamente por: FLAVIA MARTINS DE LIMA
CASTRO
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 18498326 18052109110174500000017237145
Processo nº: 0001052-48.2014.8.22.0003
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Autor: BANCO DA AMAZONIA SA
Requerido: JOSE MAURICIO DE AGUIAR e outros
Certidão DE MIGRAÇÃO DE SISTEMA
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
Ficam intimadas ainda de que enquanto era processo físico os
autos estavam AGUARDANDO EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS,
NOS TERMOS DOS DESPACHO S ABAIXO TRANSCRITOS:
Expeçam-se os competentes Alvarás Judiciais, conforme requerido
às fls.333, a fim de proceder com o levantamento dos valores
depositados em juízo (fls.320 e 335).
Após o levantamento dos valores, aguarde-se eventual
manifestação do exequente, pelo prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o prazo in albis, prossiga-se no cumprimento do
DESPACHO de fls.331.
Int.
Jaru-RO, sexta-feira, 11 de maio de 2018.
Elsi Antônio Dalla Riva
Juiz de Direito
DESPACHO DE FLS. 331:
Vistos, etc.
Considerando o teor da certidão de fls. 330 e DESPACHO de fls.
451, determino o sobrestamento do feito pelo prazo de 01 (um)
ano, com base no art. 921, inciso III, §1º do CPC, durante o qual se
suspenderá a prescrição.
Findo o mesmo, intime-se o exequente para requerer o que de
direito.
Na inércia, fica desde já determinado o arquivamento dos autos,
oportunidade em que começará a fluir o prazo de prescrição
intercorrente (art. 921, § 4º do mesmo Códice).
Int.
Jaru-RO, segunda-feira, 7 de maio de 2018.
Elsi Antônio Dalla Riva
Juiz de Direito
Jaru/RO, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018.
FLAVIA MARTINS DE LIMA CASTRO
Diretora de Cartório
Assinado eletronicamente por: FLAVIA MARTINS DE LIMA
CASTRO
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 18498326 18052109110174500000017237145
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Processo nº: 0004184-79.2015.8.22.0003
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: TIAGO LAIA ARAUJO e outros
Requerido: CE INDUSTRIA E TRANSPORTES EIRELI - EPP
Certidão DE MIGRAÇÃO DE SISTEMA
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
Ficam intimadas ainda de que enquanto era processo físico os
autos estavam AGUARDANDO DECURSO DE PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS ATÉ 06-06-2018,
CONFORME INTIMAÇÃO PUBLICADA NO DJ 87, DE 11-05-2018.
O referido é verdade. Dou fé.
Jaru/RO, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018.
FLAVIA MARTINS DE LIMA CASTRO
Diretora de Cartório
Processo nº: 0004632-86.2014.8.22.0003
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: ILSON JOSE DO NASCIMENTO
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Certidão DE MIGRAÇÃO DE SISTEMA
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
Ficam intimadas ainda de que enquanto era processo físico os autos
estavam EM GRAU DE RECURSO NO TRF 1, RETORNANDO
COM A SEGUINTE DECISÃO:
ASSIM, INTIMO AS PARTES PARA REQUERER O QUE DE
DIREITO, NO PRAZO LEGAL.
Jaru/RO, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018.
FLAVIA MARTINS DE LIMA CASTRO
Diretora de Cartório
Processo nº: 0002168-94.2011.8.22.0003
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Autor: PAULO JOSE MARIA e outros
Requerido: VIACAO ITAPEMIRIM S.A.
Certidão DE MIGRAÇÃO DE SISTEMA
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
Ficam intimadas ainda de que enquanto era processo físico,
ocorreram os seguintes atos:
1) Expedição de Certidão de Débito Judicial (23-01-2018);
2) Demonstrado habilitação de crédito (petição de fls. 916, ID
18476952)
3) DESPACHO suspendendo o feito até 22-09-2018 (ID 18476981):
Vistos,
Em atendimento ao pedido de fl. 952, e considerando a habilitação
do crédito, suspendo o feito por 180 (cento e oitenta) dias (até
22/09/2018).
Findo o prazo, intime-se o exequente.
Jaru-RO, segunda-feira, 26 de março de 2018.
Elsi Antônio Dalla Riva
Juiz de Direito
Jaru/RO, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018.
FLAVIA MARTINS DE LIMA CASTRO
Diretora de Cartório
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Processo nº: 7000881-30.2018.8.22.0003
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: FRAUZINA PINTO DA SILVA
Requerido: EDINALDO SANTOS FIEL
Intimação DA PARTE REQUERIDA VIA DJ
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
2ª VARA CÍVEL E JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA
COMARCA DE JARU/RO
Fórum Ministro Víctor Nunes Leal
Rua Raimundo Cantanhede, 1080, Setor 02, Jaru/RO, CEP 76.890000 - Fone:Fax (069) 521-2393.
ORIGEM: Jaru - 2ª Vara Cível
PROTOCOLADO EM: 21/03/2018 11:57:35
PROCESSO Nº: 7000881-30.2018.8.22.0003
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FRAUZINA PINTO DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: ROSECLEIDE DUTRA DAMASCENO RO1266, LUCIANO FILLA - RO0001585
RÉU: EDINALDO SANTOS FIEL
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos, etc.
FRAUZINA PINTO DA SILVA, já qualificado, ajuizou ação de
cobrança em face de EDINALDO SANTOS FIEL, igualmente
qualificado, objetivando o recebimento de R$ 994,88, instruindo
seu pedido com documentos que embasam sua pretensão.
Citado, o requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação,
pelo que foi decretada sua revelia.
A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
Decido.
Considerando não haver necessidade de produção de outras
provas, aliado ao estado de revelia da parte requerida, conheço
diretamente do pedido na forma do art. 355, I e II, do Código de
Processo Civil.
É cediço que a ausência de contestação acarreta a presunção de
veracidade dos fatos alegados na inicial (CPC, art. 344). Logo,
na ausência de prova em contrário, tem-se como verdadeira a
afirmação da parte autora de que o(a) requerido(a) lhe deve a
quantia pleiteada na inicial.
Corroborando com este entendimento, trago a jurisprudência de
nosso Eg. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE QUANTO ÀS QUESTÕES FÁTICAS.
DORMIENTIBUS NON SUCCURRIT JUS. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. ORDEM PÚBLICA. NÃO ACOLHIMENTO. A existência
de notas fiscais emitidas em nome do devedor constituem indícios
bastantes da legitimidade passiva afirmada na inicial. Incumbe ao
devedor provar que as assinaturas lançadas nos documentos que
subsidiam a cobrança não lhe pertencem. O direito não socorre aos
que dormem. (Apelação, Processo nº 0000347-95.2011.822.0022,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível,
Relator(a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento:
29/04/2015) e;
CÍVEL. ACORDO VERBAL. CUPOM FISCAL. PROVA ESCRITA.
REVELIA. RECURSO PROVIDO. NA AÇÃO DE COBRANÇA,
busca-se a formação de um título executivo. Sabe-se que
os cupons fiscais não têm força de título executivo, porém, é
reconhecida como prova documental escrita. Não ocorrendo a
contestação, torna-se o réu revel e os fatos narrados pelo autor
na inicial tornam-se incontroversos, ou seja, reputam-se como
verdadeiros. (TJ-RO - AC: 10089657520078220014 RO 100896575.2007.822.0014, Relator: Desembargador Kiyochi Mori, Data de
Julgamento: 30/09/2008, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação:
Processo publicado no Diário Oficial em 05/11/2008).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL a
fim de condenar o(a) requerido(a) ao pagamento de R$ 994,88
(novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos) ao(à)
requerente, com juros e correção monetária desde o vencimento.
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Condeno ainda, o(a) requerido(a), ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do
artigo 85, §2º, do CPC.
Custas na forma da lei. Não sendo efetuado o recolhimento devido,
cumpra-se com o art. 35 da Lei Estadual n. 3.896/16.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Jaru/RO, 17 de maio de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
Assinado eletronicamente por: ELSI ANTONIO DALLA RIVA
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 18455970 18051811063436800000017197437
Jaru/RO, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018.
CARLOS ANDRE FERNANDES GASPARINI
Técnico Judiciário

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7003575-37.2016.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARCIA GONCALVES RIBEIRO LOPES
Advogados do(a) EXEQUENTE: GILSON SOUZA BORGES
- RO0001533, BRUNA CAROLINE DE OLIVEIRA BORGES RO0007355
EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Cuida-se de cumprimento de SENTENÇA proposto por MÁRCIA
GONÇALVES RIBEIRO LOPES em face do INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL.
Homologado os cálculos apresentados pelo exequente, foram
expedidas as Requisições de Pequeno Valor.
Os valores devidos foram depositados em contas judiciais e
posteriormente levantados pelos credores, nos termos dos alvarás
expedidos.
Portanto, adimplida a obrigação, não remanesce qualquer outra
matéria para discussão nesses autos.
Ante o exposto, EXTINGO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
com fulcro no art. 924, II do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se. Intimem-se.
Ouro Preto do Oeste, 21 de Maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001261-21.2016.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: VALDOMIRO INACIO VIEIRA
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Advogados do(a) EXEQUENTE: LUANA NOVAES SCHOTTEN DE
FREITAS - RO0003287, ERMINIO DE SOUSA MELO - RO338-A-A
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL INSS e outros
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimadas da expedição das REQUISIÇÕES
DE PEQUENO VALOR DE IDs 18508088 E 18508114, para
conhecimento do seu teor e eventual impugnação, nos termos do
Art. 11 da Resolução nº 458/2017, CJF. Renan Soares Oliveira Técnico Judiciário. Ouro Preto do Oeste, 21 de Maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7000653-86.2017.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
REQUERENTE: NEWTON SERGIO DE MELO JUNIOR
Advogados do(a) EXEQUENTE: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA
NETO - RO0003831, MARCIO VALERIO DE SOUSA - RO0004976
REQUERIDO(A): VITALLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO: JULYANDERSON POZO LIBERATI
- RO0004131
HOMOLOGO o acordo informado pelas partes (ID 18497944) e
extingo o processo com resolução do MÉRITO, na forma do art.
487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
Sem custas finais.
Os bens penhorados ficam liberados. Libere-se a pauta de leilões.
Publique-se e intimem-se, arquivando-se oportunamente.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 0005025-71.2015.8.22.0004
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: JOAO GONCALVES DE SOUSA e outros (5)
Advogados do(a) REQUERENTE: AMANDA ALINE BORGES
FARIA - RO6465, MARCOS DONIZETTI ZANI - RO0000613
REQUERIDO(A): Espólio de Osvaldo Gonçalves de Souza
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada do DESPACHO fl 197 , devendo
providenciar sua impressão e encaminhamento para cumprimento,
nada mais sendo requerido torno os autos ao arquivo.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível
Rua Café Filho, 127, Praça Três Poderes, Ouro Preto do Oeste RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34613813
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias
CITAÇÃO DE: Clodoaldo Tavares dos Santos, atualmente em local
incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR o(s) requerido(s), acima qualificados,
para tomarem conhecimento da presente ação, para, querendo,
CONTESTAR no prazo de 15 (quinze) dias, ficando desde já
advertidos que não sendo contestada a ação, presumir-se-á que
os requeridos aceitam como verdadeiros os fatos articulados pelo
autor em sua petição inicial.
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ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia, será nomeado curador
especial (Art. 257, IV, do CPC)
Processo: 7004665-46.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: Direito de Imagem, Acidente de Trânsito
Valor da Causa: R$ 178.000,00
Parte Autora: JOSADAQUE BARBOSA RODRIGUES
Advogado: VERALICE GONCALVES DE SOUZA
Parte Requerida: Clodoaldo Tavares dos Santos
DESPACHO: “Promova-se a tentativa de citação do réu, no
endereço localizado pelo sistema INFOJUD, qual seja: TRAVESSA
VILETA, 2080, EDIF TAMBAU, APTO 601, MARCO, BELÉM/PA,
CEP: 66093-345.Em caso de diligência negativa, desde já defiro a
citação por edital.Cópia do presente DESPACHO serve de Carta/
MANDADO de Citação/Intimação.”.
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Cássio Sbarzi Guedes, Rua
Daniel Comboni, Lote 340, Quadra 88, Setor 2, Centro, nº 1480,
Ouro Preto do Oeste/RO - CEP 76.920-000 Fax: (69)3461-3813,
Fone: (69)3461-2050.
Ouro Preto do Oeste/RO, 21 de maio de 2018.
Geiser Vicente Campos Cruz
Diretora de Cartório
Assina por determinação do Juiz
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001272-79.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: SEBASTIAO DE SOUSA LIMA
Advogado do(a) AUTOR: JHONATAN APARECIDO MAGRI RO0004512
REQUERIDO(A): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e
outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Tendo em vista que o perito nomeado anteriormente solicitou a
suspensão de suas nomeações em virtude de problemas de saúde,
nomeio em seu lugar o Dr. Clever Custódio de Almeida Filho, CRM/
RO 3880, médico especialista em perícia médica.
Fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) o valor dos honorários
periciais, os quais serão pagos mediante RPV após a entrega do
laudo.
Observo que o valor dos honorários foi fixado levando em
consideração a tabela de honorários prevista na Resolução nº
232/2016 do CNJ, bem como o trabalho e o zelo do profissional,
o tempo gasto pelo exame e o deslocamento do perito até esta
comarca.
Intime-se o perito para que agende a data em que realizará a
perícia, bem como para que decline o local da mesma.
O perito poderá ser intimado por meio eletrônico. Vindo informação
quanto à data designada, intime-se a parte requerente na pessoa
de seu advogado.
Intimem-se as partes para que formulem seus quesitos, caso ainda
não o tenham feito. A parte autora deverá levar consigo exames
médicos e laboratoriais a fim de auxiliar na perícia.
Apresentado o laudo, expeça-se, desde logo, RPV em favor do
perito.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
JUIZ DE DIREITO
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7002221-06.2018.8.22.0004
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: BANCO HONDA S/A.
Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE ANDRES ACEVEDO
IBANEZ - MT022131A
REQUERIDO(A): ANTONIO PLINIO BUENOS DE MATTOS
Advogado do(a) REQUERIDO:
Recolha as custas processuais, observando o percentual de 2% do
valor da causa.
Prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Consta no processo páginas em branco, mais especificamente as
páginas 4, 5, 6 e 7 do ID 18505228. A serventia deve inutilizar tais
páginas.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001036-30.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: I. D. S. A. e outros
Advogados do(a) AUTOR: CRISTIANE DE OLIVEIRA DIESEL
- RO8923, KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460, EDER
MIGUEL CARAM - RO0005368
Advogado do(a) AUTOR:
REQUERIDO(A): ANDRADE & VICENTE LTDA e outros
Advogado do(a) RÉU: LUIZ CARLOS BARBOSA MIRANDA RO0002435
Advogado do(a) RÉU:
Eventual sanção pelo não comparecimento à audiência será
posteriormente analisada.
A parte autora deve manifestar-se sobre a não citação do requerido
Laércio.
Prazo de 10 dias.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 0018974-51.2004.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: W. M. C.
Advogado do(a) EXEQUENTE: ARIANE MARIA GUARIDO RO0003367
REQUERIDO(A): C. R. D. S.
Advogado do(a) EXECUTADO: CARLOS PEREIRA LOPES RO0000743
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A exequente deve justificar o pedido de suspensão com base no art.
921, II, do Código de Processo Civil, uma vez que nos embargos
de terceiro de n. 7000894-60.2017.8.22.0004 já foi proferida
SENTENÇA.
Prazo de 5 (cinco) dias.
Int.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 0020867-38.2008.8.22.0004 (PJE)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQUERENTE: SILVEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME
Advogados do(a) EXEQUENTE: VERALICE GONCALVES DE
SOUZA - RO00170-B, ELCINEIDE COSTA THOMAS - RO0001661
REQUERIDO(A): Indústria Farmacêutica Vitalfarma Ltda
Advogados do(a) EXECUTADO: STEPHANIE DUARTE ESTEBAN
- MG151248, JUSSARA PERES GONCALVES - MG132215,
HELOISA DE SOUZA BORGES DAMACENO - MG98466,
GUILHERME DE SOUZA BORGES - MG76880
FINALIDADE: Ficam as PARTES, por meio de seus procuradores,
intimada para pagar as custas processuais, conforme determinado
nas r. SENTENÇA s de IDs 17347110 - Pág. 89/93 e 17347285
- Pág. 73, bem como cálculos da contadoria de IDs. 17347285 Pág. 79/80 (Disponível - Processo PJE), sob pena de protesto e
posterior inscrição na dívida ativa.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7002075-62.2018.8.22.0004
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: LEONICE HERNANDES MARQUES e outros (3)
Advogados do(a) REQUERENTE: MAIBY FRANCIELI DA SILVA
LOCATELLI LIBERATI - RO0004063, JULYANDERSON POZO
LIBERATI - RO0004131
Advogados do(a) REQUERENTE: MAIBY FRANCIELI DA SILVA
LOCATELLI LIBERATI - RO0004063, JULYANDERSON POZO
LIBERATI - RO0004131
Advogados do(a) REQUERENTE: MAIBY FRANCIELI DA SILVA
LOCATELLI LIBERATI - RO0004063, JULYANDERSON POZO
LIBERATI - RO0004131
Advogados do(a) REQUERENTE: MAIBY FRANCIELI DA SILVA
LOCATELLI LIBERATI - RO0004063, JULYANDERSON POZO
LIBERATI - RO0004131
REQUERIDO(A): ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE SOUZA
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Acolho a emenda.
Retifique-se no sistema o valor da causa para R$ 673.901,46
(seiscentos e setenta e três mil novecentos e um reais e quarenta
e seis centavos).
A inventariante deve especificar de forma precisa o valor que
precisa levantar e quais dívidas que serão pagas, incluindo custas,
estas que devem observar o patamar de 2% do valor da causa.
O pedido somente será deferido nos casos em que houver urgência
e for dívida já vencida.
Prazo de 5 dias.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
JUIZ DE DIREITO

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

809

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste
1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589
E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7000496-50.2016.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - SICOOB
OUROCREDI
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER MIGUEL CARAM RO0005368, KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460
REQUERIDO(A): ORLANDO ALVES FONSECA
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Intimar a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, que decorreu o prazo da parte executada, sem que
esta tenha se manifestado nos autos e requeira o que entender de
direito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível
Rua Café Filho, 127, Praça Três Poderes, Ouro Preto do Oeste RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34613813
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias
CITAÇÃO DE: LUCIENE BARBOSA MARICATO, brasileiro,
casado, aposentada, CPF nº 389.256.132-04, atualmente em local
incerto e não sabido.
Processo: 0000015-75.2017.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Parte Exequente: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado: MAURO PAULO GALERA MARI
Parte Executada: LUCIENE BARBOSA MARICATO
Responsável pelas Despesas e Custas: Parte Autora
FINALIDADE: CITAR o Executado, acima qualificado, para pagar,
dentro do prazo de 3 (três) dias, contados do dia útil seguinte ao
fim da dilação fixada, o valor principal devido à Exequente e suas
cominações legais, acrescido de custas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor do débito (Arts. 827 e
829 do NCPC). Fica, ainda, INTIMADO para, caso queira, opor os
Embargos à Execução, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como de
que a oposição de embargos independe de penhora, depósito ou
caução (Art. 914 e 915 do CPC).
Dívida corrigida até 16/12/2016: R$ 12.356,68 (doze mil, trezentos
e cinquenta e seis reais, sessenta e oito centavos).
ADVERTÊNCIAS:
1 – No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor
dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (Art. 827,
§ 1º do CPC);
2 – Tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado,
deverá o oficial de justiça proceder a penhora e avaliação de tantos
bens quantos bastem para garantir o pagamento do valor principal
atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios,
lavrando-se o auto e procedendo a intimação do executado (Art.
829, § 1º do CPC);
3 – Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Devendo
nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o
executado por 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita
de ocultação, realizar a citação com hora certa, certificando
pormenorizadamente o ocorrido. (Art. 830, § 1º, do CPC).
DESPACHO: “Cite-se por edital. Ouro Preto do Oeste, 5 de abril de
2018. JOSÉ ANTONIO BARRETTO - Juiz de Direito”.
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OBSERVAÇÃO: Este processo pode ser visualizado de forma
integral através do sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE
– 1º Grau), disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia (www.tjro.jus.br).
Sede do Juízo: Fórum Jurista Teixeira de Freitas, Rua Café Filho,
nº 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste/RO, CEP 76.920-000 –
Fax: (69) 3461-3813 e 3461-2050.
Ouro Preto do Oeste/RO, 6 de abril de 2018.
Geiser Vicente Campos Cruz
Diretora de Cartório
Assina por determinação do Juiz
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001403-54.2018.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: JOAO GONCALVES LANA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MAIBY FRANCIELI DA SILVA
LOCATELLI LIBERATI - RO0004063, JULYANDERSON POZO
LIBERATI - RO0004131
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: Fica a PARTE EXECUTADA, por meio de seus
procuradores, intimadas da expedição das REQUISIÇÕES
DE PEQUENO VALOR DE IDs 18511320 e 18511351, para
conhecimento do seu teor e eventual impugnação, nos termos
do Art. 11 da Resolução nº 458/2017, CJF. Renan Soares
Oliveira - Técnico Judiciário. Ouro Preto do Oeste, 21 de Maio
de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589
E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7004079-09.2017.8.22.0004
Classe: USUCAPIÃO (49)
REQUERENTE: MARCIO PARMAGNANI e outros
Advogados do(a) AUTOR: GILSON SOUZA BORGES RO0001533, ROSINEI PEREIRA DE SOUZA - RO8926, BRUNA
CAROLINE DE OLIVEIRA BORGES - RO0007355
Advogados do(a) AUTOR: GILSON SOUZA BORGES RO0001533, ROSINEI PEREIRA DE SOUZA - RO8926, BRUNA
CAROLINE DE OLIVEIRA BORGES - RO0007355
REQUERIDO(A): MARIA ALEIXO FERREIRA e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Em que pese a manifestação dos requerentes de que não
pretendem produzir outras provas, entendo que essa produção de
provas é necessária, uma vez que a contestação por negativa geral
inverte o ônus da prova.
Lembro que a posse é situação de fato, sendo a prova testemunhal
relevante para comprovação fática.
Assim, aos requerentes para que informem se de fato não
pretendem produzir mais provas, especialmente testemunhal.
Prazo de cinco dias.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
JUIZ DE DIREITO

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

810

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7002761-59.2015.8.22.0004
Classe: MONITÓRIA (40)
REQUERENTE: C. D. C. R. E. D. E. D. C. D. E. D. R. -. S. C.
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO TOTINO - SP0305896
REQUERIDO(A): P. T. P. L. -. M. e outros (2)
Advogado do(a) RÉU: TITO MAGNO RODRIGUES - RO0003100
Advogado do(a) RÉU: TITO MAGNO RODRIGUES - RO0003100
Advogado do(a) RÉU: TITO MAGNO RODRIGUES - RO0003100
Trata-se de ação monitória proposta por Cooperativa de Crédito
Rural e dos Empresários do Centro do Estado de Rondônia SICOOB/CENTRO em face de Panificadora Tutti Pane Ltda - ME,
Leila Freire de Carvalho Rodrigues e Cícero Rodrigues, os quais
opuseram embargos monitórios.
Os embargos foram opostos inicialmente pela Defensoria Pública,
nomeada como curadora especial por terem os réus sido citados
por edital. Os réus posteriormente constituíram advogado e
compareceram ao processo, ocasião em que reconheceram o
débito e alegaram dificuldades financeiras como motivo para a
inadimplência.
Não houve acordo entre as partes, apesar das inúmeras petições
de lado a lado.
Decido.
Preliminar de Nulidade da Citação:
Nos embargos a Defensoria Pública, curadora especial, alegou
preliminar de nulidade da citação por edital em razão do não
esgotamento das diligências para citação pessoal.
Embora não tenha havido nulidade alguma, tal questão perdeu
completa relevância por terem os réus comparecido.
Rejeito a preliminar.
Do MÉRITO:
Pouco ou quase nada há por ser dito em relação ao MÉRITO,
uma vez que os réus expressamente reconheceram o débito e a
regularidade da cobrança.
As dificuldades financeiras, as quais não se despreza, não excluem
a obrigação de pagar o débito, sendo direito do credor demandar
pelo seu crédito.
Assim, ausentes causas que excluam a obrigação de pagar e
reconhecido expressamente a procedência do pedido, impõe-se a
improcedência dos embargos.
Ante o exposto, julgo improcedentes os embargos monitórios e
converto o MANDADO de pagamento em título executivo judicial,
na forma do art. 702 § 8º c/c art. 487, inciso III, alínea ‘a’, ambos do
Código de Processo Civil.
Os réus arcarão com o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% do valor do
débito.
Publique-se e intimem-se.
Após o trânsito, altere-se a classe processual para cumprimento de
SENTENÇA e intime-se o credor para dar andamento.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7000565-82.2016.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogados
do(a)
EXEQUENTE:
MAURICIO
COIMBRA
GUILHERME FERREIRA - RJ0151056, JOSE ARNALDO
JANSSEN NOGUEIRA - RO0006676, SERVIO TULIO DE
BARCELOS - RO0006673
REQUERIDO(A): CRISTIANE REGINA MOREIRA
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da expedição do Alvará judicial n.
241/2018, devendo providenciar sua impressão, informando a este
Juízo o levantamento, bem como fica intimado do DESPACHO ID
18392196.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7000515-85.2018.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
REQUERIDO(A): OZEAS MOURA DA HORA
FINALIDADE: Intimar a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, da expedição do Edital de Citação (ID 18214353),
bem como para pagar o valor de R$ 33,71 (trinta e três reais,
setenta e um centavos ), cálculo no ID 18514098, referentes a sua
publicação no DJE.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7003402-76.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: WELINGTON GUEDES PIMENTA
Advogados do(a) AUTOR: JECSAN SALATIEL SABAINI
FERNANDES - RO0002505, ARIELDER PEREIRA MENDONCA
- RO7898
REQUERIDO(A): embrasystem
Advogado do(a) RÉU: DANILA ALVES FREDERICHE - SP379630
FINALIDADE: Intimar a PARTES para que informe quanto a
ocorrência de distribuição dos autos, no Fórum de São Paulo/SP.
Renan Soares Oliveira - Técnico Judiciário.Ouro Preto do Oeste,
21 de Maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7003360-27.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: EDER MIGUEL CARAM - RO0005368,
KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Considerando a justificativa apresentada, aguarde-se pelo prazo
suplementar de 15 (quinze) dias para apresentação do laudo
pericial.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

811

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7006713-12.2016.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: JOSE MARIA BEDONE
Advogado do(a) EXEQUENTE: JHONATAN APARECIDO MAGRI
- RO0004512
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: Fica as PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimadas da expedição das REQUISIÇÕES
DE PEQUENO VALOR DE IDs 18496289 e 18496293, para
conhecimento do seu teor e eventual impugnação, nos termos do
Art. 11 da Resolução nº 458/2017, CJF, bem como cientes dos
documentos de ID’s 16824450 e 18496354. Renan Soares Oliveira
- Técnico Judiciário. Ouro Preto do Oeste, 21 de Maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7002178-06.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: SULENIR DE JESUS ALMEIDA
Advogado do(a) AUTOR: KARINA JIOSANE GORETI THEIS RO0006045
REQUERIDO(A): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL e outros
Considerando a justificativa apresentada, aguarde-se pelo prazo
suplementar de 15 (quinze) dias para apresentação do laudo
pericial.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001687-96.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: LEIDIANE PEREIRA ENTRINGER
Advogados do(a) AUTOR: EDER MIGUEL CARAM - RO0005368,
KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Considerando a justificativa apresentada, aguarde-se pelo prazo
suplementar de 15 (quinze) dias para apresentação do laudo
pericial.
Ouro Preto do Oeste, 21 de Maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7003006-02.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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REQUERENTE: JECONIAS MOITINHO DE SOUSA e outros
Advogado do(a) AUTOR: EDSON ANTONIO SPERANDIO RO0003480
Advogado do(a) AUTOR: EDSON ANTONIO SPERANDIO RO0003480
REQUERIDO(A): WEDERSON LOPES DE LANA
Advogado do(a) RÉU: RODRIGO LAZARO NEVES - RO0003996
Intimem-se as partes para que apresentem suas razões finais no
prazo de 15 (quinze) dias.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7003875-62.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: ZILDETE DIAS DE CARVALHO
Advogado do(a) AUTOR: NADIA APARECIDA ZANI ABREU RO000300B
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL INSS e outros
Considerando a justificativa apresentada, aguarde-se pelo prazo
suplementar de 15 (quinze) dias para apresentação do laudo
pericial.
Ouro Preto do Oeste, 21 de Maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7002238-76.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: EVANILDO SANTOS DA COSTA
Advogados do(a) AUTOR: EDER MIGUEL CARAM - RO0005368,
KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Considerando a justificativa apresentada, aguarde-se pelo prazo
suplementar de 15 (quinze) dias para apresentação do laudo
pericial.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7002064-67.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: ELIZANIA ROSA DE JESUS
Advogados do(a) AUTOR: EDER MIGUEL CARAM - RO0005368,
KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
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Considerando a justificativa apresentada, aguarde-se pelo prazo
suplementar de 15 (quinze) dias para apresentação do laudo
pericial.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7002944-59.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: ALBINO DO NASCIMENTO ROSA
Advogados do(a) AUTOR: JULYANDERSON POZO LIBERATI RO0004131, MAIBY FRANCIELI DA SILVA LOCATELLI LIBERATI
- RO0004063
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
INSS - PROCURADORIA FEDERAL EM RONDONIA
Advogado do(a) RÉU:
Considerando a justificativa apresentada, aguarde-se pelo prazo
suplementar de 15 (quinze) dias para apresentação do laudo
pericial.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7002488-12.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: MARIO CAITANO SOBRINHO
Advogado do(a) AUTOR: NADIA APARECIDA ZANI ABREU RO000300B
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL INSS e outros
Considerando a justificativa apresentada, aguarde-se pelo prazo
suplementar de 15 (quinze) dias para apresentação do laudo
pericial.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7005611-18.2017.8.22.0004
Classe: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)
REQUERENTE: MPRO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR:
REQUERIDO(A): ALCINO BENTO SALGADO
Advogado do(a) RÉU: EDER MIGUEL CARAM - RO0005368
Cuida-se de Ação Civil Pública por Danos Ambientais cumulada
com obrigação de fazer proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE RONDÔNIA em face de ALCINO BENTO SALGADO,
distribuída eletronicamente com o n. 7005611-18.2017.8.22.0004.
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Foi verificado que ação repete a demanda de n. 700560948.2017.8.22.0004, anteriormente ajuizada perante a 2ª Vara Cível
desta Comarca.
O autor esclareceu que houve duplicidade na distribuição da
ação, sendo a primeira distribuída para a 2ª Vara Cível, sob o n.
700560948.2017.8.22.0004 e a segunda para 1ª Vara Cível, sob o
n. 7005611-18.2017.8.22.0004.
Verifico que a ação foi distribuída à 2ª Vara Cível no dia 06/12/2017,
às 08:33:36, ao passo que neste Juízo foi distribuída na mesma
data, porém às 08:48:57.
Portanto, a hipótese é de litispendência. Consoante art. 337, §1º
do CPC: “Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se
reproduz ação anteriormente ajuizada”.
Conforme disposto no art. 43 do Código de Processo Civil, a
competência fixa-se no momento do registro ou da distribuição
da petição inicial. Logo, a ação a ser processada é aquela que foi
primeiro distribuída, ou seja a de n. 700560948.2017.8.22.0004,
que tramita perante a 2ª Vara Cível.
Ante o exposto, nos termos do CPC, art. 485, V, julgo extinto este
feito sem apreciação do MÉRITO.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001380-11.2018.8.22.0004
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)
REQUERENTE: R. F. D. M. e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: VANESSA CARLA ALVES
RODRIGUES - RO6836
Advogado do(a) REQUERENTE: VANESSA CARLA ALVES
RODRIGUES - RO6836
REQUERIDO(A):
RENALDO FERREIRA DE MEDEIROS e DAIANE CORANDINI
TIBURCIO, ingressaram com a presente ação a fim de que seja
homologado acordo relativo a reconhecimento e dissolução de
união estável.
Na inicial aduzem que conviveram em união estável de 11/11/2013
a 23/02/2018 e que da união não adveio o nascimento de nenhum
filho.
Dispensam o recebimento de pensão alimentícia entre si e
informam como pretendem seja feita a partilha dos bens e dívidas.
Requerem a homologação do acordo e consequente dissolução da
união havida entre os mesmos.
Após determinação, o valor da causa foi corrigido, bem como
recolhidas as custas processuais.
Decido.
O acordo, conjutamente assinado, retrata a vontade das partes e
encontra-se formalmente em ordem.
Não há irregularidades aparentes, tampouco interesse de incapazes
envolvidos, nada obstando a ratiicação do pacto por este Juízo.
Apenas deve ser feita a ressalva de que a homologação do acordo
não vincula terceiros, conforme já advertido às partes.
Isto posto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, que se
regerá pelos termos nele fixados, com fulcro no art. 487, inciso
III, ‘b’, do Código de Processo Civil, julgando extinto o feito, com
apreciação do MÉRITO.
Sem custas e honorários advocatícios.
Face a preclusão lógica, antecipo o trânsito em julgado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 0003884-51.2014.8.22.0004
Classe: INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO DEVEDOR OU PELO
ESPÓLIO (167)
REQUERENTE: NILSON LOCATELLI
Advogados do(a) EXEQUENTE: MAIBY FRANCIELI DA SILVA
LOCATELLI LIBERATI - RO0004063, JULYANDERSON POZO
LIBERATI - RO0004131
REQUERIDO(A): Nilson Locateli
Advogado do(a) EXECUTADO:
Primeiramente observo que as razões que me levaram a me
declarar suspeito para atuar neste processo já não mais subsistem,
o que será oportunamente informado ao Conselho da Magistratura
para cancelamento da anotação em minha ficha funcional.
Em relação ao pleito do credor José Carlos Cardoso entendo que
não é o caso.
A abertura de inventário pode ser requerida pelos credores,
consoante estabelece o art. 616, inciso VI, do Código de Processo
Civil.
Lembro que a existência de bens determina que sejam arrecadados
em regular processo de inventário, inclusive porque, salvo melhor
entendimento, o concurso universal inaugurado pela abertura
do inventário tem supremacia sobre o concurso inaugurado pela
insolvência civil.
Assim, concedo aos legitimados relacionados no art. 616, inciso
I a IX, do Código de Processo Civil o prazo de 30 dias para
providenciarem a abertura do inventário, sede apropriada para
realização dos pagamentos aos credores.
Intimem-se as partes através de seus advogados e aguarde-se por
30 dias.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7002218-51.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: CLEIDE LOPES DE FARIA MARCELINO
Advogado do(a) AUTOR: JECSAN SALATIEL SABAINI
FERNANDES - RO0002505
REQUERIDO(A): INSS
Advogado do(a) RÉU:
A requerente deve apresentar documento onde conste os motivos
da cessação de pagamento, já que o tipo de benefício que lhe foi
concedido antes está sujeito à revisão periódica.
Também deverá comprovar que ingressou com novo pedido
administrativo e o mesmo não foi deferido ou não apreciado.
Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial por ausência
de interesse processual.
Intime-se a requerente.
Não há necessidade de intimação do INSS, vez que ainda não
formada a relação processual.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível
Rua Café Filho, 127, Praça Três Poderes, Ouro Preto do Oeste RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34613813
Processo nº: 7002210-74.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EUDILENE ALVES CORREA
Advogados do(a) AUTOR: THIAGO MAFIA MIRANDA - RO0004970,
ELIANA LEMOS DE OLIVEIRA - RO0004423
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Defiro a gratuidade provisoriamente.
Em que pese o caráter assistencial do benefício pretendido e a
natureza alimentar da verba, indefiro a tutela de urgência natureza,
pois não há prova inequívoca quanto ao preenchimento dos
requisitos legais. O grupo familiar é composto por cinco pessoais
e a requerente não esclareceu quais as atividades laborativas são
efetivamente exercidas e qual é a renda familiar. O fato de não
possuírem renda fixada não significa que não possuem qualquer
tipo de rendimento para garantirem o sustento básico.
Observo que o ato administrativo que negou a concessão de
benefício goza de relativa presunção de legitimidade, ou seja, de
que foi praticado de acordo com a lei. Portanto, deve a parte autora
produzir provas para demonstrar a irregularidade do ato, o que
inviabiliza, por ora, a concessão da tutela pretendida.
Com a entrada em vigor do novo diploma processual civil fazse necessária, em regra, a designação de audiência preliminar
conciliatória. No entanto, é cediço que o requerido não realiza
acordos, sob o argumento de que o direito publico é indisponível e,
por consequência, não pode ser objeto de transação.
Ademais, a prática e experiência forense revelam que o requerido
sequer comparece às audiências de conciliação, ante o número
reduzido de Procuradores, de modo que se torna inócua a
designação de audiência, eis que esta medida apenas redundaria
em obstrução da pauta, bem como em atraso à marcha processual,
devendo, no caso em tela, ser excepcionada a regra supra,
dispensando-se a audiência de conciliação.
Ressalto que esta medida não trará qualquer prejuízo às partes,
posto que, havendo interesse, poderão transigir a qualquer tempo.
Cite-se o requerido para, querendo, apresentar defesa, aplicandose à Fazenda Pública o disposto no art. 183 do CPC.
Ouro Preto do Oeste, 18 de Maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito

Portanto, adimplida a obrigação, não remanesce qualquer outra
matéria para discussão nesses autos.
Ante o exposto, EXTINGO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
com fulcro no art. 924, II do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se. Intimem-se.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7000848-71.2017.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: NERISVALDO SILVA DE SENA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBISLETE DE JESUS BARROS
- RO0002943
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cuida-se de cumprimento de SENTENÇA proposto por
NERISVALDO SILVA DE SENA em face do INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL.
Acolhida parcialmente a impugnação apresentada pelo executado,
foram fixados como devidos os valores de R$ 11.578,26 a título
de retroativo e R$ 6.249,19 referente aos honorários advocatícios.
Expedidas as Requisições de Pequeno Valor – RPV, os valores
foram pagos mediante depósito em conta judicial, conforme
informam os ofícios de ID 18140268 e 18140259.
A parte comunicou o levantamento, nos termos dos alvarás
expedidos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7000144-24.2018.8.22.0004
Classe: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
REQUERENTE: EDILMO DA ROCHA KOCH e outros
Advogados do(a) REQUERENTE: SONIA CRISTINA ARRABAL
DE BRITO - RO0001872, PAULO DE JESUS LANDIM MORAES RO0006258, WESLEY SOUZA SILVA - RO7775
Advogados do(a) REQUERENTE: SONIA CRISTINA ARRABAL
DE BRITO - RO0001872, PAULO DE JESUS LANDIM MORAES RO0006258, WESLEY SOUZA SILVA - RO7775
REQUERIDO(A): DESCONHECIDO
Advogado do(a) REQUERIDO:
À parte autora para que tome conhecimento e se manifeste sobre o
que foi informado pelo município.
Prazo de 5 dias.
Após, conclusos para SENTENÇA.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível
Rua Café Filho, 127, Praça Três Poderes, Ouro Preto do Oeste RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34613813
Processo nº: 7002126-44.2016.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MATEUS MAFIA POLICARPO
Advogado do(a) EXEQUENTE: JHONATAN APARECIDO MAGRI
- RO0004512
EXECUTADO: OI / SA
Advogado do(a) EXECUTADO: ALESSANDRA MONDINI
CARVALHO - RO0004240
Tendo em vista a DECISÃO proferida no Agravo, suspendo o
processo por 90 dias.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7002004-60.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: JOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO
Advogado do(a) AUTOR: PAULO DE JESUS LANDIM MORAES RO0006258
REQUERIDO(A): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e
outros
FINALIDADE: Intimar a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, do r. DESPACHO de ID 18462195.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7000559-07.2018.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: P. P. G. e outros (4)
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER MIGUEL CARAM RO0005368, KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460
EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intime-se a exequente quanto à manifestação do INSS de ID
18493729.
Prazo de 05 dias.
Ouro Preto do Oeste, 21 de Maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7004727-86.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: MARILZA ZEFERINA
Advogado do(a) AUTOR: TEREZINHA MOREIRA SANTANA RO0006132
REQUERIDO(A): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL e outros
Defiro a produção de prova testemunhal.
Designo audiência de instrução para o dia 26.06.2018, às 10 horas.
As testemunhas arroladas deverão ser intimadas pela advogada da
parte interessa na produção da prova, conforme art. 455 do CPC.
Intimem-se as partes.
Ouro Preto do Oeste, 21 de Maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7002161-67.2017.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: E. R. R.
Advogados do(a) EXEQUENTE: KARIMA FACCIOLI CARAM RO0003460, EDER MIGUEL CARAM - RO0005368
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: Intimar a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, do r. documento de ID 18498658, bem como para
que apresente cálculos referentes aos honorários sucumbencias
fixados na fase de cumprimento de SENTENÇA, para que,
querendo, seja expedido de ofício requisitório único. Renan Soares
Oliveira - Técnico Judiciário. Ouro Preto do Oeste, 21 de Maio de
2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001532-93.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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REQUERENTE: ELDA TEIXEIRA AMARAL FERNANDES
Advogado do(a) AUTOR: NADIA APARECIDA ZANI ABREU RO000300B
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL INSS e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Intimar a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, que foi interposto Recurso de Apelação pela Parte
requerida e que apresente contrarrazões no prazo legal.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001556-87.2018.8.22.0004
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
REQUERENTE: H. M. e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: ODAIR JOSE DA SILVA RO0006662
REQUERIDO(A): L. C. T.
Advogado do(a) EXECUTADO: MAURICIO TADEU DA CRUZ RO0003569
FINALIDADE: Intimar as PARTES, por meio de seus procuradores,
da r. SENTENÇA de ID 18465252.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 0003120-31.2015.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: Laudir Alves Fagundes da Silva
Advogados do(a) EXEQUENTE: KARIMA FACCIOLI CARAM RO0003460, EDER MIGUEL CARAM - RO0005368
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: Fica a PARTE EXECUTADA, por meio de seus
procuradores, intimadas da expedição das REQUISIÇÕES
DE PEQUENO VALOR DE IDs 18500065 e 18500059, para
conhecimento do seu teor e eventual impugnação, nos termos do
Art. 11 da Resolução nº 458/2017, CJF. Renan Soares Oliveira Técnico Judiciário. Ouro Preto do Oeste, 21 de Maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589
E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7000031-70.2018.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: JOSE FERREIRA MARTINS
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER MIGUEL CARAM RO0005368, KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimadas da expedição das REQUISIÇÕES
DE PEQUENO VALOR DE IDs 18502802 E 18502806, para
conhecimento do seu teor e eventual impugnação, nos termos do
Art. 11 da Resolução nº 458/2017, CJF. Renan Soares Oliveira Técnico Judiciário. Ouro Preto do Oeste, 21 de Maio de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001233-82.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: TEREZA GONCALVES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: PAULA CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS
VASCONCELOS - RO7796
REQUERIDO(A): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Contestação de ID 18492659, bem
como para, querendo, impugná-la no prazo legal.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7002453-52.2017.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: CREUSA LOPES DE FARIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER MIGUEL CARAM RO0005368, KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimadas da expedição das REQUISIÇÕES
DE PEQUENO VALOR DE IDs 18501494 E 18501507, para
conhecimento do seu teor e eventual impugnação, nos termos do
Art. 11 da Resolução nº 458/2017, CJF.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001970-85.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: LUCIA REGINA DE LIRA OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: EDSON ANTONIO SPERANDIO RO0003480
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Mantenho a DECISÃO de ID 18123129, já que a ausência de renda
mensal fixa não faz presumir a hipossuficiência. Acrescento que a
requerente não apresentou qualquer comprovante de pagamento
de despesas médicas, apenas laudos de médico psiquiatra
particular que atende em cidade diversa de onde reside.
Destaco que as custas processuais não são de valores exorbitantes,
equivalem a pouco mais de R$ 200,00.
Contudo, na hipótese da requerente não conseguir recolher em
parcela única o valor das custas processuais iniciais (2%), concedo
o benefício do parcelamento, devendo recolher a primeira parcela
(1%) no prazo de 15 (quinze) dias e o restante (1%) no prazo de 05
(cinco) dias após o decurso do prazo para contestação.
Intime-se e aguarde-se o decurso do prazo para eventual
interposição de recurso.
Ouro Preto do Oeste, 21 de Maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7000746-15.2018.8.22.0004
Classe: MONITÓRIA (40)
REQUERENTE: ALSELI GOMES DE MELLO
Advogado do(a) AUTOR: LIVIA DE SOUZA COSTA - RO7288
REQUERIDO(A): ESPÓLIO DE JAMIR DA SILVA COSTA
Advogados do(a) RÉU: MARCOS DONIZETTI ZANI - RO0000613,
AMANDA ALINE BORGES FARIA - RO6465
A fim de evitar mais celeumas, defiro a produção da prova
testemunhal, inclusive em relação à pessoa de Walas Belarmino
Alves, que ouvirei como informante.
Designo audiência de instrução no dia 26 de Junho de 2018 às
11h00.
Intimem-se as partes através de seus patronos.
Cabe aos advogados do embargante comunicar as testemunhas
para que compareçam à audiência.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7005943-82.2017.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: LIDIA DIONIZIO VIANA ROSARIO
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER MIGUEL CARAM RO0005368, KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: Fica A PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimadas da expedição das REQUISIÇÕES
DE PEQUENO VALOR DE IDs 18503951 e 18503961, para
conhecimento do seu teor e eventual impugnação, nos termos do
Art. 11 da Resolução nº 458/2017, CJF.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7003224-64.2016.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: NILZA MARIA DE JESUS
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA JIOSANE GORETI THEIS
- RO0006045
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
A multa foi fixada pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da
1ª Região e não há como ser afastada, salvo se o executado
comprovasse que cumpriu a DECISÃO dentro prazo estipulado no
Acórdão.
Embora exista setor responsável pela implantação dos benefícios
concedidos judicialmente, e mesmo que se reconheça que os juízos
encaminham comunicação ao referido setor visando a implantação,
isso é feito somente para acelerar o processo, sem desobrigar a
Procuradoria Federal, intimada pelos meios usais.
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Assim, deve ser calculada a multa a partir do 31º dia seguinte
à data do trânsito em julgado do Acórdão, já que o prazo dado
foi de 30 dias, cessando a partir do dia em que foi implantado o
benefício.
Lembro que não se trata de avaliar se houve resistência ou não da
autarquia, posto que a questão é concreta, ou seja, se cumpriu a
DECISÃO dentro do prazo, não houve resistência. Se não cumpriu,
houve, mesmo que por poucos dias.
Em relação aos honorários a razão está com o executado, devendo
a exequente efetuar a retificação.
À exequente para que retifique os cálculos, observando o que foi
dito em relação à multa e aos honorários.
Prazo de 10 dias.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001521-30.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: ZILDA DUARTE DE JESUS
Advogado do(a) AUTOR: NADIA APARECIDA ZANI ABREU RO000300B
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL INSS e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Contestação de ID 18495357, bem
como para, querendo, impugná-la no prazo legal.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589
E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7003776-29.2016.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ANTONIO ALVES DE SA
Advogados do(a) EXEQUENTE: SONIA CRISTINA ARRABAL DE
BRITO - RO0001872, PAULO DE JESUS LANDIM MORAES RO0006258
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Certidão/intimação de ID 18504140.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7000280-89.2016.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: BENTO STOCO e outros
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Advogado do(a) EXEQUENTE: ERONALDO FERNANDES NOBRE
- RO0001041
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERONALDO FERNANDES NOBRE
- RO0001041
REQUERIDO(A): AGEU GERALDO BRAGA DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
A diferença entre o valor de avaliação e o crédito do exequente é
mínima e não justifica a continuidade do processo.
Nesse caso, ao exequente para que informe se tem interesse em
adjudicar o imóvel pelo valor do crédito.
Prazo de cinco dias.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7000003-05.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: WANDERSON DOUGLAS PEREIRA
Advogado do(a) AUTOR: TEREZINHA MOREIRA SANTANA RO0006132
REQUERIDO(A): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - PROC. JI-PARANÁ e outros
Diante da justificativa apresentada, concedo o prazo suplementar
de 15 (quinze) dias.
Intime-se.
Ouro Preto do Oeste, 21 de Maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001963-30.2017.8.22.0004
Classe: MONITÓRIA (40)
REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - SICOOB
OUROCREDI
Advogados do(a) AUTOR: EDER MIGUEL CARAM - RO0005368,
KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460
REQUERIDO(A): M. DE J. C. CHAVES & CIA LTDA - EPP e outros
(4)
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: PIERO FILIPI DE CARVALHO LIMA RO0006297
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Para a oitiva das testemunhas arroladas pela parte embargante
designo audiência no dia 27/06/2018, às 10:00 horas.
Intimem-se as partes, por meio de seus procuradores, a respeito
da solenidade.
As testemunhas comparecerão independente de intimação.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7003720-59.2017.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
REQUERIDO(A): J. C. PEREIRA VARIEDADES - ME e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO: GILSON SOUZA BORGES RO0001533
Advogado do(a) EXECUTADO: GILSON SOUZA BORGES RO0001533
Advogado do(a) EXECUTADO: GILSON SOUZA BORGES RO0001533
O exequente deve se manifestar indicando de que forma pretende
seja dado seguimento à execução.
Prazo de 5 (cinco) dias.
Int.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7004090-72.2016.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: MARIA NEILDE SOUZA DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: JHONATAN APARECIDO MAGRI
- RO0004512
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL
FINALIDADE: Intimar a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, do r. documento de ID 18505642, bem como para
que apresente cálculos referentes aos honorários sucumbencias
fixados na fase de cumprimento de SENTENÇA, para que,
querendo, seja expedido ofício requisitório único. Renan Soares
Oliveira - Técnico Judiciário. Ouro Preto do Oeste, 21 de Maio de
2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7000416-18.2018.8.22.0004
Classe: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
REQUERENTE: GERVASIO RODRIGUES DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO DE JESUS LANDIM
MORAES - RO0006258, SONIA CRISTINA ARRABAL DE BRITO RO0001872, WESLEY SOUZA SILVA - RO7775
REQUERIDO(A): desconhecido
Advogado do(a) REQUERIDO:
Ao requerente para que tome ciência e, querendo, se manifeste
sobre o que foi informado pelo município.
Prazo de 5 dias.
Após, conclusos para SENTENÇA.
Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
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2ª VARA CÍVEL
2º Cartório Cível
SILAS ARSONVAL CARMINATTI BONFIM
DIRETOR DE CARTÓRIO - CAD. 205.590-2
Proc.: 0033360-13.2009.8.22.0004
Ação:Inventário
Inventariante:Aurea Maria de Souza
Advogado:Jecsan Salatiel Sabaini Fernandes (RO 2505)
Inventariado:Espólio de José Fernandes Lopes
Advogado:Advogado Não Informado ( 444444444)
Carga:
Fica o(a) Dr(a). Jecsan Salatiel Sabaini Fernandes (RO 2505),
intimado(a) a devolver os autos no prazo de 48 horas, que
encontram-se com carga além do prazo, sob pena de ser procedida
a busca e apreensão dos mesmos. Caso já tenha ocorrido a
devolução e/ou não tenha decorrido o prazo, desconsiderar esta
publicação.
Proc.: 0000221-65.2012.8.22.0004
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Maria Cleuza Soncini Parizoto
Advogado:Loana Carla dos Santos Marques (RO 2971), Cleider
Roberto da Rocha Dias. (RO 1783)
Executado:Ouro Factoring Fomento Mercantil Ltda
Advogado:Julyanderson Pozo Liberati (OAB/RO 4131), Maiby
Francieli da Silva Locatelli Liberati (OAB/RO 4063)
Carga:
Fica o(a) Dr(a). Cleider Roberto da Rocha Dias. (RO 1783),
intimado(a) a devolver os autos no prazo de 48 horas, que
encontram-se com carga além do prazo, sob pena de ser procedida
a busca e apreensão dos mesmos. Caso já tenha ocorrido a
devolução e/ou não tenha decorrido o prazo, desconsiderar esta
publicação.
Proc.: 0002756-64.2012.8.22.0004
Ação:Usucapião
Requerente:José Henrique
Advogado:Cleider Roberto da Rocha Dias. (RO 1783), Loana
Carla dos Santos Marques (RO 2971), Sheilla dos Santos Marques
(OAB/RO 5098)
Requerido:João Morelo Sobrinho, Agostinho Morelo, José Gomes
da Silva
Advogado:Advogado Não Informado ( 444444444)
Carga:
Fica o(a) Dr(a). Cleider Roberto da Rocha Dias. (RO 1783),
intimado(a) a devolver os autos no prazo de 48 horas, que
encontram-se com carga além do prazo, sob pena de ser procedida
a busca e apreensão dos mesmos. Caso já tenha ocorrido a
devolução e/ou não tenha decorrido o prazo, desconsiderar esta
publicação.
Proc.: 0002521-92.2015.8.22.0004
Ação:Usucapião
Requerente:Orbilio Parlote da Silva
Advogado:Nívea Magalhães Silva (OAB/RO 1613)
Requerido:Kagel Transportes de Cargas Ltda.
Advogado:Advogado Não Informado ( 444444444)
Carga:
Fica o(a) Dr(a). Nívea Magalhães Silva (OAB/RO 1613), intimado(a)
a devolver os autos no prazo de 48 horas, que encontram-se
com carga além do prazo, sob pena de ser procedida a busca e
apreensão dos mesmos. Caso já tenha ocorrido a devolução e/ou
não tenha decorrido o prazo, desconsiderar esta publicação.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Proc.: 0051886-62.2008.8.22.0004
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Carlos Luiz Pacagnan
Advogado:Carlos Luiz Pacagnan. (RO 107-B)
Requerido:Pedro José de Andrade, Provino Pozza Neto, Carolina
Pozza, Geruza Pozza, Everson Pereira dos Santos
Advogado:Irlan Rogério Erasmo da Silva (OAB/RO 1683), Carlos
Luiz Pacagnan (RO 107-B), Carlos Luiz Pacagnan (B 107), Carlos
Luiz Pacagnan (RO 107-B), Carlos Luiz Pacagnan (RO. 107B)
Carga:
Fica o(a) Dr(a). Carlos Luiz Pacagnan. (RO 107-B), intimado(a)
a devolver os autos no prazo de 48 horas, que encontram-se
com carga além do prazo, sob pena de ser procedida a busca e
apreensão dos mesmos. Caso já tenha ocorrido a devolução e/ou
não tenha decorrido o prazo, desconsiderar esta publicação.
Proc.: 0053754-12.2007.8.22.0004
Ação:Separação Litigiosa
Requerente:G. L. de L. C.
Advogado:Ariane Maria Guarido Xavier (OAB/RO 3367), Ricardo
Oliveira Junqueira (OAB/RO 4477)
Requerido:R. O. C.
Advogado:Janio Marcelo de Aguiar (RO 2362)
Carga:
Fica o(a) Dr(a). Ricardo Oliveira Junqueira (OAB/RO 4477),
intimado(a) a devolver os autos no prazo de 48 horas, que encontramse com carga além do prazo, sob pena de ser procedida a busca e
apreensão dos mesmos. Caso já tenha ocorrido a devolução e/ou
não tenha decorrido o prazo, desconsiderar esta publicação.
Proc.: 0004744-18.2015.8.22.0004
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Casa da Lavoura Máquinas e Implementos Agricolas
Ltda
Advogado:Nívea Magalhães Silva (OAB/RO 1613)
Requerido:Agro Mirante Comércio Ltda Me
Advogado:Advogado Não Informado ( 444444444)
Carga:
Fica o(a) Dr(a). Nívea Magalhães Silva (OAB/RO 1613), intimado(a)
a devolver os autos no prazo de 48 horas, que encontram-se
com carga além do prazo, sob pena de ser procedida a busca e
apreensão dos mesmos. Caso já tenha ocorrido a devolução e/ou
não tenha decorrido o prazo, desconsiderar esta publicação.
Proc.: 0002563-83.2011.8.22.0004
Ação:Inventário
Inventariante:Henriqueta da Conceição Barboza Padilha
Advogado:Ariane Maria Guarido Xavier (OAB/RO 3367), Ricardo
Oliveira Junqueira (OAB/RO 4477)
Inventariado:Espolio de Orlando Padilha
Advogado:Advogado Não Informado ( 444444444)
Carga:
Fica o(a) Dr(a). Ricardo Oliveira Junqueira (OAB/RO 4477),
intimado(a) a devolver os autos no prazo de 48 horas, que encontramse com carga além do prazo, sob pena de ser procedida a busca e
apreensão dos mesmos. Caso já tenha ocorrido a devolução e/ou
não tenha decorrido o prazo, desconsiderar esta publicação.
Proc.: 0009516-49.2000.8.22.0004
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Osmir José Lorenssetti
Advogado:Edelcides Apolinário de Alencar (RO 33l-A)
Executado:Pedro Miranda Gil
Advogado:Veralice Gonçalves de Souza Veris (OAB/RO 170-B)
Carga:
Fica o(a) Dr(a). Veralice Gonçalves de Souza Veris (OAB/RO 170B), intimado(a) a devolver os autos no prazo de 48 horas, que
encontram-se com carga além do prazo, sob pena de ser procedida
a busca e apreensão dos mesmos. Caso já tenha ocorrido a
devolução e/ou não tenha decorrido o prazo, desconsiderar esta
publicação.
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Proc.: 0000840-87.2015.8.22.0004
Ação:Inventário
Requerente:Apoliana Venancio de Sousa Pereira, Maysa Michelle
de Sousa Pereira, Mauricio de Sousa Pereira, William de Sousa
Pereira, Olga Silva
Advogado:Suellem Carla Fernandes da Costa Escudero. (RO
3475), Cláudia Fidelis (OAB/RO 3470), Suellem Carla Fernandes
da Costa Escudero. (RO 3475), Cláudia Fidelis (OAB/RO 3470),
Suellem Carla Fernandes da Costa Escudero. (RO 3475), Cláudia
Fidelis (OAB/RO 3470), Suellem Carla Fernandes da Costa
Escudero. (RO 3475), Cláudia Fidelis (OAB/RO 3470)
Inventariado:Espólio de Gilberto Carlos Pereira
Advogado:Advogado Não Informado ( 444444444)
Carga:
Fica o(a) Dr(a). Suellem Carla Fernandes da Costa Escudero. (RO
3475), intimado(a) a devolver os autos no prazo de 48 horas, que
encontram-se com carga além do prazo, sob pena de ser procedida
a busca e apreensão dos mesmos. Caso já tenha ocorrido a
devolução e/ou não tenha decorrido o prazo, desconsiderar esta
publicação.
Proc.: 0001283-09.2013.8.22.0004
Ação:Inventário
Requerente:José Soares Gonçalves, Maria da Penha Gonçalves
Ferreira, Geni Soares da Silva, Gilberto Soares Gonçalves, Eni
Soares Gonçalves da Silva, Lucinda Soares de Souza, Laura
Soares da Silva, Geraldo Soares Gonçalves, Ana Maria Soares
Gonçalves
Advogado:Dilcenir Camilo de Melo. (OAB/RO 2343)
Inventariado:Espólio de Jayme Elias Gonçalves, Espólio de Maria
Soares Cordeiro Gonçalves
Advogado:Advogado Não Informado ( 444444444)
Carga:
Fica o(a) Dr(a). Dilcenir Camilo de Melo. (OAB/RO 2343), intimado(a)
a devolver os autos no prazo de 48 horas, que encontram-se
com carga além do prazo, sob pena de ser procedida a busca e
apreensão dos mesmos. Caso já tenha ocorrido a devolução e/ou
não tenha decorrido o prazo, desconsiderar esta publicação.
Proc.: 0004856-55.2013.8.22.0004
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Ourocredi - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão
da Região Central de Rondônia Sicoob
Advogado:Karima Faccioli Caram (OAB/RO 3460)
Executado:Adésio Gonçalves da Silva, Sindauva Marques de Lima,
Raimundo Correia da Silva, Sonia Maria da Silva Correia
Advogado:Advogado Não Informado ( 444444444)
Carga:
Fica o(a) Dr(a).Karima Faccioli Caram (OAB/RO 3460), intimado(a)
a devolver os autos no prazo de 48 horas, que encontram-se
com carga além do prazo, sob pena de ser procedida a busca e
apreensão dos mesmos. Caso já tenha ocorrido a devolução e/ou
não tenha decorrido o prazo, desconsiderar esta publicação.
Proc.: 0002329-62.2015.8.22.0004
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Albertina Peron da Silva Faria
Advogado:Marcos Donizetti Zani (OAB/RO 613), Lucinei Ferreira
de Castro (OAB/RO 967)
Requerido:Município de Nova União RO
Advogado:Advogado Não Informado ( 444444444)
Carga:
Fica o(a) Dr(a). Lucinei Ferreira de Castro (OAB/RO 967), intimado(a)
a devolver os autos no prazo de 48 horas, que encontram-se
com carga além do prazo, sob pena de ser procedida a busca e
apreensão dos mesmos. Caso já tenha ocorrido a devolução e/ou
não tenha decorrido o prazo, desconsiderar esta publicação.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Proc.: 0024536-02.2008.8.22.0004
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Pública do Estado de Rondônia
Advogado:Procurador do Estado ( )
Executado:Joaquim Rocha Torrejais
Advogado:Advogado Não Informado ( 444444444)
Carga:
Fica o(a) Dr(a). Thiago Mafia Miranda (OAB/RO 4970, intimado(a)
a devolver os autos no prazo de 48 horas, que encontram-se
com carga além do prazo, sob pena de ser procedida a busca e
apreensão dos mesmos. Caso já tenha ocorrido a devolução e/ou
não tenha decorrido o prazo, desconsiderar esta publicação.
SILAS ARSONVAL CARMINATTI BONFIM
DIRETOR DE CARTÓRIO
PROCESSO: 7001246-18.2017.8.22.0004
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: IVETE FATIMA DE MORAES DE JESUS
Advogados do(a) AUTOR: EDER MIGUEL CARAM - RO0005368,
KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Ficam as partes intimadas, nas pessoas de seus advogados, da
juntada do documento de ID - 18495142 e 18495140, informando a
implantação do benefício.
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE 2ª VARA CÍVEL
Fone/fax: (69)3461-5244. E-mail: opo2civel@tjro.jus.br
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes
76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Processo 7006003-89.2016.8.22.0004
Classe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente(s) JOBECY GERALDO DOS SANTOS CPF:
191.075.369-68, AMAZONIA COMERCIO DE COLCHOES LTDA
- ME CPF: 08.912.293/0001-95
Requerido(s) INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E
COLCHOES CUIABA LTDA.
INTIMAÇÃO – POLO PASSIVO
Fica Vossa Senhoria intimado(a), do inteiro teor da CARTA DE
ANUÊNCIA ID nº 18406326.
Ouro Preto do Oeste/RO, 21 de maio de 2018
BRUNO IGLESIAS DINATO
Técnico Judiciário

PROCESSO: 7001372-34.2018.8.22.0004
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CELIA DORCELINA DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: RICARDO OLIVEIRA JUNQUEIRA
- RO0004477
EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu advogado, para
no prazo de 15 dias, manifestarem-se sobre o documento de ID
18194357.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE 2ª VARA CÍVEL
Fone/fax: (69)3461-5244. E-mail: opo2civel@tjro.jus.br
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes
76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
PROCESSO: 7001904-42.2017.8.22.0004
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: DAVI SILVA AMORIM
Advogado do(a) AUTOR: NADIA APARECIDA ZANI ABREU RO000300B
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Ficam as partes intimadas nas pessoas de seus advogados, para
no prazo de 15 dias, manifestarem-se sobre o documento de ID 18502752

PROCESSO: 7005906-55.2017.8.22.0004
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: PAULO XAVIER DE SOUSA
Advogados do(a) AUTOR: EDER MIGUEL CARAM - RO0005368,
CRISTIANE DE OLIVEIRA DIESEL - RO8923, KARIMA FACCIOLI
CARAM - RO0003460
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Ficam as partes intimadas nas pessoas de seus advogados, para
no prazo de 15 dias, manifestarem-se sobre o laudo pericial de
ID - 18495327.

PROCESSO: 7005615-89.2016.8.22.0004
CLASSE: INF JUV INFRACIONAL - EXECUÇÃO DE MEDIDAS
SÓCIO-EDUCATIVAS (1465)
REQUERENTE: MPRO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA
Advogado: PROMOTOR DE JUSTIÇA
SOCIOEDUCANDO(A): G. G. T.
Advogadas: SONIA MARIA DOS SANTOS - OAB/RO 3160, LUANA
NOVAES SCHOTTEN DE FREITAS - OAB/RO 3287
Fica o(a) socioeducando(a) intimado(a) nas pessoas de suas
advogadas, para no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o relatório
de frequência e avaliação referente ao mês de ABRIL/2018.

PROCESSO: 7005820-84.2017.8.22.0004
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA MARGARIDA DA SILVA DE LIMA
Advogado do(a) AUTOR: NADIA APARECIDA ZANI ABREU RO000300B
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Ficam as partes intimadas nas pessoas de seus advogados, para
no prazo de 15 dias, manifestarem-se sobre o LAUDO PERICIAL
de ID - 18495649

PROCESSO: 7001332-52.2018.8.22.0004
CLASSE: FAMÍLIA- INTERDIÇÃO (58)
REQUERENTE: N. R. S. B.
Advogado do(a) REQUERENTE: VANILDA ESTEVAO DA SILVA
RODRIGUES CONTREIRAS - RO0000240
REQUERIDO: G. S. B., A. S.
Advogado do(a) REQUERIDO: GILSON SOUZA BORGES RO0001533
Advogado do(a) REQUERIDO:
Fica o autor intimado na pessoa de seu advogado, para no prazo
de 15 dias, manifesta-se sobre o documento de ID
18405892.

PROCESSO: 0006390-34.2013.8.22.0004
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: NELSON NEIMOG
Advogado do(a) AUTOR: EDEMILSON EVANGELISTA DE ABREU
- RO0002792
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Ficam as partes intimadas nas pessoas de seus advogados, para
no prazo de 5 dias, manifestarem-se sobre o documento de ID 18496632 e 18496653

PROCESSO: 7003554-27.2017.8.22.0004
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: IDALINA RODRIGUES DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: NIVEA MAGALHAES SILVA - RO0001613
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte AUTORA intimada na pessoa de seus advogados,
para no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre o documento de
ID - 18505279.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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PROCESSO: 0006236-79.2014.8.22.0004
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: VERA LUCIA MEJIA HOLDER
Advogado do(a) EXEQUENTE: ERONALDO FERNANDES NOBRE
- RO0001041
EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) EXECUTADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO0004872
Ficam as partes intimadas nas pessoas de seus advogados, para
no prazo de 30 dias, manifestarem-se sobre o DESPACHO de fl.
233 (numeração dos autos físicos).
PROCESSO: 7000940-15.2018.8.22.0004
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE PEDRO TURETTA
Advogados do(a) AUTOR: SONIA CRISTINA ARRABAL DE BRITO
- RO0001872, WESLEY SOUZA SILVA - RO7775
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO - PERÍCIA
Ficam as PARTES, por meio de seus procuradores, INTIMADAS da
designação de PERÍCIA MÉDICA a ser realizada no dia 18/07/2018
às 14hr00min, no HOSPITAL BOM JESUS, localizado em Ouro
Preto do Oeste/RO, pelo Dr. ANTONIO MAURO DE ROSSI, bem
como para que apresentem seus quesitos, caso queiram.
Devendo comparecer no dia, hora e local designados
independentemente de qualquer outra intimação.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Fone/fax: (69)3461-2050/3461-3813. E-mail: opo2civel@tjro.jus.br
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes
76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Processo0006236-79.2014.8.22.0004ClasseCUMPRIMEN
TO DE SENTENÇA (156)Requerente(s)VERA LUCIA MEJIA
HOLDERRequerido(s)BANCO DO BRASIL S/AExportado em
16/05/2018 08:34:37
Certidão Certifico e dou fé que estes autos acima identificados
foram digitalizados através de sistema próprio e exportados para
o Sistema Pje, com encerramento automático da movimentação
física no Sistema SAP-PG.
Permanece inalterada a numeração do processo físico.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para
ciência desta redistribuição em forma digitalizada, bem como,
que todas as petições pertinentes a este processo deverão ser
protocolizadas no Sistema PJE.
Ouro Preto do Oeste, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018.
EMÍLIA MARIA DA SILVA
Chefe de Cartório
PROCESSO: 7000850-07.2018.8.22.0004
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LINDA MEIDES APARECIDA PIRES
Advogados do(a) AUTOR: MAIBY FRANCIELI DA SILVA
LOCATELLI LIBERATI - RO0004063, JULYANDERSON POZO
LIBERATI - RO0004131
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Fica(m) a(s) PARTE(S), por meio de seu(s) procurador(es),
INTIMADA(S) da designação de PERÍCIA MÉDICA a ser realizada
no dia 18/07/2018 às 14hr00min, no HOSPITAL BOM JESUS,
localizado em Ouro Preto do Oeste/RO, pelo Dr. ANTONIO MAURO
DE ROSSI, bem como para que apresente(m) seus quesitos, caso
queira(m).
Devendo comparecer no dia, hora e local designados
independentemente de qualquer outra intimação.
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PROCESSO: 7004024-58.2017.8.22.0004
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ELEOTERIO CAMATTA
Advogado do(a) AUTOR: NADIA APARECIDA ZANI ABREU RO000300B
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Fica(m) as PARTE(S), por meio de seus procuradores,
INTIMADA(S) da designação de PERÍCIA MÉDICA a ser realizada
no dia 25/07/2018 às 14hr00min, na HOSPITAL BOM JESUS,
localizado em Ouro Preto do Oeste/RO, pelo Dr. ANTONIO
MAURO DE ROSSIN, bem como para que apresente(m) seus
quesitos, caso queiram.
Devendo comparecer no dia, hora e local designados
independentemente de qualquer outra intimação.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
2ª VARA CÍVEL
Fone/fax: (69)3461-2050/3461-3813. E-mail: opo2civel@tjro.jus.br
Av. Daniel Comboni, 1480, 1º Andar, Fórum Des. Cássio Rodolfo
Sbarzi Guedes
76920-000 Ouro Preto do Oeste-RO
Processo0002883-94.2015.8.22.0004ClasseFAMÍLIAEXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)Requerente(s)M. R. F. e
outros (2)Requerido(s)J. G. D.Exportado em
17/05/2018 11:24:53
Certidão Certifico e dou fé que estes autos acima identificados
foram digitalizados através de sistema próprio e exportados para
o Sistema Pje, com encerramento automático da movimentação
física no Sistema SAP-PG.
Permanece inalterada a numeração do processo físico.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para
ciência desta redistribuição em forma digitalizada, bem como,
que todas as petições pertinentes a este processo deverão ser
protocolizadas no Sistema PJE.
Ouro Preto do Oeste, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018.
EMÍLIA MARIA DA SILVA
Chefe de Cartório
PROCESSO: 7001644-28.2018.8.22.0004
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RAQUEL ALVES MARTINS
Advogado do(a) AUTOR: NAIRA DA ROCHA FREITAS RO0005202
RÉU: INSS
Advogado do(a) RÉU:
Fica(m) as PARTE(S), por meio de seus procuradores,
INTIMADA(S) da designação de PERÍCIA MÉDICA a ser realizada
no dia 25/07/2018 às 14hr00min, na HOSPITAL BOM JESUS,
localizado em Ouro Preto do Oeste/RO, pelo Dr. ANTONIO
MAURO DE ROSSIN, bem como para que apresente(m) seus
quesitos, caso queiram.
Devendo comparecer no dia, hora e local designados
independentemente de qualquer outra intimação.
PROCESSO: 7003996-90.2017.8.22.0004
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: OLIVIA MARQUES PRADO
Advogados do(a) AUTOR: JULYANDERSON POZO LIBERATI RO0004131, MAIBY FRANCIELI DA SILVA LOCATELLI LIBERATI
- RO0004063
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Fica(m) as PARTE(S), por meio de seus procuradores,
INTIMADA(S) da designação de PERÍCIA MÉDICA a ser realizada
no dia 01/08/2018 às 14hr00min, na HOSPITAL BOM JESUS,
localizado em Ouro Preto do Oeste/RO, pelo Dr. ANTONIO
MAURO DE ROSSIN, bem como para que apresente(m) seus
quesitos, caso queiram.
Devendo comparecer no dia, hora e local designados
independentemente de qualquer outra intimação.
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PROCESSO: 7001342-96.2018.8.22.0004
CLASSE: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
AUTOR: N. I. L. Z.
Advogados do(a) AUTOR: ROBSON AMARAL JACOB RO0003815, MARCOS DONIZETTI ZANI - RO0000613,
HELDELICIA SILVA SOUZA ANDRADE - RO8711
RÉU: A. A. Z.
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado, para no
prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o documento de ID
18473466

COMARCA DE PIMENTA BUENO
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
CARTÓRIO DA 1ª VARA CRIMINAL
Fórum Ministro Hermes Lima
Rua Cassemiro de Abreu, 237-Centro
CEP 76970-000-Pimenta Bueno-RO
E-mail: pbw1criminal@tjro.jus.br
Proc.: 0000947-82.2016.8.22.0009
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Weverton Aguiar Vieira
Advogado:Sebastião Cândido Neto (RO 1826)
SENTENÇA:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA ofereceu
denúncia contra WEVERTON AGUIAR VIEIRA, vulgo “Montanha”,
brasileiro, convivente, desempregado, filho de José Marcelo de
Souza Vieira e Soraya Aguiar Vieira, natural de Cataguases/MG,
portador do RG n. 023.171.532-36, pela prática dos crimes
dispostos nos arts. 155, §1° e §4°, I e IV c/c art. 14, II do CP (1°
FATO), art. 155, §1° e §4°, I e IV do CP (2° FATO) e art. 244-B do
ECA (3° FATO). Em conjunto com a inicial acusatória consta o
inquérito policial n. 373/2016 (fls. 06/50). A prisão em flagrante do
réu foi convertida em prisão preventiva (fls. 57/57v), sendo mantida
a prisão (fls. 58/60). A denúncia foi recebida em 16/08/2016 (fls.
87/88) e o réu foi citado à fl. 104. Consta resposta à acusação às
fls. 118/119. O TJRO denegou a ordem de habeas corpus requerida
pelo réu (fl. 120). Os autos foram analisados em sede de mutirão
carcerário (fl. 126). Em sede de instrução consta a oitiva de seis
testemunhas e o interrogatório do réu. Foi concedida liberdade
provisória ao réu. O Ministério Público apresentou alegações finais
orais, aduzindo, em síntese, que a materialidade delitiva encontrase devidamente comprovada pelos documentos contidos em IP,
bem como a autoria delitiva, considerando que a confissão realizada
pelo acusado encontra apoio nos demais depoimentos colhidos
nos autos, pugnando pelo reconhecimento da causa de aumento
quanto ao repouso noturno, bem como qualificadora referente ao
rompimento de obstáculo, principalmente quanto ao primeiro fato,
que embora não tenha realizado perícia, restou comprovado
conforme prova testemunhal, bem como concurso de agentes.
Assim, pugna pela condenação do acusado nos termos da
denúncia. A defesa apresentou alegações finais por memoriais às
fls. 153/155, aduzindo, em síntese, que não deve ser reconhecida
a prática do delito de corrupção de menores, eis que os adolescentes
que ostentavam ficha criminal, enquanto o acusado é primário,
bem como pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena
da confissão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Conforme se infere da
denúncia, é imputado ao acusado a prática dos delitos dispostos
nos arts. 155, §1° e §4°, I e IV c/c art. 14, II do CP (1° FATO), art.
155, §1° e §4°, I e IV do CP (2° FATO) e art. 244-B do ECA (3°
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FATO). A materialidade delitiva encontra-se devidamente
comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 07/08),
certidão de nascimento (fl. 08), ocorrência policial n. 2754/2016 (fls.
19/21), imagens de circuito interno (fls. 44/44v), boletim de
ocorrência policial n. 2747/2016 (fl. 22), auto de apresentação e
apreensão (fl. 25), laudo de avaliação merceológica direta, que
constatou que o valor total dos bens subtraídos é de R$ 873,24
(oitocentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos),
conforme fls. 34/35.A autoria é certa e imputada ao réu, conforme
depoimentos colhidos nos autos, que passo a detalhar.Aline Souza
Araújo, proprietária da Destak Modas, vítima, declarou que tinha
ido até a loja às 7h e constatou a existência de farelos vermelhos,
uma balaustra e pedra no local, momento em que entrou na loja e
ligou na polícia. Afirma que em sequência foi verificar o relógio e as
câmeras, tendo verificado que houve de fato o arrombamento da
loja, sem obter êxito em ingressar no local. Declarou que no período
da tarde um adolescente passou na loja e jogou uma bombinha, e
no outro dia, ao visualizar a gravação no circuito interno, sua
funcionária constatou que se tratava da mesma pessoa que havia
passado ali, uma adolescente do sexo feminino (Tauane). Informa
que na gravação é possível constatar a existência de quatro
agentes. Afirma que os agentes tiraram boa parte do silicone que
isola a porta, mas não obtiveram êxito em entrar na loja.Victor
Alexandro do Nascimento Custódio, advogado, vítima, declarou
que chegou em seu escritório por volta das 7h30min, quando
percebeu que a janela estava sem a trava, e quando abriu a porta
do seu escritório percebeu que se encontrava revirado, com
documentos e bens jogados ao chão. Afirma que os acusados
retiraram um parafuso da trava da janela para ingressar no
escritório. Declarou que não foram recuperados todos os seus
bens, remanescendo um prejuízo de cerca de duzentos reais.
Afirma que não conhecia os acusados.Nicanor Francisco de Souza,
devidamente compromissado, declarou que chegou um adolescente
no seu comércio oferecendo uma minigeladeira, afirmando que
possuía a nota. Em sequência, os policiais chegaram no local,
apreenderam o objeto e lhe informaram que era advindo de furto,
embora o adolescente tenha negado a prática da conduta.O policial
Rosenaldo de Brito Macedo, devidamente compromissado,
declarou que os acusados foram abordados próximo ao local do
crime, e encontraram “Montanha” comercializando uma
minigeladeira, que advinha do escritório de advocacia, e após sua
prisão, indicou onde estavam os demais bens. Indica que os
agentes falaram que entraram no escritório por meio da janela no
banheiro. Declarou que pelos vídeos de câmeras de segurança já
reconheceu Tauane e Willian, e depois Weverton (“Montanha”).
Afirma que o acusado negou a prática do crime em princípio e
depois confessou. T. M. C., adolescente, declarou que estavam na
praça e foram dar uma volta na cidade, e após, saiu para comer um
lanche com Willian, sendo abordada pela polícia militar logo em
sequência. Alega que não estava presente no delito da Destak
Modas, mas queriam apenas vandalizar o local, não furtar. Alega
que não estava no momento do furto no escritório de advocacia. W.
A., adolescente, declarou que estava presente nos furtos da Destak
Modas e no escritório de advocacia. Afirma que estavam na praça,
com intenção já de roubar, e foram até o local. Indica que entraram
primeiro no escritório de advocacia, e depois tentaram entrar na
Destak. Indica que em sequência foi abordado pela polícia militar.
Afirma que estavam três adolescentes e Weverton no furto do
escritório.Neusa Faustino de Aguiar Oliveira, devidamente
compromissada, declarou que conhece o acusado há cerca de dez
anos e ostenta boa conduta social.O réu, devidamente interrogado
em juízo, declarou que participou dos delitos, sendo que estava na
praça quando resolveram cometer os crimes, entrando no escritório
de advocacia após desparafusar uma parte da janela. Na Destak
Modas indica que os adolescentes tinham gostado de umas roupas
e tentaram entrar na vitrine, tentando tirar o silicone e quebrar o
vidro, não obtendo êxito, indo em sequência para o escritório de
advocacia. Afirma que não sabe quem desparafusou, acreditando
que tenha sido um dos adolescentes, entraram, pegaram o que
podiam, e cada um foi embora. Indica que foi preso tentando vender
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a minigeladeira, e entregou os demais bens que estavam em sua
propriedade. Quanto ao primeiro fato, ocorrido em 13/07/2016 no
estabelecimento Destak Modas, referente ao crime do art. 155, §1°
e §4°, I e IV c/c art. 14, II do CP, verifico que resta comprovada a
sua prática pelo acusado, conforme confissão e depoimentos
colhidos nos autos. Resta comprovada também a causa de
aumento de pena referente ao repouso noturno, considerando as
informações do inquérito de que os delitos ocorreram às 2h da
manhã, conforme fls. 02/03 e 15, confirmado também pelos
depoimentos colhidos. As qualificadoras também restam
comprovadas, pois em que pese não tenha sido realizada perícia,
restou evidente pela prova testemunhal colhida que os adolescentes
e acusado tiraram boa parte do silicone que revestia a porta,
tentando inclusive quebrar seu vidro, com intuito de ingressarem no
local, eis que os adolescentes visavam a subtração de roupas. O
concurso de agentes é evidente e pode ser imputado, sem bis in
idem, à companhia dos adolescentes. A causa de diminuição da
pena referente à tentativa encontra-se comprovada, uma vez que o
acusado e os adolescentes não lograram êxito em ingressar no
estabelecimento comercial, devendo ser aplicada em seu patamar
mínimo, considerando que nos momentos finais do iter criminis. Em
relação ao segundo fato, ocorrido em 14/07/2016, em desfavor da
vítima Victor Alexsandro do Nascimento Custódio, referente ao
crime do art. 155, §1° e §4°, I e IV do CP, também resta devidamente
comprovado ante as provas dos autos. Nesse ponto, repiso as
considerações acerca da causa de aumento de pena do repouso
noturno, considerando que o segundo fato foi praticado logo após o
primeiro. Quanto a qualificadora referente ao rompimento do
obstáculo, verifico constar laudo em local de arrombamento que
concluiu que “[…] Considerando os vestígios materiais assinalados,
sede e intensidade das avarias experimentadas, conclui o perito
relator que foram constatados vestígios ao exame local, compatíveis
com ação de arrombamento, levado a efeito por ação humana
direta e intencional, mediante desmonte de sistema de fechadura
da janela pelo lado externo do imóvel, demonstrando destreza na
ação, não sendo constatado uso de escalada para acesso ao
interior do lote que contém o imóvel, assim como ao seu interior,
visto a ausência de barreiras físicas como muros e portões
circundando o imóvel, assim como não foram encontrados vestígios
papiloscópicos contundentes que corroborem autoria, do qual tudo
o mais foi decorrente” (fls. 83/86), que comprova a sua ocorrência.O
concurso de agentes também resta comprovado, eis que evidente
que o delito foi praticado em conjunto com os adolescentes. Por
fim, quanto ao delito do art. 244-B do ECA, relativo ao terceiro fato,
verifico que resta comprovado, eis que conforme orienta a Súmula
n. 500 do STJ, “a configuração do crime previsto no artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da
efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. Nesse
sentido, deixo de acolher a tese da defesa, posto que comprovado
que o acusado encontrava-se na companhia de adolescentes.
Assim sendo, diante das provas produzidas, verifica-se que todos
os elementos constitutivos e caracterizadores do delito em tela
estão evidenciados nestes autos, demonstrando consciência da
antijuridicidade do comportamento do réu.DISPOSITIVO:Ante ao
exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal exarada na denúncia e CONDENO o
réu WEVERTON AGUIAR VIEIRA, já qualificado nos autos, como
incurso nas sanções dos arts. 155, §1° e §4°, I e IV c/c art. 14, II do
CP (1° FATO), art. 155, §1° e §4°, I e IV do CP (2° FATO) e art.
244-B do ECA (3° FATO), na forma do art. 69 do Código Penal
Brasileiro. Em reverência ao disposto no art. 59 do Código Penal,
passo a aferir as circunstâncias judiciais para a perfeita
individualização da pena.A culpabilidade é normal para o tipo. O
réu não registra antecedentes, que serão avaliados na segunda
fase. Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta
social, motivo pelo qual deixo de valorá-las. Sua personalidade é
voltada para a prática de crimes. O motivo do delito se constituiu
pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela
própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria
objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. As
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circunstâncias do crime se mostram mais graves, já que praticado
em concurso de agentes com adolescentes. Consequências
extrapenais não foram graves. Não há provas de que o
comportamento da vítima tenha contribuído para a infração. A) Do
delito do art. 155, §1° e §4°, I e IV c/c art. 14, II do CP (1°
FATO):Considerando a existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, mantenho a pena em seu mínimo legal, fixando-a
em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda
fase de dosimetria não constam agravantes, mas pesa em favor do
réu a sua confissão, que não influirá na dosimetria, posto que fixada
a pena em seu mínimo legal (Súm. 231/STJ), motivo pelo qual
mantenho a pena provisória no mínimo legal, fixando-a em 02
(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase de
dosimetria consta a causa de aumento referente ao repouso
noturno (causa de aumento da parte especial), concorrendo com a
causa de diminuição referente à tentativa (causa de diminuição da
parte geral), sendo que nesse caso, ambas são aplicáveis. Logo,
promovo a diminuição da pena em 1/3, fixando-a em 01 ano e 04
meses, e promovo aumento de 1/3, fixando definitivamente em 01
(um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como
12 (doze) dias-multa.B) Do delito do art. 155, §1° e §4°, I e IV do CP
(2° FATO):Considerando a existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, mantenho a pena em seu mínimo legal, fixando-a
em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda
fase de dosimetria não constam agravantes, mas pesa em favor do
réu a sua confissão, que não influirá na dosimetria, posto que fixada
a pena em seu mínimo legal (Súm. 231/STJ), motivo pelo qual
mantenho a pena provisória no mínimo legal, fixando-a em 02
(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase de
dosimetria consta a causa de aumento referente ao repouso
noturno (causa de aumento da parte especial), sem concorrer com
nenhuma causa de diminuição, motivo pelo qual aumento a pena
em 1/3, fixando-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 13 (treze) dias-multa.C) Do delito do art. 244-B do
ECAConsiderando a existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, mantenho a pena em seu mínimo legal, fixando-a
em 01 (um) ano de reclusão. Na segunda fase de dosimetria não
constam agravantes, mas pesa em favor do réu a sua confissão,
que não influirá na dosimetria, posto que fixada a pena em seu
mínimo legal (Súm. 231/STJ), motivo pelo qual mantenho a pena
provisória no mínimo legal, fixando-a em 01 (um) ano de reclusão.
Na terceira fase de dosimetria não constam causas de aumento ou
diminuição, motivo pelo qual fixo a pena em 01 (um) ano de
reclusão. D) Do concurso material: Por fim, conforme a regra do art.
69 do CP, passo a soma das penas, fixando-as em 05 (cinco) anos,
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 25 diasmulta.DEMAIS DISPOSIÇÕES.O réu deverá iniciar o cumprimento
da sua pena no regime SEMIABERTO, conforme dispõe o art. 33,
§2°, “b” do Código Penal Brasileiro, eis que a pena é superior a
quatro anos. Verifico ainda que o acusado foi preso em 14/07/2018
e solto em 10/11/2016 (03m e 27d), sendo necessário, para
progressão, o cumprimento de 10 meses e 26 dias de pena, motivo
pelo qual não há alteração na fixação do regime, devendo ser
apenas computada a detração por ocasião dos cálculos de pena.
Levando-se em conta a ausência de maiores elementos quanto a
capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em R$
10,00 (dez) reais. O acusado não tem direito à substituição da
pena, eis que extrapola os tetos legais dos arts. 44 e 77 do Código
Penal.Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais.
Após o trânsito em julgado:a) lance-se o nome do réu no rol dos
culpados;b) expeça-se guia de execução;c) comunique-se ao TRE
(Tribunal Regional Eleitoral), ao II/RO (Instituto de Identificação do
Estado de Rondônia) e ao INI (Instituto Nacional de Identificação)
sobre o teor desta condenação;d) Intime-se a realizar o pagamento
da multa e custas em 10 (dez) dias. Não havendo pagamento no
prazo, inclua-se em dívida ativa estadual.P.R.I. Cumpridas as
deliberações supra e promovidas as anotações e comunicações
pertinentes, arquivem-se os autos.Pimenta Bueno-RO, sexta-feira,
18 de maio de 2018.Roberta Cristina Garcia Macedo Juíza de
Direito
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Proc.: 0004456-89.2014.8.22.0009
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Rafael de Moura Costa
Advogado:Carlos Oliveira Spadoni (RO 607 A) Léliton Luciano
Lopes da Costa OAB/RO 2237
Recebo o recurso interposto pelo acusado (fl. 146). Acerca do
recurso interposto pela defesa, verifico sua intempestividade,
considerando que o prazo de 05 (cinco) dias iniciou-se em
15/02/2018 (quinta-feira - fl. 148) e findou-se no dia 19/02/2018
(segunda-feira), sendo a apelação interposta apenas no dia
21/02/2018.Assim sendo, intime-se a defesa a apresentar as
razões do recurso de apelação interposto pelo acusado. Após,
ao MP para contrarrazões.Em sequência, subam os autos ao eg.
TJRO.Cumpra-se. Pimenta Bueno-RO, quinta-feira, 17 de maio de
2018.Roberta Cristina Garcia Macedo Juíza de Direito
Lucineide Souza de Meireles Alves
Diretora de Cartório

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
COMARCA DE PIMENTA BUENO - RO
Proc: 1001798-17.2010.8.22.0009
Ação:Petição (Juizado Cível)
jesse dias muniz junior(Adjudicante)
Advogado(s): Nelson Vieira da Rocha Junior(OAB 3765 RO)
Banco do Brasil S/A - AG. Pimenta Bueno-RO(Requerido)
Advogado(s): Karina de Almeida Batistuci(OAB 4571 RO), Rafael
Sgazerla Durand (OAB 4872-A RO)
jesse dias muniz junior(Adjudicante)
Advogado(s): Nelson Vieira da Rocha Junior(OAB 3765 RO)
Banco do Brasil S/A - AG. Pimenta Bueno-RO(Requerido)
Advogado(s): Karina de Almeida Batistuci(OAB 4571 RO), Rafael
Sgazerla Durand (OAB 4872-A RO)
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Patrono da parte requerida quanto
as informações prestadas, movimento 80, conforme r. DESPACHO
a seguir transcrito.
DESPACHO: Vistos.
Tendo em vista a manifestação do réu, quanto ao levantamento do
valor penhorado, junte-se extrato das contas judiciais vinculadas
ao processo. Após, intime-se o réu para, querendo, manifestar-se
no prazo de 5 (cinco) dias.
Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos.
Pimenta Bueno, 23 de abril de 2018.
WILSON SOARES GAMA
Juiz de Direito

1ª VARA CÍVEL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PIMENTA BUENO
1ª VARA CÍVEL
PORTARIA 02/2018
A Doutora VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE,
MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pimenta
Bueno, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no item “d” do Artigo 1º da Seção I –
Dos Magistrados – e dos Artigos 2º a 9º da Seção II – Da Função
Correicional – todos das Diretrizes Gerais Judiciais;
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RESOLVE:
I – Instaurar procedimento correcional na 1ª Vara Cível da Comarca
de Pimenta Bueno, estabelecendo o período de 11/06/2018 a
29/06/2018 para sua realização.
II – Estabelecer que a Correição não interromperá o regular
desenvolvimento das atividades jurisdicionais;
III – Determinar o encaminhamento desta Portaria à Corregedoria
Geral da Justiça, ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados
do Brasil, Subseção de Pimenta Bueno.
Afixe-se no átrio do Fórum.
Publique-se.
Pimenta Bueno, 21 de maio de 2018.
VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7001646-85.2015.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ADIMAR ALMEIDA DE SOUZA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE
SOUZA - RO0006862, CRISDAINE MICAELI SILVA FAVALESSA
- RO0005360
EXECUTADO: TIM CELULAR
Advogados do(a) EXECUTADO: LUIS CARLOS MONTEIRO
LAURENCO - BA0016780, JOSE MANOEL ALBERTO MATIAS
PIRES - RO0003718, GUSTAVO GEROLA MARSOLA RO0004164, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR SP39768, WILSON NOGUEIRA JUNIOR - RO0002917, OSWALDO
PASCHOAL JUNIOR - RO0003426, CELSO DAVID ANTUNES BA001141A, MARIO GREGORIO BARZ JUNIOR - PR30036
SENTENÇA
Trata-se de ação em fase de cumprimento de SENTENÇA,
envolvendo as partes acima mencionadas.
O executado apresentou comprovante de pagamento do valor
integral da condenação (ID 18278994).
O exequente manifestou pela liberação dos valores.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório necessário. Decido.
Considerando a informação do depósito Judicial do valor da dívida
(ID 18278994, pág. 2), dá-se por satisfeito o crédito.
Assim, nos termos do art. 924, inciso II, c.c. art. 925, ambos
do Código de Processo Civil, julgo extinto o cumprimento de
SENTENÇA, autorizando, em consequência, os necessários
levantamentos se existentes.
Custas pela executada.
Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado em conta
Judicial (ID 18278994), em favor do exequente, o qual deverá
comprovar o levantamento no prazo de 05 (cinco) dias.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se.
Pimenta Bueno/RO, 18 de maio de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7005526-51.2016.8.22.0009
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
EMBARGANTE: HILDO MEURER
Advogado do(a) EMBARGANTE: GABRIEL ALMEIDA MEURER RO7274
EMBARGADO: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
Advogado do(a) EMBARGADO:
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DECISÃO
A parte autora pleiteou a concessão de Justiça Gratuita.
Primeiramente, acerca do tema, a Constituição Federal, a qual
se sobrepõe às demais normas, no título dos direitos e deveres
individuais e coletivos, assim estabelece:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos;
[...]
Para a concessão da medida pleiteada se faz necessária a
comprovação da insuficiência alegada.
O Superior Tribunal de Justiça ressalta a relatividade da presunção
de pobreza, conferindo ao Juiz determinar a comprovação da
miserabilidade do requerente dos benefícios da justiça gratuita,
assim:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA
JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A revisão do
acórdão do Tribunal de origem sobre o indeferimento dos benefícios
da justiça gratuita encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ.
2. ‘O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido
quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o
requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.’
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO
MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 643.284/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
23/06/2015, DJe 29/06/2015).
No mais, o serviço judiciário tem um custo financeiro que deve
ser suportado, em primeiro lugar, pelos que dele se utilizam
efetivamente. Essa premissa decorre da própria organização do
Estado brasileiro.
Como a parte alegou ser autônomo, sem especificar qual sua
função ou a sua renda, inverossímil sua alegação de encontra-se
em estado de miserabilidade.
Por estas razões, faculto a parte autora a apresentação de
documentação comprobatória idônea quanto ao estado de pobreza
ou de necessidade, nos termos da Constituição Federal, no prazo
de 15 dias, sob pena de considerar o silêncio em anuência.
Pimenta Bueno/RO, 18 de maio de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7000976-13.2016.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: ELVISMAR DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIEL DE BRITO RIBEIRO RO0002630
EXECUTADO: JOSE ANTONIO THOMAZ
Advogados do(a) EXECUTADO: JANIO TEODORO VILELA RO6051, MILTON RICARDO FERRETTO - RO00571-A
SENTENÇA
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, envolvendo as
partes acima indicadas.
O bem penhorado foi adjudicado, sendo expedido o auto e a carta
de adjudicação aos ID’s 16915085 e 16952185.
Ao ID 18254855 foi expedido ofício ao cartório de registro de
imóveis para cancelamento da penhora efetuada sobre o imóvel.
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É o relatório necessário. Decido.
Considerando a quitação do débito, dá-se por satisfeito o crédito.
Assim, nos termos do art. 924, inciso II, c.c. art. 925, ambos do
Código de Processo Civil, julgo extinta a presente execução.
Custas pela parte executada.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se.
Pimenta Bueno/RO, 18 de maio de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7000050-61.2018.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE CARLOS PEREIRA DA CRUZ
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO SUGAHARA AZEVEDO RO0004469
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por José Carlos
Pereira da Cruz, sob o fundamento de que existem omissão na
SENTENÇA prolatada ao ID 18025896, consistente a ausência
de menção acerca dos laudos médicos inclusos junto a inicial,
bem como quanto a outros fatores para a concessão do benefício
previdenciária, tais como instrução escolar, idade, meio social,
dentre outros.
É o breve relatório. Decido.
Conheço dos embargos, para rejeitá-lo desde já, posto que a
SENTENÇA proferida não aponta omissão, devendo persistir tal
como está lançada.
A pretensão não merece acolhida, uma vez que a SENTENÇA não
padece de nenhum dos vícios apontados no art. 1.022, do Código
de Processo Civil.
Os argumentos tracejados na petição do recurso, na verdade,
referem-se a questões de modificação de MÉRITO e, portanto, sua
análise é descabida em sede de embargos de declaração.
Assim, se o embargante entende que a SENTENÇA está divorciada
das provas dos autos, cumpre deduzir a irresignação por meio de
recurso próprio a este fim.
Portanto, rejeito os presentes embargos.
Intimem-se.
Pimenta Bueno/RO, 18 de maio de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7002244-34.2018.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ROZICLER RIBAS
Advogados do(a) AUTOR: CRISDAINE MICAELI SILVA
FAVALESSA - RO0005360, ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE
SOUZA - RO0006862
RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SRGURO SOCIAL
DECISÃO
Trata-se de ação que objetiva a concessão de benefício
previdenciário, envolvendo as partes acima indicadas.
Considerando que a parte autora demonstrou sua insuficiência
de recursos, nos termos do artigo 5º, LXXIV da CF, concedo as
benesses da Justiça Gratuita.
A hipossuficiência da parte autora está evidenciada pela alegação
da condição de cozinheira, presumindo-se ser pessoa de parcos
recursos financeiros, o que não pode lhe obstar o acesso à Justiça.
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Considerando a Recomendação Conjunta 01, de 15 de Dezembro
de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre
a adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais
que envolvam a concessão de benefícios previdenciários de
aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente e dá
outras providências, desde logo determino a realização de prova
pericial médica e, para tanto, nomeio como Perito deste Juízo
o Dr. João Américo de Assis Junior, médico clínico geral.
Diante do fato recente ocorrido, quando a Justiça Federal devolveu
todas as requisições que ultrapassaram o valor de R$ 248,00,
alegando ser este o valor máximo previsto na Resolução n.
305/2014, do Conselho da Justiça Federal, FIXO os honorários
periciais no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) que é valor
máximo previsto para remuneração de peritos na Jurisdição
Federal Delegada, Tabela V, prevista na Resolução n. 305/2014,
do Conselho da Justiça Federal, inclusive, foi com base nesta
tabela que a Justiça Federal devolveu centenas de requisições
cujos honorários ultrapassavam tal valor.
Contudo, se durante a realização da pericia, o (a) Sr(a). Perito (a)
verificar que a situação analisada é excepcional e mais complexa
do que as corriqueiramente periciadas, poderá quando da
apresentação do Laudo Pericial requerer ao Juízo que complemente
o pagamento dos honorários pericias até o limite de três vezes
o valor máximo previsto na Resolução, desde que fundamente
adequadamente qual a especifidade do caso que justifica referido
aumento, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Resolução n.
305/2014.
A perícia será realizada no dia 27 de Junho de 2018, às 08h40min, no
seguinte endereço: Av. Fortaleza, 5063, em frente à Igreja Matriz,
Centro, na cidade de Rolim de Moura-RO.
O Perito deverá exercer seu mister independente de assinatura de
termo de compromisso.
Deverá o perito responder os quesitos do Juízo, bem como os
apresentados pelas partes.
QUESITOS DO JUÍZO:
I - DADOS GERAIS DO PROCESSO
a) Número do processo
b) Juizado/Vara
II - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A)
a) Nome do(a) autor(a)
b) Estado civil
c) Sexo
d) CPF
e) Data de nascimento
f) Escolaridade
g) Formação técnico-profissional
III - DADOS GERAIS DA PERÍCIA
a) Data do Exame
b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM
c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha
acompanhado o exame)
d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha
acompanhado o exame)
IV - HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A)
a) Profissão declarada
b) Tempo de profissão
c) Atividade declarada como exercida
d) Tempo de atividade
e) Descrição da atividade
f) Experiência laboral anterior
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido
V- EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS
SOBRE A PATOLOGIA
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
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e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual Justifique
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a
CONCLUSÃO.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária Parcial
ou total
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que
acomete(m) o(a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou
decorre de progressão ou agravamento dessa patologia Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data
da realização da perícia judicial Se positivo, justificar apontando os
elementos para esta CONCLUSÃO.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação Qual atividade
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente,
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias A partir de quando
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento Qual a previsão
de duração do tratamento Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico O tratamento é oferecido pelo SUS
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento
necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha
condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual
(data de cessação da incapacidade)
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas Responda apenas
em caso afirmativo.
Caso queira e ainda não tenha sido apresentado na inicial, poderá,
no prazo de cinco dias, a parte requerente apresentar outros
quesitos que não estejam no rol acima exposto, bem como a indicar
assistente técnico, o qual deverá apresentar seu parecer no prazo
de 10 (dez) dias após a entrega de laudo pericial.
Fixo o prazo de 10 dias para CONCLUSÃO do laudo.
Intimem as partes da data da perícia, devendo a parte autora
comparecer perante o perito no local, dia e horário indicados
portando todos os exames médicos e clínicos que possuir (ex:
raio x, ultra som, tomografia, ressonância e outro), além dos
documentos pessoais.
A intimação do(a) Perito(a) deverá ser realizada por e-mail.
Cite-se e intime-se o requerido, nos termos do artigo 19 da
Resolução Nº 185, do Conselho Nacional De Justiça (CNJ), de
18/12/2013.
Intime-se o requerido para, no prazo de cinco dias, apresentar
outros quesitos que não estejam no rol acima exposto, bem como a
indicar assistente técnico, o qual deverá apresentar seu parecer no
prazo de 10 (dez) dias após a entrega de laudo pericial.
Nos termos do artigo 1º, III, da Recomendação Conjunta 01, de
15 de Dezembro de 2015 do Conselho Nacional de Justiça,
intime-se a parte requerida para apresentar cópia do processo
administrativo, incluindo eventuais perícias administrativas ou
informes dos sistemas informatizados, relacionados às perícias
médicas realizadas pela parte requerente, no prazo de 20 dias.
Consigno que o prazo para contestação fluirá a partir da intimação
do laudo pericial e não sendo contestada a ação no prazo legal,
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formulados pela
parte autora (CPC, art. 344).
Advirto o requerido que, na contestação, deverá especificar outras
provas que pretende produzir, sob pena de preclusão.
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Com a apresentação da contestação ao requerente para, caso
queira, apresente impugnação.
Após, tornem os autos conclusos.
Determino ainda à parte autora que junte aos autos, até a data da
perícia, procuração outorgada recentemente.
Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
DECISÃO SERVINDO COMO MANDADO PARA INTIMAÇÃO DA
PARTE AUTORA E CARTA AO PERITO
Nome: ROZICLER RIBAS
Endereço: av dos bandeirantes, 292, pioneiros, Pimenta Bueno RO - CEP: 76970-000
Perito: Dr. João Américo de Assis Junior
Endereço: Av. Fortaleza, 5063, Rolim de Moura-RO.
Pimenta Bueno/RO, 18 de maio de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7002176-84.2018.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: REINOLDO REICHEL
Advogado do(a) AUTOR: ANA PAULA GOMES DA SILVA RO0003596
RÉU: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
DECISÃO
Trata-se de ação envolvendo as partes acima indicadas.
Nos termos da Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados
Especiais da Fazenda Pública, compete a estes conciliar,
processar e julgar as causas cíveis de interesses dos Estados,
Distrito Federal, Territórios e Municípios, bem como autarquias e
fundações públicas a eles vinculadas, com valor de até sessenta
salários mínimos (artigo 2º, caput, artigo 5º, inciso II), sendo que
esta competência de reveste de natureza absoluta (artigo 2º, §4º).
No caso dos autos, a parte atribuiu à causa o valor de R$ 30.181,27,
portanto, a demanda se insere na competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública.
Ademais, o fato de haver pedido de prova pericial não obsta a
tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública,
posto existir possibilidade de produção da referida prova, conforme
art. 10 da Lei nº 12.153/2009 e tese firmada pelo Superior Tribunal
de Justiça, na edição 89 do Jurisprudência em Teses, publicado
no dia 20 de setembro de 2017 (“A necessidade de produção de
prova pericial, por si só, não influi na definição da competência dos
Juizados Especiais “).
Por essas razões, declaro este Juízo absolutamente incompetente
para processar a presente demanda e, por consequência,
declino da competência em favor do Juízo de Direito do Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pimenta Bueno/RO,
determinando a remessa ao Juízo competente, na forma do artigo
64, §1º, do Código de Processo Civil.
Remetam-se os autos, após o prazo para eventual recurso.
Pimenta Bueno/RO, 18 de maio de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7002143-94.2018.8.22.0009
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)
EMBARGANTE: SANDRA MARCIA DE SA PITANGUI
Advogado do(a) EMBARGANTE: BERNARDO SCHMIDT
TEIXEIRA PENNA - MG0091971
EMBARGADO: GENALDO MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR
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DECISÃO
Registro que desde o dia 1º de janeiro de 2017 está em vigor o novo
Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado de Rondônia
(Lei nº 3.896/2016), portanto, a partir desta data o valor das custas
iniciais é de 2% (dois por cento) sobre o valor dado à causa no
momento da distribuição, dos quais 1% (um por cento) fica adiado
até 5 (cinco) dias depois da audiência de conciliação (art. 12, I, da
referida Lei).
Além disso, nos termos do §1º do mesmo artigo, o valor mínimo
de cada hipótese é de R$ 100,00. Caso tal valor corresponda ao
percentual de 2% ou mais, não será necessário o recolhimento do
valor adiado para após a audiência de conciliação
Assim, considerando que não haverá designação de audiência de
conciliação, em razão do procedimento específico, o valor de 2%
deve ser recolhido no momento da distribuição.
Diante disso, intime-se o autor, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
comprovar o recolhimento da diferença das custas, sob pena de
indeferimento e arquivamento da inicial.
Decorrido o prazo in albis, conclusos para extinção. Havendo
cumprimento, conclusos para DECISÃO.
Pimenta Bueno/RO, 18 de maio de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7002199-30.2018.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
AUTOR: IVONILDE GHISI
Advogados do(a) AUTOR: ELESSANDRA APARECIDA FERRO RO4883, HENRIQUE SCARCELHI SEVERINO - RO0002714
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DECISÃO
Trata-se de ação que objetiva a concessão de benefício
previdenciário, envolvendo as partes acima indicadas.
Considerando que a parte autora demonstrou sua insuficiência
de recursos, nos termos do artigo 5º, LXXIV da CF, concedo as
benesses da Justiça Gratuita.
Em sua inicial, a parte autora pleiteia tutela provisória para
determinar ao requerido a concessão do benefício previdenciário
durante o curso do processo.
Afirma que a enfermidade que possui a torna incapacitada para
atividade laboral e que o pedido foi indeferido administrativamente.
Verifica-se que os documentos que embasam o pedido indicam a
existência de doença e que a autora, no entanto, se faz necessário
análise técnica aprofundada necessária a formação da convicção
do juízo para determinação de extensão, consequências e
existência de eventuais limitações para o trabalho.
Neste contexto, em análise sumária, não há elementos que
evidenciem que a enfermidade seja incapacitante para o labor, a
ponto de autorizar a implantação do benefício pleiteado.
Lado outro, o deferimento da tutela provisória, em caso de
improcedência do pleito exordial, pode causar ao requerido, que
é ente público, situação irreversível, uma vez que a recuperação
de valores porventura adiantados à parte autora se tornaria muito
difícil, ou mesmo impossível.
Assim, apesar da documentação apresentada, o pleito da parte
autora enseja providência de difícil reversão, o que encontra óbice
no artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
Art. 300. [...]
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
DECISÃO.
Diante o exposto, indefiro, por ora, a concessão da tutela provisória,
ressalvando a análise da mesma caso venham a ser carreadas
novas provas aos autos que possam subsidiar tal pedido.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

Considerando a Recomendação Conjunta 01, de 15 de Dezembro
de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre
a adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais
que envolvam a concessão de benefícios previdenciários de
aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente e dá
outras providências, desde logo determino a realização de prova
pericial médica e, para tanto, nomeio como Perito deste Juízo
o Dr. João Américo de Assis Junior, médico clínico geral.
Diante do fato recente ocorrido, quando a Justiça Federal devolveu
todas as requisições que ultrapassaram o valor de R$ 248,00,
alegando ser este o valor máximo previsto na Resolução n.
305/2014, do Conselho da Justiça Federal, FIXO os honorários
periciais no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) que é valor
máximo previsto para remuneração de peritos na Jurisdição
Federal Delegada, Tabela V, prevista na Resolução n. 305/2014,
do Conselho da Justiça Federal, inclusive, foi com base nesta
tabela que a Justiça Federal devolveu centenas de requisições
cujos honorários ultrapassavam tal valor.
Contudo, se durante a realização da pericia, o (a) Sr(a). Perito (a)
verificar que a situação analisada é excepcional e mais complexa
do que as corriqueiramente periciadas, poderá quando da
apresentação do Laudo Pericial requerer ao Juízo que complemente
o pagamento dos honorários pericias até o limite de três vezes
o valor máximo previsto na Resolução, desde que fundamente
adequadamente qual a especifidade do caso que justifica referido
aumento, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Resolução n.
305/2014.
A perícia será realizada no dia 27 de Junho de 2018, às 08h20min, no
seguinte endereço: Av. Fortaleza, 5063, em frente à Igreja Matriz,
Centro, na cidade de Rolim de Moura-RO.
O Perito deverá exercer seu mister independente de assinatura de
termo de compromisso.
Deverá o Perito responder os quesitos do Juízo, bem como os
apresentados pelas partes.
QUESITOS DO JUÍZO:
I - DADOS GERAIS DO PROCESSO
a) Número do processo
b) Juizado/Vara
II - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A)
a) Nome do(a) autor(a)
b) Estado civil
c) Sexo
d) CPF
e) Data de nascimento
f) Escolaridade
g) Formação técnico-profissional
III - DADOS GERAIS DA PERÍCIA
a) Data do Exame
b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM
c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha
acompanhado o exame)
d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha
acompanhado o exame)
IV - HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A)
a) Profissão declarada
b) Tempo de profissão
c) Atividade declarada como exercida
d) Tempo de atividade
e) Descrição da atividade
f) Experiência laboral anterior
g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido
V- EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS
SOBRE A PATOLOGIA
a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da
perícia (com CID).
c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido
Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
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e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho
Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como
se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)
para o exercício do último trabalho ou atividade habitual Justifique
a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a
CONCLUSÃO.
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade
do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária Parcial
ou total
h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que
acomete(m) o(a) periciado(a).
i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou
decorre de progressão ou agravamento dessa patologia Justifique.
k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do
indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data
da realização da perícia judicial Se positivo, justificar apontando os
elementos para esta CONCLUSÃO.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para a reabilitação Qual atividade
m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente,
o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias A partir de quando
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos
considerados para o presente ato médico pericial
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento Qual a previsão
de duração do tratamento Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico O tratamento é oferecido pelo SUS
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento
necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha
condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual
(data de cessação da incapacidade)
q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem
pertinentes para melhor elucidação da causa.
r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de
dissimulação ou de exacerbação de sintomas Responda apenas
em caso afirmativo.
VI- QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE
Quesitos específicos para as hipóteses de pedido de auxílioacidente ou nos casos em que o autor já recebe auxílio-acidente e
pretende o recebimento de auxílio-doença:
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional
que implique redução de sua capacidade para o trabalho Qual
b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente
de trabalho ou de qualquer natureza Em caso positivo, indique o
agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem
como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/
ou hospitalar.
c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer
natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da
atividade habitual
d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades
encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando
suas funções habituais Tais sequelas são permanentes, ou seja,
não passíveis de cura
e) Houve alguma perda anatômica Qual A força muscular está
mantida
f) A mobilidade das articulações está preservada
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999
h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua
capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a
mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas
não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade
Caso queira e ainda não tenha sido apresentado na inicial, poderá,
no prazo de cinco dias, a parte requerente apresentar outros
quesitos que não estejam no rol acima exposto, bem como a indicar
assistente técnico, o qual deverá apresentar seu parecer no prazo
de 10 (dez) dias após a entrega de laudo pericial.
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Fixo o prazo de 10 dias para CONCLUSÃO do laudo.
Intimem as partes da data da perícia, devendo a parte autora
comparecer perante o perito no local, dia e horário indicados
portando todos os exames médicos e clínicos que possuir (ex:
raio x, ultra som, tomografia, ressonância e outro), além dos
documentos pessoais.
A intimação do(a) Perito(a) deverá ser realizada por e-mail.
Cite-se e intime-se o requerido, nos termos do artigo 19 da
Resolução Nº 185, do Conselho Nacional De Justiça (CNJ), de
18/12/2013.
Intime-se o requerido para, no prazo de cinco dias, apresentar
outros quesitos que não estejam no rol acima exposto, bem como a
indicar assistente técnico, o qual deverá apresentar seu parecer no
prazo de 10 (dez) dias após a entrega de laudo pericial.
Nos termos do artigo 1º, III, da Recomendação Conjunta 01, de
15 de Dezembro de 2015 do Conselho Nacional de Justiça,
intime-se a parte requerida para apresentar cópia do processo
administrativo, incluindo eventuais perícias administrativas ou
informes dos sistemas informatizados, relacionados às perícias
médicas realizadas pela parte requerente, no prazo de 20 dias.
Consigno que o prazo para contestação fluirá a partir da intimação
do laudo pericial e não sendo contestada a ação no prazo legal,
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formulados pela
parte autora (CPC, art. 344).
Advirto o requerido que, na contestação, deverá especificar outras
provas que pretende produzir, sob pena de preclusão.
Com a apresentação da contestação ao requerente para, caso
queira, apresente impugnação.
Após, tornem os autos conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
DECISÃO SERVINDO COMO MANDADO PARA INTIMAÇÃO DA
PARTE AUTORA E CARTA AO PERITO
Nome: IVONILDE GHISI
Endereço: Avenida Independência, 965, CTG, Pimenta Bueno - RO
- CEP: 76970-000
Perito: Dr. João Américo de Assis Junior
Endereço: Av. Fortaleza, 5063, em frente à Igreja Matriz, Centro,
na cidade de Rolim de Moura-RO.
Pimenta Bueno/RO, 18 de maio de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7005002-54.2016.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR: ANA ALVES MOREIRA
Advogados do(a) AUTOR: DEBORA CRISTINA MORAES RO0006049, JUCEMERI GEREMIA - RO6860
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Recentemente o Superior Tribunal de Justiça proferiu DECISÃO,
em sede de Recurso Especial n. 1648305/RS 2017/0009005-5,
acerca do tema, determinando a suspensão nacional de processos
que versem sobre o acréscimo de 25% estabelecido pela lei
previdenciária:
RECURSO ESPECIAL N 1.648.305 - RS (2017/0009005-5)
RELATOR: MINISTRO PRESIDENTE DA COMISSÃO GESTORA
DE PRECEDENTES RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL RECORRIDO: IRMA PERINE ADVOGADO:
LUIZ ALFREDO OST E OUTRO. DESPACHO: com a entrada
em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Plenário do
Superior Tribunal de Justiça realizou diversas alterações para
atualizar o Regimento Interno da Corte. Dentre elas, destaco a
Emenda Regimental n. 24 de 28 de setembro de 2016, que teve
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como principal objetivo preceitos estabelecidos no CPC/2015
correlatos ao processo e o julgamento de precedentes qualificados
de competência deste Tribunal Superior (recursos repetitivos,
incidente de assunção de competência e enunciados de súmula).
Em relação aos recursos repetitivos, do art. 256 ao 256-X foram
disciplinados procedimentos aplicáveis dese a seleção do recurso
no tribunal de origem como representativo da controvérsia até
a proposta de revisão de entendimento firmado sob o rito dos
repetitivos. importantes inovações também podem ser conferidas
nos arts. 256 ao 256-D do RISTJ, que estabelecem atribuições
ao Presidente do STJ para despachar, antes da distribuição, em
recursos indicados pelos tribunais de origem como representativos
da controvérsia (RRC). Essas distribuições, mediante a Portaria
STJ/GP n. 475 de 11 de novembro de 2016, foram delegadas ao
Presidente da Comissão Gestora de Precedentes. Quanto a esse
ponto, a análise dos RRCs pelo Presidente da Comissão Gestora
de Precedentes deve ser restrita aos limites regimentais, de forma
que, após a distribuição, o ministro relator possa se debruçar
sobre a proposta de afetação do processo ao rito dos repetitivos
no prazo de sessenta dias úteis (RISTJ, art. 256-E) a fim de: a)
rejeitar, de maneira fundamentada, a indicação do recurso especial
como representativo da controvérsia (inciso I); b) propor à Corte
Especial ou à Seção, conforme o caso, a afetação do recurso para
julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (inciso II). Feito esse
breve registro sobre parte das alterações regimentais atinentes aos
recursos repetitivos, passo à análise precária formal do presente
recuso qualificado pelo Tribunal de origem como representativo
da controvérsia. A Procuradoria-Geral da República, por meio do
parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Moacir
Guimarães Moraes Filho, manifesta-se pela admissão do recurso
como representativo da controvérsia sob o fundamento de que
“em face da constatação de múltiplos litígios em que se debate a
mesma questão de direito, faz-se necessário a uniformização de
tratamento judicial a todos os litigantes colocados à situação como
a dos autos” (e-STJ, fl. 208). O Vice-Presidente do Trbunal Regional
da 4º Região delimitou a questão de direito objeto do recurso a
ser processada sob o rito dos repetitivos do STJ nos seguintes
termos (e-STJ, fl. 191, com destaque no original): Discute-se a
possibilidade da concessão do acréscimo de 25% previsto no art.
45 da Lei n. 8.213/91, sobre o valor do benefício em caso de o
segurado necessitar de assistência permanente de outra pessoa,
independentemente da espécie de aposentadoria. Em análise
superficial do processo, plenamente passíveis de revisão pelo
relator destes autos, entendo preenchidos os requisitos formais
previsto no art. 256 do regimento Interno do STJ. Com relação ao
aspecto numérico, mesmo não tendo sido consignado na DECISÃO
de admissibilidade o quantitativo de processos sobrestados na
origem, sobreleva registrar que a Vice-Presidência do TRF da 4º
Região, órgão resposável pelo juízo de admissibilidade de todos
recursos especial interpostos no respectivo Tribunal, possui a visão
sistêmica de volume de feitos com determinada questão de feito,
sendo as atividades de sobrestamento de processos atos judicial
que se iniciarão após a seleção do recurso como representativo
da controvérsia. Quanto à questão de direito objeto da presente
indicação de recurso representativo da controvérsia, é possível
identificar que a orientação jurisprudencial desta Corte sobre a
matéria indica a impossibilidade da concessão do acréscimo de
25% previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/1991 a beneficiário que
não esteja aposentado por invalidez, o que, em consequência,
conflitaria com o entendimento adotado pelo Tribunal de origem.
Cito, a título de ilustração, o REsp n. 1.475.512/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques (segunda turma) e o REsp n. 1.533.402/
SC, relator Ministro Sérgio Kukina (Primeira Turma). Exatamente
por identificar possível divergência com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema, a Ministra Assusete Magalhães,
nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação da Lei
PUIL n. 236/RS, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social
contra acórdão da Turma Nacional de Uniformização (TNU) do
sistema de juizados especiais federais, concedeu medida liminar
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para “determinar a suspensão dos processos nos quais tenha sido
estabelecida a mesma controvérsia”. No caso, a TNU, por maioria
de votos, entendeu cabível a extensão do referido adicional de 25%
a beneficiário aposentado por idade e por tempo de contribuição
(DECISÃO publicada do DJe de 02.03/2017). A peculiaridade de já
haver DECISÃO liminar da Ministra Assusete Magalhães no PUIL
n. 236/RS, determinando a suspensão de todos os processos em
tramitação no âmbito do juizado especial federal (juízes, turma
recursais, turmas regionais de uniformização e Turma Nacional
de Uniformização) que discutam a mesma questão jurídica objeto
desta indicação de RRC realizada pela Vice-Presidência do
Tribunal de origem preconiza a distribuição do presente recurso por
prevenção PUIL n. 236/RS. Isso porque a suspensão determinada
pela Ministra Magalhães surtirá efeito até o julgamento do MÉRITO
do citado pedido de uniformização pela Primeira Seção, órgão
jurisdicional desta Corte Superior também competente para
processar e julgar o recurso afetado sob o rito dos repetitivos, nos
termos do inciso X do art. 12 do RISTJ. Ademais, invariavelmente,
o entendimento da Primeira Seção a respeito da possibilidade ou
não de acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/1991
ser atendido a beneficiário que não esteja aposentado por invalidez
refletirá nos processos em tramitação na justiça comum, mesmo
que definido no bojo do pedido de uniformização e interpretação da
lei federal, que possui, em princípio, repercussão apenas no âmbito
do juizado especial federal. Assim, a definição da matéria sob o
rito qualificado dos recursos repetitivos, precedente qualificado
de estrita observância pelos juízes e tribunais nos termos do
art. 121-A do RISTJ e do art. 927 do CPC, orientará todas as
instâncias ordinárias, inclusive juizados especiais, com importantes
reflexos na análise de admissibilidade dos recursos, bem como
em institutos de aceleração processual, tais como a tutela de
evidência e a improcedência liminar do pedido, a depender do
resultado do recurso repetitivo. Ante o exposto, com fundamento
no art. 256-D do RISTJ, c/c inciso I do art. 4º da Portaria STJ/GP
n. 475 de 11 de novembro de 2016, determino o encaminhamento
dos autos à Ministra Assusete Magalhães que melhor dirá sobre
a possível prevenção deste recurso ao PUIL n. 236/RS, de sua
relatoria. Para fins de registro e de futuras distribuições, anoto que
o Vice-Presidente do TRF da 4º Região admitiu, juntamente com
este recurso, os Recursos Especial n. 1.648.304/RS e 1.656.279/
RS PublIque-se. Brasília (DF), 10 de março de 2017. MINISTRO
PAULO DE TARSO SANSEVERINO Presidente da Comissão
Gestora de Precedentes - Portaria STJ 475/2016.
Intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 15 dias,
quanto a petição apresentada pelo requerido, bem como acerca do
recurso em trâmite no STJ que afetou a matéria como repercussão
geral.
Após, com ou sem manifestação, conclusos para DECISÃO.
Pimenta Bueno/RO, 18 de maio de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7004390-19.2016.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: PEDRO HENRIQUE BORGES CARVALHO
SOARES
Advogado do(a) EXEQUENTE: THIAGO FUZARI BORGES RO0005091
EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
INSS
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
O executado apresentou exceção de pré-executividade ao ID
17410575.
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Considerando a matéria ventilada na peça do executado, necessário
faz-se a apresentação de cálculos. Sendo assim, intime-se o
executado para que, no prazo de 15 dias, apresente memória de
cálculos que entende devido ao exequente.
Após, ao exequente para manifestação.
Pimenta Bueno/RO, 18 de maio de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7003940-42.2017.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANA ALVES DE CARVALHO
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO SUGAHARA AZEVEDO RO0004469
RÉU: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) RÉU: RUBENS GASPAR SERRA - SP0119859
DECISÃO
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Ana Alves de
Carvalho, alegando existir omissão na SENTENÇA proferida ao ID
17824271, eis que deixou de mencionar acerca da restituição em
dobro das parcelas que vieram a ser descontadas no decorrer do
processo.
Afirma que o valor a ser restituído é de R$ 5.789,52.
Intimado, o embargado apresentou defesa afirmando não ser
possível efeitos infringente em sede de embargos de declaração
(ID 18322488).
Pois bem.
Recebo dos embargos, pois próprios e tempestivos e no MÉRITO,
dou-lhe provimento, eis que assiste razão a parte embargante
quanto a omissão alegada.
Do efeito infringente.
O objetivo dos embargos de declaração é o esclarecimento,
complemento ou correção material da DECISÃO. Portanto, eles
não se prestam a invalidar uma DECISÃO processualmente
defeituosa ou reforma-la.
Contudo, quando os embargos de declaração buscam suprir a
omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir
erro material, é possível que a DECISÃO de resposta aos embargos
altere substancialmente o teor da DECISÃO embargada.
Portanto, considerando tratar-se no presente caso de correção de
vício, face omissão na SENTENÇA proferida nos autos, caberá
embargos de declaração com efeitos infringentes.
Dos embargos de Declaração.
Afirma a parte autora que a SENTENÇA proferida nos autos
incorreu em omissão, visto que deixou de considerar nos cálculos
finais os 8 meses de descontos indevidos.
Pois bem, considerando que a SENTENÇA reconheceu a
irregularidade dos descontos realizado junto ao benefício
previdenciário da requerente, impõe-se a devolução, em dobro, de
todas as parcelas pagas a este título e, não somente da importância
de R$ 3.684,24, reconhecida pela SENTENÇA de ID 17824271.
Dessa forma, conheço dos embargos declaratórios, dando-lhe
provimento para suprir a omissão e, por consequência, condenar a
requerida, também, na restituição em dobro das demais quantias,
comprovadamente pagas, a título de desconto indevido, o qual
consiste no valor de R$ 5.789,52.
Contudo, considerando que a empresa embargada já efetuou
o depósito do valor correspondente à R$ 3.684,24, conforme ID
18462987, caberá a esta, somente, a complementação do valor,
consistente em R$ 2.105,28 (já considerado o valor pago em
dobro), a ser atualizado monetariamente a partir do ajuizamento da
ação e com juros de mora a partir da citação.
No mais, deve a SENTENÇA persiste como está lançada.
Quantos aos valores já depositados nos autos, expeça-se alvará
em favor da embargante/requerente.
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Caso haja pagamento voluntário do valor remanescente, desde já
fica autorizado a expedição de alvará em favor da requerente para
levantamento dos valores.
Atente-se o cartório quanto as custas finais do processo.
Intimem-se.
Pimenta Bueno/RO, 18 de maio de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7002284-16.2018.8.22.0009
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR:
AYMORE
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INSVESTIMENTO S.A
Advogado do(a) AUTOR: THATIANE TUPINAMBA DE CARVALHO
- RO0005086
RÉU: ERIC JULIO DOS SANTOS TINE
DECISÃO
Registro que desde o dia 1º de janeiro de 2017 está em vigor o novo
Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado de Rondônia
(Lei nº 3.896/2016), portanto, a partir desta data o valor das custas
iniciais é de 2% (dois por cento) sobre o valor dado à causa no
momento da distribuição, dos quais 1% (um por cento) fica adiado
até 5 (cinco) dias depois da audiência de conciliação (art. 12, I, da
referida Lei).
Além disso, nos termos do §1º do mesmo artigo, o valor mínimo
de cada hipótese é de R$ 100,00. Caso tal valor corresponda ao
percentual de 2% ou mais, não será necessário o recolhimento do
valor adiado para após a audiência de conciliação
Assim, considerando que não haverá designação de audiência de
conciliação, em razão do procedimento específico, o valor de 2%
deve ser recolhido no momento da distribuição.
Verifico ainda que a mora não restou devidamente comprovada,
consoante artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69.
Diante disso, intime-se o autor, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
comprovar o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento e
arquivamento da inicial.
Determino ainda que, no mesmo prazo, a parte autora junte aos
autos instrumento procuratório outorgado à advogado subscritora
da peça inicial.
Decorrido o prazo in albis, conclusos para extinção. Havendo
cumprimento, conclusos para DECISÃO.
Pimenta Bueno/RO, 18 de maio de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7001299-47.2018.8.22.0009
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: AGROPECUARIA PB LTDA EPP
Advogados do(a) AUTOR: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
- RO0000685, ELLEN CORSO HENRIQUE DE OLIVEIRA RO0000782
RÉU: ISALDA RIBEIRO DA SILVA
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Trata-se de ação monitória envolvendo as partes acima indicadas.
Em petição de ID 18415216, as partes apresentam termos de
acordo e pleiteiam sua homologação.
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É o relatório. Decido.
Diante da capacidade das partes e licitude do objeto, HOMOLOGO
a proposta de acordo cujo teor consta no termo de ID 18415216,
para que surta seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no
artigo 487, III do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo.
Sem custas, face o acordo.
Honorários conforme acordo.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Pimenta Bueno/RO, 21 de maio de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7000603-11.2018.8.22.0009
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: DANIEL DE BRITO RIBEIRO, CIBELE THEREZA
BARBOSA RISSARDO, CRISTHIANNE PAULA CREMONESE DE
FREITAS
Advogado do(a) AUTOR: CRISTHIANNE PAULA CREMONESE
DE FREITAS - RO0002470
RÉU: RAIMUNDO CINTA LARGA, OITA MATINA CINTA LARGA,
NAÇOCA PIU CINTA LARGA, JOAO CINTA LARGA, PANDERE
CINTA LARGA, PAYAMAN CINTA LARGA, MAURO CINTA
LARGA
DECISÃO
Registro que desde o dia 1º de janeiro de 2017 está em vigor o novo
Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado de Rondônia
(Lei nº 3.896/2016), portanto, a partir desta data a distribuição
de Carta Precatória, deverá ser precedida de comprovação de
pagamento das custas, no valor de R$ 300,00 para cada uma delas.
Considerando que o boleto juntado ao ID 18373432 não presta
para o fim de comprovar o pagamento das custas de Carta
Precatória, intime-se a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze)
dias, comprovar o recolhimento das custas, pagando o valor por
guia específica, sob pena de extinção do feito sem resolução do
MÉRITO, do contrário determino:
No mais, considerando a proximidade da audiência designada ao
ID 18001439, necessário faz-se sua redesignação para o dia 16 de
julho de 2018, 8h.
Considerando a manifestação da parte autora pleiteando a citação
do requerido Raimundo no mesmo endereço dos outros requeridos,
inclua-o no MANDADO de citação.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Pimenta Bueno/RO, 21 de maio de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7001950-79.2018.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: GUILHERME OLIVEIRA PIPPER
Advogado do(a) AUTOR: RENAN DIEGO REBOUCAS SOUZA
CASTRO - RO6269
RÉU: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
DECISÃO
Em consulta realizada junto ao site deste Tribunal, que faço juntada
neste ato, verifica-se que houve recolhimento integral das custas
processuais pertinentes à presente fase. Assim, recebo o feito e
determino seu processamento.
Trata-se de ação com procedimento comum, envolvendo as partes
supramencionadas.
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Em sendo clara a existência de relação de consumo e a
hipossuficiência do autor/consumidor em face da requerida/
fornecedora, bem como em razão da probabilidade do direito,
inverto o ônus da prova, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do Código
de Defesa do Consumidor.
Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, determino a
realização de audiência de tentativa de conciliação, a qual designo
para o dia 16 de Julho de 2018, 7h40min, a realizar-se no Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania-CEJUSC, no
seguinte endereço: Avenida Presidente Dutra, 918. Salas 03 E 05,
Centro, Pimenta Bueno/RO.
Cite-se a parte requerida, com prazo mínimo de 20 dias da
audiência, para que tome conhecimento da ação, consignando-se
as seguintes advertências:
1– As partes deverão comparecer em audiência, acompanhadas
por advogado ou por Defensor Público, podendo constituir
representante, por meio de procuração específica, com poderes
para negociar e transigir (CPC. art. 334, § 9º e 10);
2. Nos termos do art. 334, §8º do CPC, caso alguma das partes não
compareça, injustificadamente à audiência de Conciliação, desde
já aplico multa de 2% sobre o valor da causa, a ser revertida em
favor do Estado de Rondônia (CPC, Art. 8º);
3- não obtida a autocomposição em audiência, ou se qualquer
uma das partes a ela deixar de comparecer, a contestação deverá
ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da
audiência de conciliação, ou da última sessão de conciliação (CPC,
art. 335, I, 44) e,
4– não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344).
5- Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC fica vedado o exercício
da faculdade prevista no artigo 340 do CPC.
Após, encaminhem-se os autos para o Centro Judiciário de Solução
de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, para realização da solenidade.
Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora
para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação,
oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se
pretende produzir outras provas ou se deseja o julgamento
antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em
réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas
relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo
formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá
a parte autora apresentar resposta à reconvenção.
As partes deverão especificar as provas, desde logo, na contestação
e impugnação, respectivamente, justificando sua necessidade e
pertinência, sob pena de indeferimento.
Havendo necessidade de produção de prova testemunhal, devem
as partes, desde logo, apresentem o rol de testemunhas.
Cientifiquem-se as partes de que devem atualizar nos autos, sempre
que necessário, seus respectivos endereços, conforme art. 77, V do
Código do Processo Civil, sob pena de serem consideradas válidas
intimações dirigidas aos endereços constantes nos autos, como
dispõe o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
Fica a parte autora intimada por seu patrono para, até a data da
audiência, juntar aos autos cópia legível do documento de ID
18031103, página 3.
OBS: Para acessar o teor da petição inicial, a parte deverá acessar o
seguinte endereço do sítio eletrônico do PJE: http://www.tjro.jus.br/iniciopje, clicando em Consulta Processual 1º Grau, ou no endereço http://
pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam, devendo informar o
número do processo, clicar em pesquisa, clicar no ícone “ Ver Detalhes”.
Sendo que, em caso de dúvida quanto ao acesso, a parte poderá se
dirigir diretamente ao Cartório da 1ª Vara Cível de Pimenta Bueno.
DECISÃO SERVINDO COMO CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO
E INTIMAÇÃO
Nome: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
Endereço: Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, 1500,
Distrito Industrial, Jundiaí - SP - CEP: 13213-086
Pimenta Bueno/RO, 21 de maio de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7001981-02.2018.8.22.0009
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: PREDYLETA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA
- ME
Advogado do(a) AUTOR: PAULO FERREIRA DE SOUSA RO243-B
RÉU: ABRAO THOMAZ JUNIOR
DECISÃO
Retifique-se o assunto processual.
A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao
procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova
escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a ação
monitória é pertinente (CPC, artigo 700).
Assim, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil,
determino a realização de audiência de tentativa de conciliação, a
qual designo para o dia 09 de Julho de 2018, 7h40min, a realizar-se
no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania-CEJUSC,
no seguinte endereço: Avenida Presidente Dutra, 918. Salas 03 E
05, Centro, Pimenta Bueno/RO.
Fixo honorários em 5% do valor da causa, nos termos do artigo 701
do Código de Processo Civil.
Nos termos do art. 334, §8º do CPC, caso alguma das partes não
compareça, injustificadamente à audiência de Conciliação, desde
já aplico multa de 2% sobre o valor da causa, a ser revertida em
favor do Estado de Rondônia (CPC, Art. 8º).
Cite-se a parte requerida com prazo mínimo de 20 dias.
Expedido o MANDADO, encaminhem-se os autos para o Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania- CEJUSC, para
realização da audiência de conciliação.
Deverá ser dado ciência ao requerido que, em audiência,
reconhecendo o crédito do requerente e depositando trinta por
cento do valor, acrescido de custas e de honorários de advogado,
poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6
(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de
juros de um por cento ao mês (CPC, artigo 701, §5º, c.c. 916, §
1º), caso no qual deverá o requerente se manifestar nos termos do
artigo 916, §1º do CPC.
Se não houver acordo, a parte requerida poderá apresentar
embargos no prazo de 15 dias a contar da data da solenidade.
Conste, ainda, do MANDADO, que, caso não haja o cumprimento
da obrigação ou oferecimento de embargos, “constituir-se-á, de
pleno direito, o título executivo judicial” (CPC, artigo 701, §2º).
Não havendo pagamento e nem oposição de embargos monitórios,
desde logo, converto de pleno direito o título executivo inicial (CPC,
artigo 701, §2º).
Caso não haja acordo e nem oposição de embargos, deverá a
parte autora atualizar o débito e indicar bens à penhora.
Cientifiquem-se as partes de que devem atualizar nos autos,
sempre que necessário, seus respectivos endereços, conforme art.
77, V do Código do Processo Civil, sob pena de serem consideradas
válidas intimações dirigidas aos endereços constantes nos autos,
como dispõe o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo
Civil.
Ademais, caso não haja acordo entre as partes em audiência, deve
o autor comprovar o pagamento da 2ª parcela do valor das custas
processuais, no prazo de 5 dias, a contar da solenidade, nos termos
do art. 12, I da Lei n. 3.896/2016, sob pena de extinção do feito.
Fica a parte autora intimada por seu patrono.
Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
OBS: Para acessar o teor da petição inicial, a parte deverá acessar
o seguinte endereço do sítio eletrônico do PJE: http://www.tjro.
jus.br/inicio-pje, clicando em Consulta Processual 1º Grau, ou no
endereço
http://pje.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam,
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devendo informar o número do processo, clicar em pesquisa, clicar
no ícone “ Ver Detalhes”. Sendo que, em caso de dúvida quanto ao
acesso, a parte poderá se dirigir diretamente ao Cartório da 1ª Vara
Cível de Pimenta Bueno.
DECISÃO SERVINDO COMO CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO
E INTIMAÇÃO
Nome: ABRAO THOMAZ JUNIOR
Endereço: RUA S, QUADRA 10, CASA 20, CASA 20, BNH-I,
Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000
Pimenta Bueno/RO, 21 de maio de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7003900-60.2017.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ALECSANDRO VIANA DE FREITAS
Advogado do(a) EXEQUENTE: JACIR CANDIDO FERREIRA
JUNIOR - RO0003408
EXECUTADO: CLARO S.A.
Advogados do(a) EXECUTADO: SERGIO SANTOS SETTE
CAMARA - MG0051452, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
- RO0006235, PATRICIA MARINO SILVA - MG124219, ISRAEL
AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA - RO0002913
DECISÃO
Seguem, em anexo, informações referentes ao Recurso de Agravo
de Instrumento. Encaminhe-as pelo meio mais célere.
Em que pese não tenha sido deferido o efeito suspensivo no
recurso de agravo de instrumento, considerando que a próxima
medida seria a expedição de alvará judicial para levantamento dos
valores bloqueados, mantenho o feito suspenso até o julgamento
do recurso, o qual deverá ser informado pelas partes.
Intimem-se.
Pimenta Bueno/RO, 21 de maio de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7002235-09.2017.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB
CREDIP
Advogado do(a) EXEQUENTE: NOEL NUNES DE ANDRADE RO1586/RO
EXECUTADO: APOIO RURAL COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA - ME, OSCAR ALMEIDA FRANCO,
SABRINA DE SA PITANGUI ALMEIDA, FRANCIMARY ALMEIDA
FRANCO
Advogado do(a) EXECUTADO: ALAN OLIVEIRA BRUSCHI RO0006350
Advogado do(a) EXECUTADO: ALAN OLIVEIRA BRUSCHI RO0006350
Advogado do(a) EXECUTADO: ALAN OLIVEIRA BRUSCHI RO0006350
Advogado do(a) EXECUTADO: ALAN OLIVEIRA BRUSCHI RO0006350
DECISÃO
Indefiro o pedido do autor, tendo em vista a proximidade do leilão a
ser realizado, não sendo mais possível a expedição de novo edital.
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Todavia, observa-se que na certidão de ID Num. 12924315 por
já estar desatualizada, não constava a existência da penhora
realizada nos autos n. 7001560-80.2016.822.0009, portanto, não
houve a devida comunicação ao referido feito.
Por consequência, no edital expedido naquele feito, não constou a
existência da penhora realizada nestes autos.
Assim, comunique-se a Leiloeira com a maior brevidade possível
sobre a existência da penhora realizada, a fim de que dê
conhecimento a possíveis licitantes.
Certifique-se nos autos n. 7001560-80.2016.822.0009 que o
mesmo bem fora penhorado também nestes autos, bem como
junte-se cópia da petição de ID Num. 18245749 - Pág. 1 já que
eventual saldo remanescente poderá ser utilizado para pagamento
da dívida ora executada.
Pimenta Bueno/RO, 21 de maio de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7000125-37.2017.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANTONIO CARLOS BATISTA
Advogado do(a) AUTOR: ALEXSANDRO KLINGELFUS RO0002395
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Sobre a devolução da requisição de pagamento dos honorários
periciais, observa-se do laudo pericial que o ato exigiu do perito
muito mais tempo para a sua realização do que as demais perícias
rotineiramente realizadas, já que envolveu análise e estudo de
várias doenças ligadas a várias áreas com diversas nuances, as
quais, inclusive, foram essenciais para o julgamento da causa.
Aliado ao fundamento acima, a escassez de profissionais na região
é fato público e notório, justificando, neste caso, a manutenção do
valor anteriormente fixado.
Desta forma, mantenho o valor inicialmente arbitrado.
Renove-se a requisição de pagamento no Sistema, inclusive
mencionando a presente DECISÃO.
Intime-se a parte autora a esclarecer se o benefício fora implantado
e, em caso positivo, remetam-se os autos ao Tribunal Regional
Federal da 1ª Região.
Pimenta Bueno/RO, 21 de maio de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7002137-87.2018.8.22.0009
Classe: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO
DE REGISTRO CIVIL (1682)
REQUERENTE: F. G. M.
Advogado do(a) REQUERENTE: DEBORA CRISTINA MORAES RO0006049
DECISÃO
Processe-se em segredo de justiça.
Ao Ministério Público para parecer.
Pimenta Bueno/RO, 21 de maio de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7002309-29.2018.8.22.0009
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: C. T. D. R. D. M.
DEPRECADO: J. D. V. D. I. E. J.
DECISÃO
Verifico que o presente processo é de competência do Juizado
da Infância e Juventude, função esta atribuída pela 2ª Vara Cível
desta comarca.
À vista disso, DECLINO da competência em favor da 2ª Vara Cível
desta comarca, com base no art. 113, caput e § 2º do Código de
Processo Civil.
Remetam-se os autos.
Cumpra-se.
Pimenta Bueno/RO, 21 de maio de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7000764-21.2018.8.22.0009
Classe: USUCAPIÃO (49)
AUTOR: MATIAS POLLACK
Advogado do(a) AUTOR: RUBENS DEMARCHI - RO0002127
RÉU: VITOR GERALDO DAS GRACAS SANTOS
DECISÃO
Acerca do pedido de citação editalícia do requerido, tenho que, por
ora, o pleito deve ser indeferido, posto que é medida excepcional
a ser utilizada após esgotadas todas as formas de localização
pessoal da parte, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que
embora existam nos autos informações como o CPF do requerido,
o autor não pleiteou diligências com intuito de identificação de seu
endereço atualizado.
Determino à parte autora que cumpra integralmente a DECISÃO de
ID 16612065, juntando aos autos cópia legível de seus documentos
pessoais e requerendo o de direito, no prazo de quinze dias, sob
pena de extinção sem análise do MÉRITO.
Pimenta Bueno/RO, 21 de maio de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
Proc.: 0005701-43.2011.8.22.0009
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Ciclo Cairu Ltda
Advogado:Fabiana Ribeiro Gonçalves (OAB/RO 2800)
Executado:Dalvani Soares de Araujo
SENTENÇA:
SENTENÇA Trata-se de ação de execução de título extrajudicial
envolvendo as partes acima indicadas. A exequente requereu a
extinção do feito, posto não terem sido encontrado bens passíveis
de penhora.É o relatório necessário. Decido. Diante do decurso do
arquivamento provisório do feito e considerando-se a ocorrência do
instituto da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso
V, c.c. art. 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta
a presente execução com julgamento de MÉRITO, autorizando,
em consequência, os necessários levantamentos se existentes.
Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquivese.Pimenta Bueno-RO, 21 de maio de 2018.Valdirene Alves da
Fonseca Clementele Juíza de Direito
Sandra Regina Corso Baptista da Silva
Diretor de Cartório
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2ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34512477 Processo nº: 700560848.2017.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARINETI BRANDENBURG NEPOMUSCENO
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO SUGAHARA AZEVEDO RO0004469
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PROCURADORIA FEDERAL EM RONDONIA
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO:
Inexistindo questões prejudiciais ou preliminares a serem
analisadas, estando o processo em ordem e não se tratando de
causa complexa, DOU O FEITO POR SANEADO.
Fixo como pontos controvertidos da lide, o seguinte: (i) a qualidade
de segurada especial da autora; (ii) o efetivo exercício de atividade
rural.
Para aferição dos pontos controvertidos acima fixado, DEFIRO a
produção da prova testemunhal requerida pela parte autora.
Para tanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o
dia 21 de junho de 2018, Às 09h.
Fixo o prazo de cinco dias úteis para a parte autora apresentar o
rol de testemunhas, o qual deverá conter, sempre que possível:
nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número
de identidade e endereço completo da residência e do local de
trabalho, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado
em que se encontra.
Caberá ao advogado da parte autora providenciar a intimação das
testemunhas por carta com aviso de recebimento (artigo 455, § 1º,
do CPC) ou trazê-las independentemente de intimação (art. 455, §
2º, do CPC).
A intimação das testemunhas só será realizada via judicial, caso
seja frustrada a intimação por carta feita pelo advogado ou diante
da necessidade devidamente justificada e comprovada em juízo
(art. 455, § 4º, incisos I e II, do CPC).
Apresentado o rol, intime-se o INSS desta DECISÃO, bem como
dando lhe conhecimento do referido rol.
Decorrido o prazo sem apresentação do rol, conclusos para
SENTENÇA no estado em que se encontra.
O autor, seu advogado e o INSS devem ser intimados pelo PJE.
Pimenta Bueno-RO, 23 de abril de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34512477 Processo nº: 700553491.2017.8.22.0009
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: SILVANA PAIXAO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: ROGERIA VIEIRA REIS - RO8436
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO COM FORÇA DE INTIMAÇÃO:
Inexistindo questões prejudiciais ou preliminares a serem
analisadas, estando o processo em ordem e não se tratando de
causa complexa, DOU O FEITO POR SANEADO.
Como ponto controvertido da lide, fixo os seguintes: a) a qualidade
de segurada especial da autora; b) efetivo exercício de atividade
rural pelo período mínimo de dez meses antes do nascimento do
filho.
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Para aferição dos pontos controvertidos acima fixado, DEFIRO a
produção da prova testemunhal requerida pela autora.
Para tanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o
dia 03 de julho de 2018, 10h20min.
Fixo o prazo de cinco dias úteis para a parte autora apresentar o
rol de testemunhas, o qual deverá conter, sempre que possível:
nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número
de identidade e endereço completo da residência e do local de
trabalho, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado
em que se encontra.
Caberá ao advogado da parte autora providenciar a intimação das
testemunhas por carta com aviso de recebimento (artigo 455, § 1º,
do CPC) ou trazê-las independentemente de intimação (art. 455, §
2º, do CPC).
A intimação das testemunhas só será realizada via judicial, caso
seja frustrada a intimação por carta feita pelo advogado ou diante
da necessidade devidamente justificada e comprovada em juízo
(art. 455, § 4º, incisos I e II, do CPC).
Apresentado o rol, intime-se o INSS desta DECISÃO, bem como
dando lhe conhecimento do referido rol.
Decorrido o prazo sem apresentação do rol, conclusos para
SENTENÇA no estado em que se encontra.
O autor, seu advogado e o INSS devem ser intimados pelo PJE.
Pimenta Bueno-RO, 26 de abril de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 1ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO - CEP:
76800-000 - Fone:(69) 34512477
Processo nº: 7002209-74.2018.8.22.0009
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MAGNUM JORGE OLIVEIRA DA SILVA, CANDIDO
OCAMPO FERNANDES, IGOR AMARAL GIBALDI
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAGNUM JORGE OLIVEIRA DA
SILVA - RO0003204
EXECUTADO: JOAO RICARDO GEROLOMO DE MENDONCA
DECISÃO
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA envolvendo as partes
acima indicadas.
Em análise à SENTENÇA apresentada, verifica-se que a ação de
conhecimento tramitou perante a 2ª Vara Cível.
Ocorre que, não há falar em processamento do presente perante
esta Vara Cível, conquanto a ação de conhecimento tramitou
perante outro Juízo.
Por essas razões, declaro este Juízo absolutamente incompetente
para processar a presente demanda e, por consequência, declino
da competência em favor da 2ª Vara Cível desta Comarca,
determinando a remessa ao Juízo competente, na forma do artigo
516, II, do Código de Processo Civil.
Intimem-se.
Pimenta Bueno/RO, 18 de maio de 2018.
Valdirene Alves da Fonseca Clementele
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34512477 Processo nº: 700149177.2018.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: VALMOR NUNES DE ANDRADE
Advogados do(a) EXEQUENTE: MAGANNA MACHADO
ABRANTES - RO8846, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS RO0002930, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586/RO
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EXECUTADO: RAIMUNDO NICOLAU DE SOUZA
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA:
Diante do pagamento do débito, conforme noticiado nos
autos pela parte exequente, dou por cumprida a obrigação e,
consequentemente, julgo extinto o feito com fulcro no artigo 924, II,
do Código de Processo Civil.
Custas recolhidas.
P. R. I. C. Independente do trânsito em julgado, arquivem-se.
Pimenta Bueno-RO, 14 de maio de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34512477 Processo nº: 700174380.2018.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO SP0209551
EXECUTADO: JAISON ALVES DA COSTA
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA:
HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte autora
PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, com
fundamento no inciso VIII, do art. 485, do novo Código de Processo
Civil, e em consequência JULGO EXTINTO, sem resolução de
MÉRITO, o processo movido em face de JAISON ALVES DA
COSTA, ambos qualificados nos autos.
Sem custas finais.
Independentemente do trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Pimenta Bueno-RO, 15 de maio de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Pimenta Bueno - 2ª Vara Cível
Rua Casimiro de Abreu, 237, Centro, Pimenta Bueno - RO CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34512477 Processo nº: 700042392.2018.8.22.0009
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOAO CARLOS DA COSTA RO0001258, DANIEL REDIVO - RO0003181, KELLY CRISTINE
BENEVIDES DE BARROS - RO0003843
EXECUTADO: ANTONIO SOUZA
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA:
Homologo o acordo havido entre as partes, o qual se regerá pelas
cláusulas e condições constantes da petição (ID 18227761), para
que produza seus efeitos jurídicos e legais, bem como o pedido de
desistência do prazo recursal.
Diante da manutenção da penhora de ID 16999143, SUSPENDO
o feito por 12 meses.
Transcorrido, intime-se a parte exequente para dar andamento ao
feito, em 15 dias, requerendo o que entender de direito, ficando
ciente que seu silêncio será considerado como quitado o acordo e
liberada a penhora.
Pimenta Bueno, 17 de maio de 2018.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito
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COMARCA DE ROLIM DE MOURA

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Comarca de Rolim de Moura
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555,
Centro, CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone: (69)
3442-2268Processo nº 7002825-46.2018.8.22.0010
CLASSE PROCESSUAL: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Auxílio-Doença Previdenciário, Invalidez Permanente]
REQUERENTE(S): Nome: ANDREA DA SILVA PINTO
Endereço: AV PORTO VELHO, 4011, CENTRO, Rolim de Moura RO - CEP: 76940-000
Advogado: JANTEL RODRIGUES NAMORATO OAB: RO0006430
Endereço: desconhecido
REQUERIDO(A)(S): Nome: INST. PREV. SOCIAL DOS SERV.
PUBL. MUNIC. DE ROLIM DE MOURA
Endereço: Avenida João Pessoa, 4392, centro, Rolim de Moura RO - CEP: 76940-000
VALOR DA CAUSA: R$ 1.500,00
DECISÃO
Contrapondo o laudo médico (Num. 18436360 - Pág. 1) que em
janeiro passado constatou ser a autora portadora de doenças
incapacitantes, têm-se o parecer da perícia médica realizada pela
autarquia previdenciária, mais recente (abril último), considerando-a
apta ao trabalho.
Em outros termos, se não demonstrado, não há como supor
permaneça ou tenha voltado a ficar incapacitada a autora, do modo
que se faz necessário (art. 300 do CPC) à concessão da medida
urgente.
Assim, por ora, Cite-se o réu, nos termos da Lei 12.153/2009¹.
Rolim de Moura, 17 de maio de 2018
EDUARDO FERNANDES RODOVALHO DE OLIVEIRA
Juiz(a) de Direito
¹ Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação
de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a
até a instalação da audiência de conciliação.

Proc: 1000452-18.2016.8.22.0010
Ação:Procedimento do Juizado Especial Criminal - Sumaríssimo
Delegacia de Policia Civil de Rolim de Moura - RO(Autor)
Ezequiel Ferreira dos Santos(Denunciado/Representado)
Delegacia de Policia Civil de Rolim de Moura - RO(Autor)
Ezequiel Ferreira dos Santos(Denunciado/Representado)
Ministério Público do Estado de Rondônia(Custos Legis (Fiscal da Lei))
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias
INTIMAÇÃO DE:
EZEQUIEL FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, nascido no dia
06/06/1989, filho de Cícero Eduardo dos Santos e Nilzete Alves
Ferreira, natural de Nova Brasilândia do Oeste-RO, atualmente
encontra-se em lugar incerto.
FINALIDADE: Intimar o réu acima qualificado acerca, da
SENTENÇA (mov. 30), abaixo transcrita,bem como acerca do
prazo para recurso, que, querendo é de 10 (dez) dias, a contar do
fim do prazo deste edital.
Processo:1000452-18.2016.8.22.0010
Classe: Procedimento do Juizado Especial Criminal
Parte Autora: Ministério Público do Estado de Rondônia
Infrator(es): Ezequiel Ferreira dos Santos
SENTENÇA: “...JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva
estatal para CONDENAR o réu Ezequiel Ferreira dos Santos,
já ualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do
artigo 150, §1º do Código Penal Brasileiro. Passo a análise das
circunstâncias judiciais para fixação da pena e do regime carcerário.
Circunstâncias Judiciais: Quanto à Culpabilidade, o réu tinha
consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por isso,
deveria atuar de forma diversa; no que se refere aos antecedentes,
o réu os registra, entretanto, deixo de utilizar nesta fase, visto
que será empregado na 2ª fase da dosimetria da pena, qual seja,
como agravante; quanto à conduta social e personalidade, nada
restou evidenciado nos autos; o motivo é repreensível, visto que
não restou demonstrado nenhuma justificativa para que adentrasse
no quintal da vítima sem sua permissão; as circunstâncias são as
peculiares ao crime; não houve consequências além das típicas
do crime; o comportamento da vítima em nada influenciou na
prática do delito. Assim, com base nestas diretrizes, fixo a pena
base, acima do mínimo legal, em um ano e um mês de detenção.
Verifico no caso em análise a existência da agravante do art. 61,
I, qual seja, a reincidência (autos0000681-29.2015.822.0010, fato
ocorrido em fev. 2015, com trânsito em julgado já operado).
Por conseguinte, agravo a pena em um mês. Não há atenuantes a
considerar. Também não há causas de aumento ou diminuição de
pena. Portanto, torno a pena DEFINITIVA em um ano e dois meses
de detenção. Com base no artigo 33, caput, e §§ 2º e 3º, e no art.
59, ambos do Código Penal, bem como em razão da reincidência do
réu, fixo o regime inicial semi aberto para o cumprimento da pena.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos, em razão da reincidência do réu em crime doloso
(artigo 44, inciso II, do Código Penal). Sem custas e honorários.
Intime-se. Sirva a presente como MANDADO de intimação/carta/
ofício. Transitada em julgado: a) lance-se o nome do réu no rol dos
culpados; b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, a fim de que
sejam suspensos os direitos políticos do réu, nos termos do artigo
15, inciso III da Constituição Federal; c) extraia-se o necessário para
encaminhamento à execução da pena.
Oportunamente, arquive-se. Rolim de Moura, em 28 de Agosto de
2017 Juiz Eduardo Fernandes
Rodovalho de Oliveira.”
Rolim de Moura-RO, 23 de Janeiro de 2018.
Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira.
Juiz de Direito.

Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Comarca de Rolim de Moura
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555,
Centro, CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone: (69)
3442-2268Processo nº 7001396-44.2018.8.22.0010
CLASSE PROCESSUAL: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens]
REQUERENTE(S): Nome: J. NEVES & OLIVEIRA LTDA - EPP
Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas, 3290, - de 3098/3099
ao fim, Ianetama, Castanhal - PA - CEP: 68745-000
Advogado: SIDNEI FURTADO MENDONCA OAB: RO0004880
Endereço: desconhecido Advogado: CATIANE DARTIBALE OAB:
RO0006447 Endereço: rua corumbiara, 4650 sala 02, centro, Rolim
de Moura - RO - CEP: 76940-000
REQUERIDO(A)(S): Nome: ADONIAS ANTONIO DE PAULA
Endereço: Rua Sete de Setembro, 6685, Boa Esperança, Rolim de
Moura - RO - CEP: 76940-000
VALOR DA CAUSA: R$ 671,84
DESPACHO
Intime-se o(a) autor(a) a providenciar a juntada do documento
fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda (enunciado
135 do Fonaje¹).
Rolim de Moura, RO, 15 de maio de 2018
EDUARDO FERNANDES RODOVALHO DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
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¹ ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) – O acesso da
microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos
juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação
tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio
jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – Palmas/TO).
Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Comarca de Rolim de Moura
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555,
Centro, CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone: (69)
3442-2268Processo nº 7002801-18.2018.8.22.0010
CLASSE PROCESSUAL: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Nota Promissória]
REQUERENTE(S): Nome: CIA DA MODA ROLIM LTDA - EPP
Endereço: Av 25 de Agosto, 4891, Centro, Rolim de Moura - RO CEP: 76940-000
Advogado: REGIANE TEIXEIRA STRUCKEL OAB: RO0003874
Endereço: desconhecido
REQUERIDO(A)(S):
Nome:
JAKELINE
FERREIRA
DO
NASCIMENTO
Endereço: Travessa dos Parecis, 6751, Boa Esperança, Rolim de
Moura - RO - CEP: 76940-000
VALOR DA CAUSA: R$ 710,47
DECISÃO
Intime-se a parte autora para, em atenção ao Enunciado nº 135 do
Fonaje, apresentar documento fiscal referente ao negócio jurídico
objeto da demanda¹.
Rolim de Moura, 16 de maio de 2018
EDUARDO FERNANDES RODOVALHO DE OLIVEIRA
Juiz(a) de Direito
¹ ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) – O acesso da
microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos
juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação
tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio
jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – Palmas/TO).
ATA DE AUDIÊNCIA
Data 03 de maio de 2018, às 10h
Autos 7004921-68.2017.8.22.0010 (Procedimento do JEC)
MM. Juiz Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira
Autora LURDINHA JOSE VALENTIM
Advogado Diego Henrique Neves Rosa – OAB/RO 8483
Requerida DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Preposta Elaine Cristina Santos
Procurador Saulo Rogerio de Souza
OCORRÊNCIAS: Uma vez que a autora, mesmo intimada para
tanto, deixou de comparecer ao ato ou de justificar a falta, o
MM. Juiz, nos termos do art. 51, inc. I, e § 2º, da Lei nº 9.099/95,
extinguiu o processo, condenando-a ao pagamento das custas. Eu,
Jerusa Gaede da Silva Freire, secretária de gabinete, digitei.
Juiz de Direito
Autora
Advogado
Requerida (Preposta)
Poder JudiciárioTribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555, Centro,
CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone: (69) 34422268
Processo nº: 7002275-85.2017.8.22.0010
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: NATAL MANZINI JUNIOR
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Advogado do(a) REQUERENTE: JANTEL RODRIGUES
NAMORATO - RO0006430
Requerido:CENTRAIS
ELÉTRICAS
DE
RONDÔNIAELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA S/A.
Advogado: BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO
SARMENTO OAB: RO0005462 Endereço: Avenida dos Imigrantes,
4137, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063 Advogado:
GABRIELA DE LIMA TORRES OAB: RO0005714 Endereço:, Porto
Velho - RO - CEP: 76847-000
INTIMAÇÃO QUANTO AO RECURSO
Intimação acerca do recurso interposto (ID 15830374 ), bem como,
para querendo, no prazo de 10 dias, apresentar as contrarrazões.
Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Comarca de Rolim de Moura
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555,
Centro, CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone: (69)
3442-2268Número do processo
7002819-39.2018.8.22.0010
Classe/Ação
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: FRANCE REIS CRISTINA
Nome: FRANCE REIS CRISTINA
Endereço: AV. 25 DE AGOSTO, 6617, CENTRO, Rolim de Moura
- RO - CEP: 76940-000
Advogado: GLEYSON CARDOSO FIDELIS RAMOS OAB:
RO0006891 Endereço: desconhecido REQUERIDO: OI S.A
Nome: OI S.A
Endereço: Rua do Lavradio, 71, 2 Andar, Centro, Rio de Janeiro RJ - CEP: 20230-070
DECISÃO
Deixo de antecipar efeito algum da tutela, porque simplesmente
faltou aqui a descrição de circunstância que permitisse vislumbrar
o elemento risco (periculum in mora) na limitação de crédito a ser
hipoteticamente gerada¹ pelo apontamento sub judice (CPC, art.
300).
Por ora, então, apenas cite(m)-se o(a)(s) ré(u)(s), intimando-seo(a)(s) também à audiência conciliatória².
Serve a presente de MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/
NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO para o cumprimento de citação e intimação.
ROLIM DE MOURA-RO, Quinta-feira, 17 de Maio de 2018
EDUARDO FERNANDES RODOVALHO DE OLIVEIRA
Juiz(a) de Direito
_________________________
¹ “Quanto ao ‘periculum in mora’, este insurge no perigo que o Autor
venha sofrer, devido à impossibilidade de praticar todos os atos
negociais em que se necessita o nome “limpo” nos cadastros de
proteção de crédito” Trecho extraído da inicia.
² Tipo: Conciliação Sala: RDMJEC - Sala de Conciliação 02 - Cejusc
Data: 01/08/2018 Hora: 11:30
LEI N.º 9.099/95: Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários
mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser
assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é
obrigatória. (…) Art. 20. Não comparecendo o deMANDADO à
sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento,
reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. (...) Art. 30. A
contestação, que será oral ou escrita (devendo ser apresentada até
a audiência de conciliação), conterá toda matéria de defesa, exceto
arguição de suspeição ou impedimento do Juiz, que se processará
na forma da legislação em vigor.
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial
Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).
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Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Comarca de Rolim de Moura
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555,
Centro, CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone: (69)
3442-2268Número do processo
7002716-32.2018.8.22.0010
Classe/Ação
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: JOSE ALVES ALAGOANO NETO
Nome: JOSE ALVES ALAGOANO NETO
Endereço: Ro 010, Km 12, Esq. com a linha 172, Zona Rural, Rolim
de Moura - RO - CEP: 76940-000
Advogado: SALVADOR LUIZ PALONI OAB: RO00299-A Endereço:
desconhecido REQUERIDO: BANCO PAN S.A.
Nome: BANCO PAN S.A.
Endereço: Avenida Paulista, 2240, Jardim Planalto, Paulínia - SP
- CEP: 13145-089
DECISÃO
A alegação de José Alagoano, no sentido segundo o qual adimpliu
o contrato de empréstimo, afigura-se plausível, até pelas inúmeras
demandas congêneres que por aqui tramitam e em relação às
quais já se decidiu em prol do consumidor.
Todavia, para que se antecipem os efeitos da tutela é necessário,
além de elementos que evidenciem a probabilidade do direito,
presença do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do
processo (CPC, art. 300), o que não se verifica aqui, pois que o
desconto sub judice corresponde a aproximadamente 4,05% dos
proventos do autor.
Por ora, então, apenas cite(m)-se o(a)(s) ré(u)(s), intimando-seo(a)(s) também à audiência conciliatória¹.
Serve a presente de MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/
NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO para o cumprimento de citação e intimação.
ROLIM DE MOURA-RO, Segunda-feira, 14 de Maio de 2018
EDUARDO FERNANDES RODOVALHO DE OLIVEIRA
Juiz(a) de Direito
_________________________
¹ Tipo: Conciliação Sala: RDMJEC - Sala de Conciliação 02 - Cejusc
Data: 23/07/2018 Hora: 11:30
LEI N.º 9.099/95: Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários
mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser
assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é
obrigatória. (…) Art. 20. Não comparecendo o deMANDADO à
sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento,
reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. (...) Art. 30. A
contestação, que será oral ou escrita (devendo ser apresentada até
a audiência de conciliação), conterá toda matéria de defesa, exceto
arguição de suspeição ou impedimento do Juiz, que se processará
na forma da legislação em vigor.
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial
Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).
Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Comarca de Rolim de Moura
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
Fórum Eurico Soares Montenegro, Av. João Pessoa, 4555,
Centro, CEP 76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil. Fone: (69)
3442-2268Número do processo
7002769-13.2018.8.22.0010
Classe/Ação
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ORIEL NEPOMUCENO
Nome: ORIEL NEPOMUCENO
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Endereço: Av. Natal, 5789, Planalto, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Advogado: DILMA DE MELO GODINHO OAB: RO0006059
Endereço: desconhecido REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A
Nome: BANCO TRIANGULO S/A
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 2209, - de 2877/2878 a
4312/4313, Brasil, Uberlândia - MG - CEP: 38400-696
DECISÃO
A concessão da tutela de urgência está a depender, além de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito, do perigo de
dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015).
Assim e tendo em vista que a inscrição do nome da autora em
rol de inadimplentes não constitui fator impeditivo do comércio em
geral, mas tão só e em alguma medida da obtenção de crédito, não
há falar aqui no deferimento da providência inaudita altera parte.
Por ora, então, apenas cite(m)-se o(a)(s) ré(u)(s), intimando-seo(a)(s) também à audiência conciliatória¹.
Serve a presente de MANDADO /CARTA/CARTA PRECATÓRIA/
NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO para o cumprimento de citação e intimação.
ROLIM DE MOURA-RO, Terça-feira, 15 de Maio de 2018
EDUARDO FERNANDES RODOVALHO DE OLIVEIRA
Juiz(a) de Direito
_________________________
¹ Tipo: Conciliação Sala: RDMJEC - Sala de Conciliação 02 - Cejusc
Data: 30/07/2018 Hora: 09:00
LEI N.º 9.099/95: Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários
mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser
assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é
obrigatória. (…) Art. 20. Não comparecendo o deMANDADO à
sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento,
reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. (...) Art. 30. A
contestação, que será oral ou escrita (devendo ser apresentada até
a audiência de conciliação), conterá toda matéria de defesa, exceto
arguição de suspeição ou impedimento do Juiz, que se processará
na forma da legislação em vigor.
Este processo tramita por meio do Sistema de Processo Judicial
Eletrônico – PJE (http://pje.tjro.jus.br/).
Processo nº: 7002025-18.2018.8.22.0010
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: ELDO MARTINS CAETANO
Advogados: RONILSON WESLEY PELEGRINE BARBOSA RO0004688, RODRIGO FERREIRA BARBOSA - RO8746
Requerido:TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado: Não informado
Intimação/AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
Fica(m) o(a)(s) advogado(a)(s) do(a) requerente(s), intimado(s)
acerca da audiência de conciliação designada para o dia
09/07/2018, às 09h30min, a ser realizada na sala de audiências do
CEJUSC, devendo trazer o(a)(s) outorgante(s), independente de
intimação pessoal.
Processo nº: 7002057-23.2018.8.22.0010
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: MAXWEL SERVIUC KLUSKA
Advogado: IZALTEIR WIRLES DE MENEZES MIRANDA RO0006867
Requerido 1: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado: MAURO PAULO GALERA MARI OAB: RO0004937
Requerido 2: ORGANIZADORA DE LEILOES LTDA - EPP
Advogado; Não Informado
Intimação/AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
Fica(m) o(a)(s) advogado(a)(s) do(a) requerente(s), intimado(s)
acerca da audiência de conciliação designada para o dia
06/07/2018, às 12h30min, a ser realizada na sala de audiências do
CEJUSC, devendo trazer o(a)(s) outorgante(s), independente de
intimação pessoal.
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1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 7004231-39.2017.8.22.0010
Classe/Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado: Advogado do(a) EXEQUENTE: ANTONIO BRAZ DA
SILVA - RO0006557
Requerido: NELSON FERREIRA
Advogado: Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, para no prazo
de 15 (quinze) dias, se manifestar, requerendo o que entender
de direito para satisfação do crédito, tendo em vista que a parte
requerida não contestou a ação.
Rolim de Moura/RO, 21 de maio de 2018.
LEONARDO GOMES DE MOURA
Téc. Judiciário
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7002850-59.2018.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Ação: R$ 11.448,00
AUTOR: LINDALVA PEREIRA DE ALBUQUERQUE CASTRO
Advogado do(a) AUTOR: DILMA DE MELO GODINHO - RO0006059
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade judiciária.
O regramento processual vigente prescreve que será concedida
a tutela de urgência apenas quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
Em sua petição inicial, a parte autora não se desincumbiu do ônus
de demonstrar a probabilidade do seu direito, eis que, quanto à
documentação acostada – de acordo com vasta jurisprudência
–, esta se constitui apenas em início de prova material de sua
condição de rurícola.
Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência elaborado em caráter
incidental.
Revela-se contraproducente a designação de audiência de
conciliação mormente porque nesta comarca não existe escritório
de representação processual da União e suas autarquias. Além
disso, as circunstâncias da causa e a experiência prática evidenciam
ser improvável a obtenção de conciliação na hipótese em exame.
O feito tramitará pelo procedimento comum (Título I do Livro I da
Parte Especial do CPC).
Dito isto, cite-se o INSS.
Após, com a apresentação de contestação com preliminares ou
documentos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo
legal. Caso contrário, certifique-se e, em seguida, tornem-me os
autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
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PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 0002188-25.2015.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Ação: R$ 2.110,02
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: MARCELO FERNANDO REDEL
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCIO ANTONIO PEREIRA RO0001615
Intime-se o exequente a, no prazo de 10 dias, requerer o que
entender oportuno para o correndo andamento do feito.
Somente então, tornem-me os autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 0006766-70.2011.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Ação: R$ 108.891,28
EXEQUENTE: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO
ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: POSTO PLANALTO DE ROLIM DE MOURA LTDA
- ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intime-se a parte exequente a, no prazo de 10 dias, apresentar
planilha com detalhamento do crédito cobrado (débito principal,
multa, correções e juros).
Somente então, tornem-me os autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7006959-87.2016.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Ação: R$ 2.685,18
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: MARCELO FERNANDO REDEL
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCIO ANTONIO PEREIRA RO0001615
1. Diante do interesse manifestado pela parte exequente em
relação à adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s) (ID 17231355),
intime-se o executado para que se manifeste acerca do pedido, no
prazo de 5 dias.
A intimação do(s) executado(s) deverá ser feita pessoalmente, por
carta no endereço em que se efetivou a citação, a última intimação
ou no último endereço cadastrado nos autos.
Considera-se realizada a intimação quando o executado houver
mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado
o disposto no art. 274, parágrafo único.
2. Havendo impugnação, dê-se ciência à parte exequente, pelo
mesmo prazo.
3. Decorrido o prazo de 5 dias sem impugnação, defiro desde já o
pedido de adjudicação do(s) bem(ns) pelo valor de avaliação.
Lavre-se o auto de adjudicação e providencie a assinatura do
exequente.
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4. Tratando-se de bem(ns) móvel(veis), uma vez assinado o auto
de adjudicação, serve esta DECISÃO MANDADO de busca,
apreensão, remoção e entrega ao adquirente, atos que deverão
ser cumpridos incontinenti por Oficial de Justiça.
Ao Oficial de justiça é vedado apenas intimar o devedor por ocasião
do cumprimento do mando de entrega.
Compete à parte credora fornecer todos os meio necessários à
apreensão, remoção e entrega do(s) bem(ns) adjudicado(s).
5. No mais, caso o valor do crédito seja superior ao valor do(s)
bem(ns) adjudicado(s), deverá o exequente providenciar a
elaboração de novos cálculos, prosseguindo a execução pelo saldo
remanescente.
6. Oportunamente, retornem conclusos.
Rolim de Moura, RO, data conforme movimentação processual
Leonardo Leite Mattos e Souza
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 0070631-43.2006.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Ação: R$ 502.375,15
EXEQUENTE: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO
ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: CONDESA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA., JOSE ROBERTO EGREJA ALVES DA COSTA, MARIA
BETHANIA FERNANDES FONSECA EGREJA ALVES DA
COSTA, TINTO HOLDING LTDA, INDUSTRIAS BERTIN LTDA,
BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL S.A., NATALINO BERTIN, FERNANDO ANTÔNIO
BERTIN, SILMAR ROBERTO BERTIN
Advogados do(a) EXECUTADO: LIDELAINE CRISTINA GIARETTA
- SP0173036, PRISCYLLA MICHELEE FERREIRA DOS SANTOS
- SP0220814, ANA PAULA GABANELA LANDIN - SP0230151
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
1. Diante das informações deduzidas pela parte exequente (ID
18207463), acerca do parcelamento do crédito, suspendo o feito
pelo prazo de 1 ano.
2. Decorrido o prazo acima concedido, manifeste-se a parte
exequente, independentemente de nova intimação.
3. Registro, desde logo, que o exequente deverá informar a este
Juízo eventual inadimplemento do parcelamento aderido pela parte
devedora, devendo, na mesma oportunidade, apresentar o valor do
débito atualizado e requerer o que entender oportuno.
4. Somente então, tornem-me os autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 0003069-36.2014.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Ação: R$ 4.752,11
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: SILVANA MARA RECH
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Advogado do(a) EXECUTADO: BLUCY RECH BORGES RO0004682
Conforme noticiado (ID 17138534), a parte executada satisfez a
obrigação exigida por meio desta demanda, razão pela qual extingo
a execução, o que faço com fundamento no art. 924, II, do CPC.
Torno ineficaz a penhora realizada ao ID 16324818, p. 3.
Expeça-se alvará para transferência da quantia depositada (ID
16488537 e 16488540) em favor do credor e/ou de seu advogado,
desde que ele possua poderes específicos para tanto, observando
as informações de contas colacionadas no ID 17138534.
Custas processuais pela executada. Intime-se a parte para o seu
recolhimento, no prazo de 5 dias, sob pena de inscrição na dívida
ativa, o que, desde já defiro, em caso de omissão.
Desnecessária a intimação das partes, por medida de economia
aos cofres públicos e porque a ausência desta comunicação não
lhes causará prejuízo.
Oportunamente, arquivem-se.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 0003359-17.2015.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Ação: R$ 567,64
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: INACIO HISSASHI KUSSANO, ROMARIO
AUGUSTO PAES, IRENE FERREIRA JORDAO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intime-se o exequente a, no prazo de 05 dias, requerer o que
entender oportuno para o correto andamento do feito.
Somente então, tornem-me os autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000 - Fone:(69) 34422268 Processo nº: 700407233.2016.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Protocolado em: 24/06/2016 09:09:45
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
EXECUTADO: VALDECIR MENEGOTTO
DECISÃO
Pugna a parte exequente pela conversão do arresto realizado ao ID
5090945 em penhora, com posterior designação de venda judicial.
No entanto, a matrícula do imóvel arrestado, colacionada no ID
17228665, descreve como proprietário do bem pessoa estranha
a lide.
Logo, intime-se o atual proprietário do imóvel para manifestar-se
no feito, a saber:
CASA & TERRA MOBILIÁRIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.
09.479.123/0001-21.
Endereço: Avenida Central, Bloco 2, Conjunto 2HI, Loja F, Setor
Central, Novo Gama/GO.
Expeça-se o necessário.
SIRVA ESTA COMO CARTA AR OU CARTA PRECATÓRIA DE
INTIMAÇÃO.
Somente então tornem-me os autos conclusos.
Rolim de Moura, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
JUIZ DE DIREITO
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PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 0006768-35.2014.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Ação: R$ 638,29
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: PAULO DE ASSIS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intime-se a parte exequente a, no prazo de 10 dias, juntar certidão
atualizada de inteiro teor/matrícula/fólio real do imóvel gerador do
crédito tributário.
Somente então, tornem-me os autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7006195-67.2017.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Ação: R$ 1.238,57
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: LEOBINO JANUARIO RODRIGUES
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intime-se a parte exequente a, no prazo de 10 dias, juntar certidão
atualizada de inteiro teor/matrícula/fólio real do imóvel que deseja
ver penhorado nos autos.
Somente então, tornem-me os autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7008944-91.2016.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Ação: R$ 637,21
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: J.P DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO:
1. Do arresto de ID 8940176, p. 1, o executado fora intimado
pessoalmente (ID 16135963). Assim, já decorrido o prazo sem
manifestação a respeito do mesmo, convolo o arresto em penhora,
servindo este ato como termo de conversão.
2. Decorrido in albis prazo para o oferecimento de embargos,
certifique-se e, desde já, defiro a alienação do bem penhorado, por
meio de leilão público judicial eletrônico. (CPC, art. 879, II e art.
881).
3.1. Nomeio a leiloeira pública Deonízia Kiratch (inscrição n.
21/2017-JUCER/RO) para a prática do ato (CPC, art. 883).
3.2. Intime-se o credor a, no prazo de 5 dias, informar sobre a
existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre o bem
que será leiloado. Recomenda-se à leiloeira e aos licitantes que
se assegurem da existência ou não de tais ônus, recursos ou
processos.
3.3. Intime-se o credor a, no prazo de 5 dias, apontar o valor
atualizado de seu crédito.
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4. Não serão admitidos lances inferiores a 60% do valor da
avaliação do bem.
5. O leilão deverá ser efetivado em uma única etapa, no prazo de
90 dias, devendo-se dar publicidade do ato no Diário da Justiça, no
mural de avisos da Vara e em sítio eletrônico indicado pela leiloeira.
6. Considerando o alto valor do bem constrito, determino que o
credor publique o edital em jornal de ampla circulação local/
regional, devendo ainda ser observado pelo exequente o disposto
no § 5º do art. 887.
6.1. O edital deverá conter os requisitos previstos no art. 886 do
CPC, devendo a leiloeira observar o disposto no art. 887 do CPC
(adoção de providências para a ampla divulgação da alienação).
Determino seja consignado no edital que o bem será vendido
no estado de conservação em que se encontra, sem garantia,
constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes
das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas.
O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre
o bem, exceto os de natureza fiscal e tributários, conforme previsto
no artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e os
débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os
quais ficam sub-rogados no preço da arrematação.
7. Incumbe à leiloeira cumprir com fidelidade o disposto no art.
884 do CPC, zelando sobretudo pelo recebimento e depósito do
produto da alienação e por sua prestação de contas.
8. A comissão da leiloeira será de 5% sobre o produto da alienação
e será paga pelo arrematante, não se incluindo no valor do lance, o
que deverá ser informado previamente aos interessados.
8.1. Para as hipóteses de desistência, extinção pelo pagamento,
homologação de acordo ou suspensão pelo parcelamento após a
publicação do edital, fixo em R$ 200,00 o valor devido à leiloeira a
título de ressarcimento pelas despesas com os preparativos para
o leilão.
8.2. Na hipótese de desistência, o ressarcimento será devido pela
parte autora. Para as demais, o ressarcimento é incumbência da
parte requerida.
9. Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento
deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito
judicial ou por meio eletrônico.
9.1. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações
poderá fazer uso do que previsto no art. 895 do CPC.
10. Deverão ser cientificados da alienação judicial, com, pelo
menos, cinco dias de antecedência, as pessoas indicadas no art.
889 do CPC (o executado; o coproprietário, o titular de usufruto,
uso, etc.; o credor pignoratício, hipotecário, etc.; os promitentes
comprador e vendedor).
11. Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal
para que participem do leilão eletrônico, fornecendo todas as
informações solicitadas.
12. Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos
diretamente no sistema do gestor e imediatamente divulgados online, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas.
13. Somente será realizada segunda tentativa de leilão caso
o primeiro não conte com nenhum lance válido durante todo o
período previsto.
Sirva-se como carta, carta precatória, MANDADO ou ofício, para
comunicação do executado e demais interessados, bem como
ordem judicial para que os funcionários da leiloeira possam
ingressar no local onde o bem a ser leiloado se encontra.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura, RO
Telefone: (69) 3442 1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 0000011-93.2012.8.22.0010
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
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Valor da Ação: R$ 20.000,00
REQUERENTE: ZELI RIBEIRO DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: ARTHUR PAULO DE LIMA RO0001669
INVENTARIADO: ANDRE KLITZEK
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Avoco o presente feito para decidir quanto à recente manifestação
do Ministério Público.
Trata-se de inventário dos bens deixados por ANDRE KLITZEK.
O processo foi distribuído em 2012. ZELI RIBEIRO DOS SANTOS
assumiu compromisso de inventariante em 26/6/20112 (doc. Id.
16033508, p. 50).
Durante o trâmite do feito, ANDERSON KLITZEK atingiu a
maioridade civil (doc. Id. 16033508, p. 77).
O único bem imóvel pertencente ao acervo foi avaliado judicialmente
(doc. Id. 16033537, p. 9).
As Fazendas disseram não ter interesse no feito (doc. Id. 16033537,
p. 13-23). O ITCD foi pago, vide doc. Id. 16033537, p. 47-50.
Primeiras e últimas declarações aportaram ao feito (doc. Id.
16033537, p. 55 e seguintes).
Conforme parecer do MP (doc. Id. 16033537, p. 64), determinouse a retificação das últimas declarações para corrigir a posição de
ZELI na sucessão (doc. Id. 16033537, p. 68).
Comparece a inventariante e apresenta novas declarações (doc.
Id. 16344731). Ao que o MP elaborou manifestação no sentido de
que a peça não atende aos requisitos dos art. 651 a 653 do CPC.
De fato, à lacônica peça faltam itens canônicos dos planos de
partilha – exemplo, a folha de pagamento de cada um dos herdeiros.
Assim, deverá a inventariante adequar as últimas declarações e
plano de partilha observando os art. 651 a 653 do CPC. Após, ao
MP.
Antes, diante do fato de que o herdeiro MATHEUS RIBEIRO DOS
SANTOS KLITZKE ainda conta 12 anos de idade, deve o processo
ser encaminhado à Curadoria para manifestação. Nesse sentido:
“[…] A participação do Ministério Público no processo não dispensa
a observância das demais imposições legais, especialmente a
nomeação do curador, cujo munus público é a defesa exclusiva dos
interesses do menor, o que não pode ser suprida pela intervenção
Ministerial. [...]” (SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. Agravo de
Instrumento 2011.055005-9. Des. Relator Saul Steil. Julgamento:
14/2/2012.)
Dessa forma determino o cumprimento sequencial:
1. Vista dos autos à Defensoria, que atuará como curadora dos
interesses de MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS KLITZKE.
2. Vista dos autos à inventariante para regularização das últimas
declarações e plano de partilha, em 10 dias.
3. Vista ao MP e conclusos.
Rolim de Moura/RO, data conforme assinatura eletrônica*.
LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA
Juiz de Direito
___________________________
* A data de assinatura deste documento corresponde aos seis
primeiros dígitos indicados no “número do documento” constante da
parte inferior da assinatura eletrônica e está disposta na seguinte
ordem: ano (com dois dígitos), mês e dia.
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7008038-04.2016.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Ação: R$ 678,28
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: MARISA GLOWASKY, FRANCIELE FERREIRA
JORDAO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
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Advogado do(a) EXECUTADO:
A matrícula colacionada ao ID 17492006, informa (AV-1-15.391)
que o imóvel gerador do crédito tributário foi unificado em 2011 ao
Lote 17, da Quadra 03, formando o imóvel denominado Lote 18-U,
da Quadra 03, de matrícula n. 16.391 junto ao Cartório de Registro
de Imóveis de Rolim de Moura/RO.
Dessa forma, intime-se a parte exequente a, no prazo de 10 dias,
se manifestar sobre esta informação, devendo na oportunidade,
anexar a matrícula atualizada do imóvel Lote 18-U, da Quadra 03.
Somente então, tornem-me os autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000 - Fone:(69) 34422268 Processo nº: 700833948.2016.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: JOSE VERISSIMO BEZERRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: JOSE VERISSIMO BEZERRA
Endereço: Rua Rio Verde, 6314, Beira Rio, Rolim de Moura - RO CEP: 76940-000
SENTENÇA
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ROLIM
DE MOURA contra JOSÉ VERISSIMO BEZERRA, objetivandose na hipótese o recebimento de créditos de IPTU, referentes ao
imóvel denominado Lote 512, Quadra 128, Setor 04, da Cidade de
Rolim de Moura, devidos entre as competências de 2013 e 2015,
representados pela CDA n. 1608/2016 (ID 7270832).
Por sua vez, a execução fiscal foi ajuizada em 23/11/16, depois do
óbito da parte executada que ocorreu em 2009, consoante certidão
de óbito de ID 17245887, sendo, portanto, hipótese de execução
fiscal ajuizada contra pessoa falecida.
Desse modo, manifesta a ausência de necessidade e de utilidade
de provimento jurisdicional executivo, dada a ocorrência da morte
do executado antes do ajuizamento da ação.
Diante disso, não há que se falar em substituição processual, nos
termos do art. 110 do CPC, porque não se trata de morte da parte
no decorrer do processo, quando seria permitida a substituição
pela sucessão, tendo a parte executada falecido anteriormente à
própria constituição dos créditos, ausente a legitimidade passiva.
Como se vê, não se trata simples tentativa de substituição da CDA
em virtude de irregularidade, tampouco de nulidade devido à falta
de requisitos, e sim de modificação do devedor, circunstância que
equivale à alteração do próprio lançamento, o que não se mostra
possível no curso do feito executivo, tornando inaplicável, em face
disto, o que dispõe o art. 2º, § 8º, da Lei de Execuções Fiscais,
prevendo a emenda ou substituição da CDA até a DECISÃO de
primeira instância para correção de erro formal ou material no título
executivo, situação inocorrente.
É o que expressamente prevê a Súmula 392 do STJ:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da SENTENÇA de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução.”
Nesse sentido, a jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça:
ROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL
PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA
DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO
PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
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NÃO PROVIDO. 1. “A Fazenda Pública pode substituir a certidão
de dívida ativa (CDA) até a prolação da SENTENÇA de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução” (Súmula 392/STJ).
2. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido
quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter
sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim,
se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostrase ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade
passiva. Precedentes do STJ.Agravo regimental não provido.
(TJ/DF, gRg no AREsp 679586 MG 2015/0058411-9, DECISÃO:
02/06/2015, DJe data:10/06/2015).
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, BEM COMO DO AJUIZAMENTO
DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 43 DO CPC. INVIÁVEL.
O REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AO ESPÓLIO OU
AOS SUCESSORES, NA FORMA DO ARTIGO 131, II E III, DO
CTN, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 392 DO STJ. O
executado, falecido antes do ajuizamento da ação, é parte ilegítima
para constar no pólo passivo da demanda que visa à cobrança
de créditos tributários constituídos após a sua morte. Apelo
desprovido. (Apelação Cível Nº 70064985542, Vigésima Primeira
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio
Heinz, Julgado em 24/06/2015).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PARTE EXECUTADA FALECIDA AO
TEMPO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ALTERAÇÃO DO
POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Não se
mostra possível a correção do polo passivo da execução ajuizada
contra quem, na data do ajuizamento, já era falecido. Súmula 392
do STJ. Ilegitimidade passiva da parte executada. Extinção de
ofício do feito executivo. Precedentes. A correção do polo passivo
somente é possível com a morte do devedor originário no curso da
demanda executiva, sendo que a responsabilidade pelo pagamento
dos tributos devidos recai, primeiramente, sobre o espólio, contra
quem deverá prosseguir a execução fiscal já em curso. Somente
será dos herdeiros depois de realizada a partilha, e, ainda, na
proporção dos seus respectivos quinhões. Inteligência dos artigos
131, II e III, do CTN e 1.997, caput, do CC. RECURSO A QUE SE
NEGA SEGUIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL JULGADA EXTINTA
DE OFÍCIO. (Agravo de Instrumento Nº 70065196396, Vigésima
Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise
Oliveira Cezar, Julgado em 17/06/2015).
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU E ISSQN. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EXIGIDO. Inaplicável o art. 131 do
CTN ao caso, não se tratando de sucessor tributário, pois o óbito
ocorreu antes do nascimento da obrigação, não havendo como
imputá-la a pessoa falecida. Nulidade da própria CDA, constituída
após a morte do devedor. Não podem as CDAs ser substituídas,
com a FINALIDADE de alteração do polo passivo da execução, na
forma do verbete nº 392 da Súmula do STJ. Precedente do STJ em
recurso repetitivo (REsp 1045472/BA, processado na forma do art.
543-C do Código de Processo Civil). APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível Nº 70060380607, Vigésima Primeira Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha
Filho, Julgado em 30/07/2014).
Isso posto, julgo extinta a ação, sem resolução do MÉRITO, o que
faço com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Torno ineficaz o arresto realizado ao ID 7862693.
Sem ônus.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7007187-62.2016.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Ação: R$ 1.074,53
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO:
RESIDENCIAL
ROLIM
DE
MOURA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO: EVERALDO BRAUN - RO0006266
Expeça-se alvará para transferência da quantia depositada ao ID
7656765, em favor da parte exequente, observando a informação
de conta de ID 18211761.
Não havendo outras pendências, arquivem-se.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 0002461-04.2015.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Ação: R$ 2.503,08
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: MILTON PRZYBYSZ
Advogado do(a) EXECUTADO: SALVADOR LUIZ PALONI RO000299A
Traga o exequente, no prazo de 10 dias, a matrícula correspondente
ao imóvel arrestado no ID 6861058, p. 10, denominado Lote 312 da
Quadra 71. Uma vez que a matrícula anexada nos autos refere-se
ao Lote 313 da Quadra 71.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 0003671-27.2014.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Ação: R$ 822,60
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: AGNALDO SABAY
Advogado do(a) EXECUTADO:
Indefiro o pedido de reiteração da ordem de decretação de bloqueio
de valores (ID 18152101), haja vista tentativa ter sido realizada por
este Juízo sem qualquer resultado positivo, conforme se observa
ao ID 12064567.
Desse modo, mostra-se contraproducente o deferimento do
pedido deduzido pela parte exequente, mormente por não ter
sido comprovada qualquer alteração na situação econômica da
devedora que implique na existência de valor penhorável em
contas de sua titularidade.
Aliás, nesse sentido, os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA
DILIGÊNCIA NO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE NÃO
CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, novo pedido de busca
de ativo financeiro por meio do Sistema BacenJud pode ser deferido,
desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes:
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AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013, e REsp 1.328.067/RS, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. Na
hipótese dos autos, o Tribunal de origem, soberano na análise das
provas carreadas pelas partes, consignou que “o indeferimento do
pedido de reiteração de ofícios aos bancos, sem fato novo que o
justifique, não traz negativa de priorização da penhora em dinheiro
que justifique o acolhimento do presente agravo interno.” (fl.
125, e-STJ). Razão pela qual não se mostra viável a aferição do
cabimento de nova diligência sem que se faça nova incursão nas
provas constantes dos autos, providência que esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido.
EXECUÇÃO. NOVA PESQUISA BACENJUD. É dever do credor
demonstrar indícios de alteração da situação econômica do
executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio
do sistema BACENJUD. (Agravo de Instrumento, Processo n.
0008353-26.2012.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator(a) do Acódão: Des. Eurico
Montenegro, Data de julgamento: 13/12/2012)
Outrossim, indefiro o pedido de busca no sistema Renajud, vez que
este Juízo assim procedeu recentemente (ID 12064567).
Assim, intime-se a parte exequente a, no prazo de 15 dias, requerer
o que entender pertinente para fins de satisfação do crédito.
Somente então, tornem-me os autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 0003340-50.2011.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Ação: R$ 7.443,42
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: CERAMICA VITORIA LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Para fins de apreciação do pleito deduzido ao ID 18125863, deverá
a parte exequente, no prazo de 10 dias, apresentar planilha com
detalhamento do crédito cobrado (débito principal, multa, correções
e juros), o que aliás, é ônus que lhe incumbe, conforme intelecção
do art. 798, inc. I, alínea “b” do CPC.
Somente então, tornem-me os autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 0002316-45.2015.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Ação: R$ 2.135,35
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: CERAMICA VITORIA LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
1. Diante do interesse manifestado pela parte exequente em
relação à adjudicação de parte do(s) bem(ns) penhorado(s) (ID
16534068, p. 3), intime-se o executado para que se manifeste
acerca do pedido, no prazo de 5 dias.
A intimação do(s) executado(s) deverá ser feita pessoalmente, por
carta no endereço em que se efetivou a citação, a última intimação
ou no último endereço cadastrado nos autos.
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Considera-se realizada a intimação quando o executado houver
mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado
o disposto no art. 274, parágrafo único.
2. Havendo impugnação, dê-se ciência à parte exequente, pelo
mesmo prazo.
3. Decorrido o prazo de 5 dias sem impugnação, defiro desde já o
pedido de adjudicação do(s) bem(ns) pelo valor de avaliação.
Lavre-se o auto de adjudicação e providencie a assinatura do
exequente.
4. Tratando-se de bem(ns) móvel(veis), uma vez assinado o auto
de adjudicação, serve esta DECISÃO MANDADO de busca,
apreensão, remoção e entrega ao adquirente, atos que deverão
ser cumpridos incontinenti por Oficial de Justiça.
Ao Oficial de justiça é vedado apenas intimar o devedor por ocasião
do cumprimento do mando de entrega.
Compete à parte credora fornecer todos os meio necessários à
apreensão, remoção e entrega do(s) bem(ns) adjudicado(s).
5. No mais, caso o valor do crédito seja superior ao valor do(s)
bem(ns) adjudicado(s), deverá o exequente providenciar a
elaboração de novos cálculos, prosseguindo a execução pelo saldo
remanescente.
6. Oportunamente, retornem conclusos.
Rolim de Moura, RO, data conforme movimentação processual
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 7004470-43.2017.8.22.0010
Classe/Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: WALDIR ANDRADE
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: RODRIGO FERREIRA
BARBOSA - RO8746, RONILSON WESLEY PELEGRINE
BARBOSA - RO0004688
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado: Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, para no prazo
de 5 (cinco) dias, a manifestar da certidão de decurso de prazo ID
(18484341).
Rolim de Moura/RO, 18 de maio de 2018.
EMERSON CIZMOSKI
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 7006236-68.2016.8.22.0010
Classe/Ação: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Requerente: E. R. D. S.
Advogado: Advogado do(a) EXEQUENTE: BETANIA RODRIGUES
CORA - RO7849
Requerido: M. N.
Advogado: Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, para manifestar
interesse no prosseguimento do feito, no prazo em 05 (cinco) dias,
consoante art. 485, III, § 1º do CPC, com a providência de acordo
com o caso, face a certidão de decurso de prazo nos autos,sob
pena de arquivamento.
Rolim de Moura/RO, 18 de maio de 2018.
EMERSON CIZMOSKI
Téc. Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 7004956-28.2017.8.22.0010
Classe/Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: NADIR CORDEIRO DE OLIVEIRA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: CINTIA GOHDA RUIZ DE
LIMA UMEHARA - RO0004227
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTIMAÇÃO
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, para no prazo
de 5 (cinco) dias, a manifestar da informação de implantação de
benefício juntado aos autos.
Rolim de Moura/RO, 18 de maio de 2018.
EMERSON CIZMOSKI
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000 - Fone:(69) 34422268 Processo nº: 000219869.2015.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Protocolado em: 26/10/2016 11:42:12
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
EXECUTADO: JEAN CARLO VOIGT
DECISÃO
Considerando o disposto no art. 835, inc. I e art. 854, ambos do
CPC, decreto a indisponibilidade de ativos financeiros localizados
em nome da parte executada, conforme detalhamento anexo.
Convolo esse bloqueio em penhora, servindo esta DECISÃO como
termo de penhora.
Registro ainda que, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC, compete
à parte executada comprovar que a(s) quantia(s) depositada(s)
em conta-corrente refere(m)-se à hipótese do inciso IV do art.
833 do CPC, ou que está(ão) revestida(s) de outra forma de
impenhorabilidade.
Deve a parte executada ser intimada do bloqueio, pessoalmente ou
por intermédio do seu advogado, caso tenha patrono constituído
nos autos.
Serve esta DECISÃO como MANDADO ou carta precatória de
intimação para a parte devedora.
Nome: JEAN CARLO VOIGT.
Endereço: Rua Fortaleza, n. 1323, Ap. 3, Cacoal/RO.
Decorrido in albis o prazo para o oferecimento de impugnação,
certifique-se e, em seguida, expeça-se alvará dos valores constritos
em favor do credor. Desde já fica autorizada a transferência, acaso
seja informado o número de conta.
Após, intime-se a parte exequente a, no prazo de 10 dias, requerer
o que entender oportuno devendo, nessa oportunidade, apresentar
o valor atualizado do débito, deduzida a importância já recebida.
Somente então, tornem-me os autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 0004010-49.2015.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Ação: R$ 654,11
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: MANOEL CHAVES DA FONSECA
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Advogado do(a) EXECUTADO:
1. Defiro a conversão do arresto (ID 6831673, p. 10) em penhora do
imóvel urbano de matrícula 33.422 do Livro 2 de Registro Geral do
Cartório de Registro de Imóveis de Rolim de Moura (ID 17773458).
2. Cabe exequente, sem prejuízo da imediata intimação
dos executados, providenciar, para presunção absoluta de
conhecimento por terceiros, a respectiva averbação da penhora
no(s) ofício(s) imobiliário(s), mediante a apresentação de cópia do
termo, independentemente de MANDADO judicial (CPC, art. 844).
3. Intime-se o devedor.
A avaliação já foi realizada pelo Oficial de Justiça quando do
arresto.
4. Serve esta DECISÃO como termo de penhora (CPC, art. 845, §
1º) e como carta de intimação.
5. Decorrido o prazo sem embargos, diga o exequente.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Estado de Rondônia
1ª Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura/RO
Telefone: (69) 3442-1458. E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br
Processo: 7006936-44.2016.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Ação: R$ 959,59
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: CLAUDETE LUCIA NOBRE SEABRA, JAINY
CARLLA SEABRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intime-se a parte exequente a, no prazo de 10 dias, juntar certidão
atualizada de inteiro teor/matrícula/fólio real do imóvel penhorado
nestes autos.
Somente então, tornem-me os autos conclusos.
Rolim de Moura/RO, data conforme movimentação processual.
Leonardo Leite Mattos e Souza
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 7000141-85.2017.8.22.0010
Classe/Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: MARCOS CORDEIRO GUEDES
Advogado: Advogados do(a) EXEQUENTE: CAMILA GHELLER RO0007738, REGIANE TEIXEIRA STRUCKEL - RO0003874
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado: Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, para no prazo
de 5 (cinco) dias, a manifestar do inteiro teor da petição da parte
requerida.
Rolim de Moura/RO, 21 de maio de 2018.
LEONARDO GOMES DE MOURA
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 7003920-82.2016.8.22.0010
Classe/Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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Requerente: SEBASTIAO ALVES DE MORAIS FILHO
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: EDMAR FELIX DE MELO
GODINHO - RO0003351
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, para no prazo
de 5 (cinco) dias, a manifestar do inteiro teor da petição da parte
requerida.
Rolim de Moura/RO, 21 de maio de 2018.
EMERSON CIZMOSKI
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 7006871-49.2016.8.22.0010
Classe/Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: FRANCISCO FERNANDO DOS SANTOS
Advogado: Advogados do(a) EXEQUENTE: MATHEUS DUQUES
DA SILVA - RO0006318, FABIANA CRISTINA CIZMOSKI RO0006404
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado: Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, para no prazo
de 5 (cinco) dias, a manifestar do inteiro teor da petição da parte
requerida.
Rolim de Moura/RO, 21 de maio de 2018.
LEONARDO GOMES DE MOURA
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 0005250-44.2013.8.22.0010
Classe/Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: PEDRO MARQUES
Advogado: Advogados do(a) EXEQUENTE: LUIS FERREIRA
CAVALCANTE - RO0002790, RENATO PEREIRA DA SILVA RO0006953
Requerido: CARLOS CICILIO SANTANA e outros
Advogado: Advogado do(a) EXECUTADO: ITAMAR DE AZEVEDO
- RO0001898
Advogado do(a) EXECUTADO: ITAMAR DE AZEVEDO RO0001898
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, para no prazo de
30 dias, requerer o que entender pertinente para fins de satisfação
do crédito.
Rolim de Moura/RO, 21 de maio de 2018.
EMERSON CIZMOSKI
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 0002064-76.2014.8.22.0010
Classe/Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: ROSANGELA EUFRASIO DE OLIVEIRA
Advogado:REGIANE TEIXEIRA STRUCKEL (OAB/RO 3874)
Requerido: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
Advogado:CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO (OAB/PE 19357)
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Intimação
Ficam as partes intimadas ainda, nos termos do artigo 124, XX,
das Diretrizes Gerais Judiciais, acerca do retorno dos autos da
instância superior, para requererem o que entenderem de direito.
Rolim de Moura/RO, 21 de maio de 2018.
ANTONIO PEREIRA BARBOSA
DIRETOR DE CARTÓRIO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 0004684-32.2012.8.22.0010
Classe/Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: Brascampo Insumos e Produtos Agropecuários Ltda
Advogado: MARTA MARTINS FERRAZ PALONI (OAB/RO 1602),
SALVADOR LUIZ PALONI (OAB/RO 299-A)
Requerido: ISRAEL DE FREITAS FARIAS e outros (2)
Advogado:SILVIO VIEIRA LOPES (OAB/SP 72-B)
Advogado: SILVIO VIEIRA LOPES (OAB/SP 72-B)
Advogado: SILVIO VIEIRA LOPES (OAB/SP 72-B)
Intimação
Ficam as partes intimadas ainda, nos termos do artigo 124, XX,
das Diretrizes Gerais Judiciais, acerca do retorno dos autos da
instância superior, para requererem o que entenderem de direito.
Rolim de Moura/RO, 21 de maio de 2018.
ANTONIO PEREIRA BARBOSA
DIRETOR DE CARTÓRIO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 0000133-72.2013.8.22.0010
Classe/Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: VALDIR JESUS DOS SANTOS
Advogado: NEIRELENE DA SILVA AZEVEDO (OAB/RO 6119),
MARCIO ANTONIO PEREIRA (OAB/RO 1615)
Requerido: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO RCI BRASIL
Advogado: ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA
(OAB/RO 2913)
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fFicam as partes intimadas ainda, nos termos
do artigo 124, XX, das Diretrizes Gerais Judiciais, acerca do
retorno dos autos da instância superior, para requererem o que
entenderem de direito.
Rolim de Moura/RO, 21 de maio de 2018.
ANTONIO PEREIRA BARBOSA
DIRETOR DE CARTÓRIO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 0001688-90.2014.8.22.0010
Classe/Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: MARIA CLEIDE MALAQUIAS
Advogado: DANILO CONSTANCE MARTINS DURIGON (OAB/
RO 5114), FABIO JOSE REATO (OAB/RO 2061), DANIEL DOS
ANJOS FERNANDES JUNIOR (OAB/RO 3214), CRISTOVAM
COELHO CARNEIRO (OAB/RO 115) e AIRTON PEREIRA DE
ARAUJO (OAB/RO 243)
Requerido: ASSOCIACAO ACADEMICA RUI BARBOSA
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Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, para manifestar
interesse no prosseguimento do feito, no prazo em 05 (cinco) dias,
consoante art. 485, III, § 1º do CPC, com a providência de acordo
com o caso, face a certidão de decurso de prazo nos autos,sob
pena de arquivamento.
Rolim de Moura/RO, 21 de maio de 2018.
ANTONIO PEREIRA BARBOSA
DIRETOR DE CARTÓRIO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 3442-1458 E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br Processo:
7004667-32.2016.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Polo ativo: JOSE VICENTE CARDOSO
Advogado: CINTIA GOHDA RUIZ DE LIMA UMEHARA RO0004227
Polo passivo: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Certidão
Certifico que a SENTENÇA transitou em julgado em 19 de maio
de 2018.
Rolim de Moura, 21 de maio de 2018.
ENDRIO PATRIK BOM FIM
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 0012850-39.2001.8.22.0010
Classe/Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: COMERCIAL DE PECAS RONDOBRAS LTDA
Advogado: JOAO CARLOS DA COSTA - RO0001258
Requerido: SPS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e
outros (2)
Advogado: ROLFF MILANI DE CARVALHO - SP84441,
ALESSANDRA MARETTI - SP128785
Intimação
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, fica a parte autora intimada, para manifestar
interesse no prosseguimento do feito, no prazo em 05 (cinco) dias,
consoante art. 485, III, § 1º do CPC, com a providência de acordo
com o caso, face a certidão de decurso de prazo nos autos,sob
pena de arquivamento.
Rolim de Moura/RO, 21 de maio de 2018.
ANTONIO PEREIRA BARBOSA
DIRETOR DE CARTÓRIO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 7002052-98.2018.8.22.0010
Classe/Ação: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Requerente: TECCHIO & SILVA LTDA
Advogado:SALVADOR LUIZ PALONI (OAB/RO 299-A)
Requerido: ALTAIR FERREIRA
Intimação
Fica a parte autora intimada acerca da redesignação da audiência
para o dia 20/06/2018, às 10:00 horas.
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Deverá ainda, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher a taxa disciplinada
pelo art. 30 da Lei 3.896/2016.
Apresentada a comprovação nos autos, o cartório irá providenciar
o encaminhamento do MANDADO à central de distribuição da
comarca de destino, conforme provimento n. 7/2016-CG.
Rolim de Moura/RO, 21 de maio de 2018.
ANTONIO PEREIRA BARBOSA
DIRETOR DE CARTÓRIO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 3442-1458 E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br Processo:
7003307-96.2015.8.22.0010
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Polo ativo: CONSTRUTORA ACS LTDA - EPP
Advogado: ITAMAR DE AZEVEDO - RO0001898
Polo passivo: ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL e outros
Advogado: ANDRE LUIS GONCALVES - RO0001991, WILSON
DE GOIS ZAUHY JUNIOR - RO0006598, IRACEMA SOUZA DE
GOIS - RO000662A
Intimação
Fica a PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, intimada da
expedição de ALVARÁ de levantamento, devendo ser observado
seu prazo de validade, devendo ainda JUNTAR COMPROVANTE
nos autos no prazo de 5 (cinco) DIAS após o levantamento.
Rolim de Moura, 21 de maio de 2018.
ENDRIO PATRIK BOM FIM
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 3442-1458 E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br Processo:
0001499-20.2011.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Polo ativo: ANA MARIA NUNES DELGADO
Advogado: CINTIA GOHDA RUIZ DE LIMA UMEHARA RO0004227
Polo passivo: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Intimação
Fica a PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, intimada da
expedição de ALVARÁ de levantamento, devendo ser observado
seu prazo de validade, devendo ainda JUNTAR COMPROVANTE
nos autos no prazo de 5 (cinco) DIAS após o levantamento.
Rolim de Moura, 21 de maio de 2018.
ENDRIO PATRIK BOM FIM
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 34422268 Processo: 7003501-28.2017.8.22.0010
Classe/Ação: MONITÓRIA (40)
Requerente: EMANUEL COMERCIO DE TINTAS E ABRASIVOS
LTDA - ME
Advogado: Advogados do(a) AUTOR: MIRELLY VIEIRA MACEDO
DE ALMEIDA - RO0005174, ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA
SILVA - RO0007495
Requerido: MEIRIVONE DINIZ CASTANHEIRA
Advogado: Defensoria Pública
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INTIMAÇÃO
Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca
Rolim de Moura/RO, e, diante da Contestação por negativas gerais,
fica a parte autora intimada mediante seus patronos, para no prazo
de 5 (cinco) dias, a manifestar para o correto andamento do feito
nos termos do DESPACHO Judicial abaixo transcrito:
DESPACHO
Tendo em vista que devem ser esgotados os meios de localização
da parte requerida para a efetivação de sua citação pessoal,
procedi à consulta no sítio do Infoseg, todavia o endereço localizado
da parte coincidiu com os dados insertos na inicial, conforme
detalhamento abaixo. As diligências para busca da localização da
parte requerida para a efetivação de sua citação pessoal já foram
esgotadas. Cite-se por edital com prazo de 20 dias. Expeça-se o
necessário, devendo constar a advertência do inc. IV do art. 257
do Código de Processo Civil. O prazo para embargos fluirá após
decorrido o prazo do edital. Tendo em vista que, pelo momento,
não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, inc. II,
do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local
de ampla circulação, uma única vez, com fundamento no parágrafo
do mesmo DISPOSITIVO legal. Deverá a parte autora, também,
comprovar o recolhimento da taxa devida para publicação do edital
no Diário da Justiça Eletrônico. Cumpridas estas determinações,
decorrido o prazo sem que tenha sido constituído advogado, para
assistir a parte demandada nos autos, fazendo a sua defesa, bem
como os demais atos processuais, ficará nomeada a Defensoria
Pública. Dê-se vista para o exercício desse encargo. Após, intimese a parte requerente para, no prazo de 5 dias, requerer o que
entender pertinente para o correto andamento do feito. Somente
então, tornem-me os autos conclusos. Rolim de Moura/RO, data
conforme movimentação processual.
Rolim de Moura/RO, 21 de maio de 2018.
LEONARDO GOMES DE MOURA
Téc. Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 1ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Fone: (69) 3442-1458 E-mail: rmm1civel@tjro.jus.br Processo:
7000268-23.2017.8.22.0010
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Polo ativo: SONIA ONORIA DE SOUZA HOST
Advogado: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER TABARES RO0006440
Polo passivo: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT
S/A
Advogado: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - RO0005369
Certidão
Certifico que a SENTENÇA transitou em julgado em 4 de maio de
2018.
Rolim de Moura, 21 de maio de 2018.
ENDRIO PATRIK BOM FIM
Técnico Judiciário
1º Cartório Cível
Proc.: 0025020-96.2008.8.22.0010
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Lourdes Cândida da Silva
Advogado:Jacir Cândido Ferreira Júnior (OAB/RO 3408), Dorislene
Mendonça Cunha Ferreira (OAB/RO) 2041
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado:Procurador do INSS ( )
FINALIDADE: Intimar a parte requerente mediante seus patronos
acerca do retorno dos autos da instância superior e prazo de 15 dias
para se manifestar,caso queira. Após o processo será arquivado.
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Proc.: 0007263-84.2011.8.22.0010
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Jose Carlos Rodrigues de Lima
Advogado:Fabiana Cristina Cizmoski (OAB/RO 6404), Matheus
Duques da Silva (OAB/RO 6318)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado:Procurador do Inss ( 000.)
FINALIDADE: Intimar a parte requerente mediante seus patronos
acerca do retorno dos autos da instância superior e prazo de 15
dias para se manifestar, caso queira.
Proc.: 0057805-77.2009.8.22.0010
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Natalino Ferreira Sales
Advogado:Fabiana Cristina Cizmoski (OAB/RO 6404) Mateus
Duques da Silva (OAB/RO 6318
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado:Procurador do INSS ( )
FINALIDADE: Intimar a parte requerente mediante seus patronos
acerca do retorno dos autos da instância superior e prazo de 15
dias para se manifestar, caso queira, esclarecendo-se que eventual
cumprimento de SENTENÇA deverá ser pelo sistema PJE.
Proc.: 0004590-84.2012.8.22.0010
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Edson Santos Dias
Advogado:Rejane Maria de Melo Godinho (OAB/RO 1042), Edmar
Felix de Melo Godinho (RO 3351)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado:Procurador do Inss (NBO 020)
FINALIDADE: Intimar a parte requerente mediante seus patronos
acerca do retorno dos autos da instância superior e prazo de 15
dias para se manifestar, caso queira, esclarecendo-se que eventual
cumprimento de SENTENÇA deverá ser pelo sistema PJE.
Proc.: 0000074-16.2015.8.22.0010
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:João Vitor de Oliveira Costenaro
Advogado:Regiane Teixeira Struckel (OAB RO 3874)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado:Procurador do Inss ( 000.)
FINALIDADE: Intimar a parte requerente mediante seus patronos
acerca do retorno dos autos da instância superior e prazo de 15
dias para se manifestar, caso queira, esclarecendo-se que eventual
cumprimento de SENTENÇA deverá ser pelo sistema PJE.
Proc.: 0032562-05.2007.8.22.0010
Ação:Execução Fiscal
Embargante:Trento Comercial de Rondônia Ltda, Luiz Trento, Luiz
Ademir Schock, Carla Rodrigues Schock
Advogado:Larrúbia Daviane Huppers (OAB/RO 3496)
Embargado:Fazenda Nacional
Advogado:Procurador da Fazenda Nacional ( 000)
FINALIDADE: Intimar a parte requerente mediante seus patronos
acerca do retorno dos autos da instância superior e prazo de 15
dias para se manifestar, caso queira, após este prazo o pprocesso
será arquivado.
Proc.: 0048713-51.2004.8.22.0010
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Nacional
Advogado:Procurador da Fazenda Nacional ( 000)
Executado:Trento Comercial de Rondônia Ltda, Luiz Trento, Carla
Rodrigues Schock, Luiz Ademir Schock
Advogado:Larrúbia Daviane Huppers (OAB/RO 3496), Ednei
Pereira dos Santos (OAB/RO 3362), Larrúbia Daviane Huppers
(OAB/RO 3496), Ednei Pereira dos Santos (OAB/RO 3362),
Larrúbia Daviane Huppers (OAB/RO 3496)
FINALIDADE: Intimar a parte requerente mediante seus patronos
acerca do retorno dos autos da instância superior e prazo de 15
dias para se manifestar, caso queira.
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Proc.: 0002460-53.2014.8.22.0010
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Sebastião Bonifácio de Oliveira
Advogado:Cristiane Valéria Fernandes Prior (OAB RO 6064),
Mahira Waltrick Fernandes (OAB/RO 5659), Rubens Araújo Dias
(OAB/RO 6215)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado:Procurador do Inss ( 000.)
FINALIDADE: FINALIDADE: Intimar a parte requerente mediante
seus patronos acerca do retorno dos autos da instância superior e
prazo de 15 dias para se manifestar, caso queira, esclarecendo-se
que eventual cumprimento de SENTENÇA deverá ser pelo sistema
PJE.
Antônio Pereira Barbosa
Diretor de Cartório

2ª VARA CÍVEL
2º Cartório Cível
Juízo da 2ª Vara Cível e Juizado da
infância e Juventude da Comarca de Rolim de Moura - RO
E-mail: rmm2civel@tjro.jus.br
Proc.: 0002754-71.2015.8.22.0010
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Maria Rosa Moreira Zoppi
Advogado:Lilian Santiago Teixeira Nascimento (OAB/RO 4.511)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado:Procurador do Inss
Retorno do TRF1:
Fica a parte autora, por via de seu(sua) advogado(a), intimada
quanto ao retorno dos autos do Tribunal Regional Federal para,
querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
Proc.: 0006002-45.2015.8.22.0010
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Maria Jose Silva Sena Ribeiro
Advogado:Rejane Maria de Melo Godinho (OAB/RO 1042), Edmar
Felix de Melo Godinho (RO 3351), Dilma de Melo Godinho (OAB/
RO 6059)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado:Procurador do Inss
Retorno do TRF1:
Fica a parte autora, por via de seu(sua) advogado(a), intimada
quanto ao retorno dos autos do Tribunal Regional Federal para,
querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
Proc.: 0063266-64.2008.8.22.0010
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Auto Posto Fortaleza Ltda
Advogado:Sílvio Vieira Lopes (OAB/RO 72B)
Requerido:Margen Sa
Advogado:Simar Oliveira Martins (OAB/GO 35.893)
DESPACHO:
“É notório que DISTRIBOI INDÚSTRIA COMÉRCIO E
TRANSPORTE DE CARNE BOVINA LTDA está recebendo
dezenas de pedidos de bloqueio de verbas que tenha de pagar
à TOTAL S/A decorrente de planta frigorífica existente em Rolim
de Moura. O Dr. SILVIO tem conhecimento deste fato, também já
ocorrido em outros processos que patrocina. Portanto, DEFIRO (fls.
128-129). AGUARDE-SE O DISTRIBOI INDÚSTRIA COMÉRCIO
E TRANSPORTE DE CARNE BOVINA LTDA depositar o valor
reconhecido na DECISÃO de fls. 125-126. Cientifique-se. Rolim de
Moura - RO, quarta-feira, 2 de maio de 2018. Jeferson Cristi Tessila
de Melo - Juiz de Direito”.
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Proc.: 0004521-86.2011.8.22.0010
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Município de Rolim de Moura RO
Advogado:Procurador do Municipio de Rolim de Moura ( 000)
Executado:Leobino Januário Rodrigues
Advogado:Advogado Não Informado ( 000)
DESPACHO:
A obrigação tributária (IPTU) é propter rem, obrigação de caráter
real A propósito, vide: ORLANDO GOMES. Contratos. 17.ª edição.
Editora Forense, Rio de Janeiro, 1997, pp. 16 e ss.), ou seja, é uma
obrigação em razão do imóvel, que acompanha a coisa, de modo
que o adquirente fica responsável pelos encargos relativos a ele,
sejam eles pretéritos ou futuros.Por isso, nao havendo pagamento,
DEFIRO MANDADO para penhora, descrição e avaliação do bem
indicado pelo Exequente (fl. 51), sob responsabilidade deste.O Sr.
Oficial de Justiça deverá descrever minuciosamente os bens do
executado, indicando os parâmetros que se utilizou para chegar
ao valor atribuído, descrever o estado de conservação dos bens
(se possível ilustrando com fotografias) e eventuais benfeitorias
que existam.O Oficial de Justiça também deverá indicar se o
bem a ser penhorado se encontra na posse dos Executados ou
terceiros. Se estiverem na posse de terceiros, estes deverão ser
qualificados.Cumprida a diligência, anote-se a penhora junto ao
cadastro imobiliário do Município e junto ao Cartório de Registro de
Imóveis da respectiva Comarca, se houver matrícula (art. 167, inc.
I, n.º 5, Lei Federal n.º 6.015/1973 - LRP).Desde já, advirto sendo
que eventuais taxas, tributos, impostos para cumprimento da
diligência e averbação da penhora são de responsabilidade parte
interessada, pois o serviço notarial é exercido por delegação estatal,
em caráter privado (art. 236 da Constituição Federal). Advirto que o
Juízo não tem capacidade tributária e não pode conceder isenção
nem determinar quitação de tributos/taxas ou retirada de ônus
por ventura existentes sobre os bens. Ao determinar que fossem
excluídos ou quitados os tributos atrasados, o Juízo poderia lesar
as Fazendas ou terceiros que não sejam partes no processo, o
que não pode acontecer.Após a avaliação do imóvel, intimese o cônjuge do Executado e do atual possuidor se casado for,
tanto da penhora como da avaliação.Após, vistas ao Exequente
para manifestação,Sendo insuficientes, proceda-se à penhora e
avaliação de outros bens.Rolim de Moura-RO, sexta-feira, 18 de
maio de 2018.Jeferson Cristi Tessila de Melo Juiz de Direito
Proc.: 0046270-64.2003.8.22.0010
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Adriana Cristina Leite
Advogado:Salvador Luiz Paloni (OAB/RO 299A)
Requerido:Helionice de Moura Silva
Advogado:João Carlos da Costa (OAB/RO 1258), Márcio Antonio
Pereira (OAB/RO 1615), Luciana Beal (OAB/RO 1926)
SENTENÇA:
Trata-se de Execução (de honorários) proposta por SALVADOR
LUIZ PALONI em face de HELIONICE DE MOURA SILVA.
Informação de pagamento das custas e pedido de liberação do
valor remanescente (fl. 363), com o que concordou o exequente (fl.
360). Decido:Fundamentação:Conforme informado nos autos os
Executados cumpriram suas obrigações, ao que anuiu o credor (fl.
360), devendo ser extinta a execução promovida por SALVADOR
LUIZ PALONI em face de HELIONICE DE MOURA SILVA, com
fundamento no art. 924, II, do CPC.Custas recolhidas (fl. 366).Do
valor de fl. 358-verso, proceda-se da seguinte forma:LIBEREMSE R$ 6.474,91 ao Dr. SALVADOR LUIZ PALONI (fl. 360) e
Após, CREDITE-SE o valor remanescente e correções em favor
da Executada (conta fl. 368v). OFICIE-SE.Veículos liberados.
TORNO sem efeito eventuais penhoras.Não há notícias de outros
bens bloqueados. Se houver, informe para as devidas baixas.P.
R. Intimem-se, apenas pelo DJe, na pessoa dos procuradores.
Cumpridos e não havendo manifestação em 5 dias, arquivem-se.
Rolim de Moura-RO, segunda-feira, 21 de maio de 2018.Jeferson
C. Tessila de Melo Juiz de Direito
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Proc.: 0004052-35.2014.8.22.0010
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Ricardo Fabian de Oliveira
Advogado:Lilian Santiago Teixeira Nascimento (OAB/RO 4.511)
Executado:HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
Advogado:Luiz Rodrigues Wambier (OAB/PR 7295), Evaristo
Aragão Ferreira dos Santos (OAB/PR 24.498)
DESPACHO:
2) AGUARDE-SE julgamento do recurso, em suspensão até
31/12/2018, de início. Julgados antes, conclusos.3) Superado
o ponto acima, foi reconhecida repercussão geral do assunto e
determinada suspensão de todas ações envolvendo expurgos
inflacionários e o HSBC, conforme DECISÃO publicada no DJe
de 14/2/2017, p. 6 agravo Agravo de Instrumento n. 080047053.2016.8.22.0000 (PJe), Relator: Des. Raduan Miguel Filho.3.1)
Da mesma forma que a determinação acima, a CI N.º 41/2018
NUGEP/PRESI/TJRO, de 26/2/2018, também determinou a
suspensão de ações versando sobre Planos Bresser e Verão
(Tema 264/STF), conforme Resolução 235/CNJ e Resolução
002/2017/PR.4) Além do agravo acima, há outros que ainda restam
a ser julgados 4049-80.2014.822.0010, 4111-23.2014.822.0010,
4052-35.2014.822.0010 e 4048-95.2014.822.0010, apenas deste
Juízo.5) Portanto, CUMPRA-SE o acórdão e CI N.º 41/2018 NUGEP/
PRESI/TJRO, de 26/2/2018.6) Faculta-se ao Recorrido/agravado
para, querendo, manifestar-se e apresentar contrarrazões ao
recurso, diretamente no TJRO.7) Publique-se no DJe, para ciência
de eventuais interessados.Rolim de Moura-RO, segunda-feira, 21
de maio de 2018.Jeferson C. Tessila de Melo Juiz de Direito
Proc.: 0002573-70.2015.8.22.0010
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Município de Rolim de Moura RO
Advogado:Procurador do Municipio de Rolim de Moura ( 000)
Executado:Wagner Lopes de Oliveira
Advogado:Advogado Não Informado ( 000)
DESPACHO:
Pretensão satisfeita.Ao arquivo, de imediato.Rolim de Moura-RO,
segunda-feira, 21 de maio de 2018.Jeferson Cristi Tessila de Melo
Juiz de Direito
Proc.: 0002219-79.2014.8.22.0010
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Marcio Alexandre Vasconcelos de Araújo
Advogado:Luiz Eduardo Staut (OAB/RO 882)
Requerido:Estado de Rondônia
Advogado:Luciano Brunholi Xavier (OAB/RO 550A)
DESPACHO:
O Executado não foi localizado para ser intimado dos atos
processuais (fl. 148-verso), descumprindo o art. 274, §único do
CPC.INTIMADO o Dr. Luiz Eduardo Staut (fl. 11) para se manifestar
quanto ao pedido de fls. 150-151, não houve manifestação (fl.
155), sendo de presumir que concorda com a penhora feita.O
imóvel penhorado nos autos 7006004-56.2016.822.0010 foi
arrematado por R$ 23.000,00, a serem pagos parceladamente.Há
alguns valores depositados nos autos 7006004-56.2016.822.0010,
por ex: ID´s Num. 12203870 - Pág. 1, Num. 12992747 - Pág. 1
e 14163730, p. 1.Dos valores depositados nos autos 700600456.2016.822.0010 PROCEDA-SE da seguinte forma:LIBEREM-SE
valores para quitação de todas despesas, inclusive honorários,
fixados nos autos 7006004-56.2016.822.0010;LIBEREM-SE R$
2.610,79 fl. 150 para quitação dos honorários em execução nos
autos 0002219-79.2014.822.0010. Alvará à PGE (faculto informar
conta para transferência, caso queiram informada, oficie-se para
transferência).LIBEREM-SE R$ 187,45 para quitação das custas
fl. 145 dos autos 0002219-79.2014.822.0010. OFICIE-SE para
recolhimento.Tudo cumpridos, conclusos para extinção dos autos
0002219-79.2014.822.0010.AGUARDE-SE cumprimento.Rolim de
Moura, segunda-feira, 21 de maio de 2018.Jeferson Cristi Tessila
de Melo Juiz de Direito
Heloisa Gonçalves Dias
Diretora de Cartório
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Rolim de Moura - 2ª Vara Cível
Av. João Pessoa, 4555, Centro, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940000 - Fone:(69) 34422268. Processo: 7007208-04.2017.8.22.0010
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Data da Distribuição: 15/12/2017 13:06:09
Requerente: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Advogado do(a) EXEQUENTE: Procurador Municipal
Requerido: JOSE ARY ALVES TEIXEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO SERVINDO DE EDITAL DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO
Prazo: 30 dias.
EXECUTADO: JOSE ARY ALVES TEIXEIRA, 542.514.27815, FILHO DE MARIA PEREIRA LIMA TEIXEIRA, NASCIDO
07/04/1951, TÍTULO DE ELEITOR 3195342313.
1) DEFIRO o pedido retro.
2) Fica o(s) Executado(s), acima qualificado(s), CITADO (s)para,
no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida no valor de R$
965,53, acrescidas de juros, correção monetária e demais encargos
ou, no mesmo prazo, ofereça(m), bens de sua(s) propriedade(s) à
penhora, suficiente(s) para assegurar a totalidade do débito, sob
pena de lhe(s) ser(em) penhorado(s), bens, tantos quantos bastem
para o cumprimento integral da obrigação.
2.1) Ficando ciente(s), que após seguro o juízo, poderá(ão), opor,
querendo, no prazo de trinta (30) dias, embargos à Execução.
3) Aguarde-se eventuais embargos/impugnação.
4) Vindo embargos, manifeste-se a Fazenda, a qual de antemão
deverá indicar o valor do débito atualizado, honorários (10%) e
custas (3%).
5 - Transcorrido o prazo, caso não seja apresentada defesa, com
fundamento no art. 72, inciso II do NCPC, NOMEIO a Defensoria
Pública para promover a defesa de todos Executados, como
Curadora Especial (art. 72, parágrafo único do NCPC).
Dê-se vistas oportunamente, independente de nova determinação.
6 - Prosseguindo a Execução Fiscal o Exequente deverá se
manifestar, indicando bens penhoráveis.
Expeça-se o necessário.
Rolim de Moura, data conforme movimentação no sistema.
Juíz(a) de Direito

COMARCA DE VILHENA
2ª VARA CRIMINAL
2º Cartório Criminal
Sugestões ou reclamações, façam-nas pessoalmente ao juiz ou
contate-nos via internet.
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
Juiz: Adriano Lima Toldo
Chefe de Cartório - Roseli Luiz de Oliveira
vha2criminal@tj.ro.gov.br
Proc.: 0000489-92.2012.8.22.0013
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça do Estado de Rondônia ( Não
informado)
Condenado:Adriano dos Santos
Advogado:Defensor Publico (RO. 000.), Fábio Ferreira da Silva
Júnior ( ), Mário Guedes Júnior (OAB-RO 190-A)
Ato Ordinatório: Fica a defesa constituida do réu devidamente
intimada da DECISÃO abaixo transcrita: Vistos. Ante o ofício de
fls.855, autorizo o apenado Adriano dos Santos a se submeter
a internação para tratamento de dependência química junto a
Comunidade Terapêutica “ASSOCIAÇÃO TRINDADE SANTA”.
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Sendo o tratamento e comportamento do apenado satisfatório,
poderá ser computado o período como tempo de pena cumprida.
Qualquer interrupção na internação, deverá este juízo ser
comunicado imediatamente.SERVE A PRESENTE DE OFÍCIO À
ASSOCIAÇÃO TRINDADE SANTA, para ciência e atendimento
quanto a necessidade de comunicação a este juízo se houver
alguma anormalidade.Ciência ao MP e à Defesa. Cumpra-se, COM
URGÊNCIA.Vilhena-RO, quinta-feira, 17 de maio de 2018.Adriano
Lima Toldo Juiz de Direito
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018
Dalila Effgen de Almeida
Chefe de Cartório
Proc.: 0002249-34.2016.8.22.0014
Ação:Execução Provisória
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça do Estado de Rondônia ( Não
informado)
Condenado:Sônia Garcia dos Santos
Advogado:Lairce Martins de Souza (OAB/RO 3041)
Ato Ordinatório: Fica a defesa constituida do réu devidamente
intimada da DECISÃO abaixo transcrita: Vistos. Mantenho a
DECISÃO de fls. 136 por seus próprios fundamentos. No mais,
prossiga -se na execução. Ciência ao MP e a Defesa. cumpra-se.
Vilhena-RO, quinta-feira, 16 de maio de 2018.Adriano Lima Toldo
Juiz de Direito
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018
Dalila Effgen de Almeida
Chefe de Cartório
Proc.: 0003432-40.2016.8.22.0014
Ação:Execução Provisória
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (OAB/RO )
Condenado:Eliseu Santos Silva
Advogado:Rafael Mendes da Silva ( 8403), Renilda Oliveira Ferreira
(OAB/RO 7559)
Ato Ordinatório: Fica a defesa constituida do réu devidamente
intimada da DECISÃO abaixo transcrita: Vistos. Defiro os pedidos de
fls. 120, autorizando os deslocamentos pleiteados pelo apenasdo.
Informe-se a Direção da C.P.F.F. para a devida fiscalização.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Vilhena-RO, quinta-feira, 16
de maio de 2018.Adriano Lima Toldo Juiz de Direito
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018
Dalila Effgen de Almeida
Chefe de Cartório
Roseli Luiz de Oliveira
Chefe de Cartório

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7000984-09.2015.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: CLAUDIO APARECIDO CONTRICIANI
Endereço: Av. Leopoldo Peres, 3631, centro, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALCIR LUIZ DE LIMA - RO0006770
Requerida: Nome: Tim Celular
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4105, Parte B, Industrial, Porto
Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) EXECUTADO: LUIS CARLOS MONTEIRO
LAURENCO - BA0016780

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

851

DESPACHO
Vistos.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9099/95.
Decido.
Realizada a penhora on line, intimado o devedor para ofertar
impugnação no prazo legal, permaneceu inerte.
Em casos como tais, a lei autoriza o levantamento do dinheiro,
como forma de pagamento ao credor. In verbis:
Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á:
I – pela entrega do dinheiro;
Assim, diante do pagamento, a extinção do feito se impõe. Via de
consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do
art. 924, II, do CPC.
Defiro o pedido de expedição de alvará em favor da parte exequente
sobre o montante depositado no ID Num. 17159940 - Pág. 1,
intimando-a a comprovar o levantamento no prazo de 05 dias.
Sem custas e honorários.
Com a certificação do trânsito, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, servindo a
presente como MANDADO /intimação.
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018.
(a). Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7003415-11.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: MAFRA E NANCI LTDA - EPP
Endereço: Av. Major Amarante, 2382, Centro, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Advogado do(a) REQUERENTE: VIVIAN BACARO NUNES
SOARES - OAB/RO0002386
Requerida: ROSSANE RAVELE FAVERO
Endereço: Rua Cento e Três-Dezessete, 5477, Residencial Barão
Melgaço III, Vilhena - RO - CEP: 76984-168
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a reclamante a comprovar sua legitimidade para litigar
no polo ativo em sede de Juizado Especial, ou seja, a qualidade
de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
juntando, para tanto, Certidão atual comprovando ser optante do
Simples Nacional ou faturamento anual do último exercício (ano
2017), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da
inicial.
Destaco que tal comprovação deve se dar em todos os processos
ajuizados pela parte.
Cumpra-se, servindo a presente como MANDADO.
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018.
(a). Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7003419-48.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente:
H
C
CONSULTORIA,
ENGENHARIA
&
CONSTRUCOES LTDA - EPP
Endereço: Rua Ceará, 1782, Parque Industrial Novo Tempo,
Vilhena - RO - CEP: 76982-176
Advogado do(a) REQUERENTE: ELIZEU DE LIMA - OAB/RO9166
Requerida: MUNICIPIO DE VILHENA
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a reclamante a comprovar sua legitimidade para litigar
no polo ativo em sede de Juizado Especial, ou seja, a qualidade
de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
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juntando, para tanto, Certidão atual comprovando ser optante do
Simples Nacional ou faturamento anual do último exercício (ano
2017), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da
inicial.
Destaco que tal comprovação deve se dar em todos os processos
ajuizados pela parte.
Cumpra-se, servindo a presente como MANDADO.
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018.
(a). Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7003418-63.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: MAFRA E NANCI LTDA - EPP
Endereço: Av. Major Amarante, 2382, Centro, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Advogados
do(a)
REQUERENTE:
FABIANA
OLIVEIRA
COSTA - OAB/RORO0003445, CARINA BATISTA HURTADO
- OAB/RO0003870, VIVIAN BACARO NUNES SOARES - OAB/
RO0002386
Requerida: VALDEIR DOS SANTOS PEREIRA
Endereço: Rua Setecentos e Trinta e Um, 1049, Residencial
Moysés de Freitas, Vilhena - RO - CEP: 76982-644
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a reclamante a comprovar sua legitimidade para litigar
no polo ativo em sede de Juizado Especial, ou seja, a qualidade
de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
juntando, para tanto, Certidão atual comprovando ser optante do
Simples Nacional ou faturamento anual do último exercício (ano
2017), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da
inicial.
Destaco que tal comprovação deve se dar em todos os processos
ajuizados pela parte.
Cumpra-se, servindo a presente como MANDADO.
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018.
(a). Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7001164-25.2015.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: ARMARINHOS SAO JOSE LTDA - EPP
Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 530,
SETOR 40, Nova Vilhena, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDUARDA DA SILVA ALMEIDA OAB/RO0001581
Requerida: EDIONEIA MARIA DE LARA BECKER
Endereço: Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, 5227, Jardim
Eldorado, Vilhena - RO - CEP: 76987-046
SENTENÇA
Vistos etc.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da LJE.
Diante do pagamento noticiado nos autos (ID 18451914), a extinção
do feito se impõe.
Via de consequência, Julgo Extinto o Processo na forma do art.
924, II, do CPC.
Sem custas. Sem honorários.
Arquive-se.
P. R. I. C.
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018.
(a). Gilberto J. Giannasi
Juiz de Direito
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Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7001235-27.2015.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: IARA VITORIA VILELA DA SILVA
Endereço: Rua Hortência, 2798, Jardim Greenville, Vilhena - RO CEP: 76908-354
Advogado do(a) REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE
RONDÔNIA
Requerida: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
Tratam os autos de ação de obrigação de fazer interposta por
IARA VITÓRIA VILELA DA SILVA, representada por sua genitora
Andreia Pereira da Silva em face do ESTADO DE RONDÔNIA.
Confirmada a concessão da tutela de urgência por ocasião da
SENTENÇA prolatada, veio aos autos a parte autora e noticiou que
a obrigação não tem sido cumprida.
Instado o requerido a comprovar o cumprimento da tutela de
urgência concedida, permaneceu inerte, apenas afirmando não
receber retorno da secretaria de saúde.
Vieram os autos conclusos.
Pois bem.
Considerando que o requerido não trouxe aos autos comprovação
de efetivamente cumpriu a tutela de urgência concedida, alternativa
não resta a este magistrado senão a de determinar o sequestro
de verbas suficientes ao efetivo cumprimento da ordem emanada,
pois o direito assegurado à parte autora não permite a espera
demasiada.
Ademais, se assim não fosse a ordem judicial se tornaria
inexequível.
Posto isso, tomando por fundamento a norma constante no art. 13,
§1º da Lei nº. 12.153/2009, determinei ordem de SEQUESTRO
do valor de R$3.348,00(três mil, trezentos e quarenta e oito
reais) , através do sistema BACENJUD, na conta-corrente de
Movimentação-Receita do requerido (BANCO DO BRASIL,
AGÊNCIA 2757-X, CONTA CORRENTE 10000-5), devendo o
alvará ser expedido diretamente à representante da requerente
para as providências necessárias a aquisição da medicação/
material. Deverá, ainda, ser intimada a apresentar prestação de
contas no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se, servindo o presente como MANDADO.
Vilhena, 18 de maio de 2018.
(a) Gilberto José Giannasi.
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7008841-38.2017.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: CARLOS EDUARDO MACHADO FERREIRA
Endereço: Avenida Porto Alegre, 3976, CASA, Jardim Oliveiras,
Vilhena - RO - CEP: 76980-620
Advogado do(a) REQUERENTE: LENOIR RUBENS MARCON RO0000146
Requerida: Nome: MUNICIPIO DE VILHENA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
Esclareçam as partes se pretendem a produção de outras provas,
além das já acostadas aos autos, especificando-as e justificando a
sua necessidade, no prazo de 05 dias.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

Intimem-se, servindo o presente como MANDADO /intimação.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018.
(a). Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7007032-13.2017.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: JOSE ADAILTON TIAGO BARBOZA
Endereço: AC Vilhena, 4107, Rua Mato Grosso Setor 17, Jardim
América, Vilhena - RO - CEP: 76981-000
Advogado do(a) REQUERENTE: RENILDA OLIVEIRA FERREIRA
- RO0007559
Requerida: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
Nome: DETRAN RO
Endereço: Rua Doutor José Adelino, 4477, - até 4090/4091, Costa
e Silva, Porto Velho - RO - CEP: 76803-606
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
Traga aos autos, o reclamante, a íntegra da DECISÃO do JARI.
Esclareçam as partes se pretendem a produção de outras provas,
além das já acostadas aos autos, especificando-as e justificando a
sua necessidade, no prazo de 05 dias.
Intimem-se, servindo o presente como MANDADO /intimação.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 20 de maio de 2018.
(a). Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7003317-60.2017.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: ALEX CAMPOS EVANGELISTA
Endereço: Rua Minas Gerais, 2731, Bairro Embratel, Vilhena - RO
- CEP: 76980-220
Advogados do(a) REQUERENTE: PAMELA DAIANA ABDALLA
COSTA GHISI - RO0005916, ANDREIA CAROLINE DA SILVA
DE OLIVEIRA - RO7553, ELIVANIA FERNANDES DE LIMA RO0005433
Requerida: Nome: RESIDENCIAL FLORENCA INCORPORACOES
LTDA
Endereço: 89-A, 135, QUADRAF-44 LOTE 15, SETOR SUL, Goiânia
- GO - CEP: 74093-150 Endereço: 89-A, 135, QUADRAF-44 LOTE
15, SETOR SUL, Goiânia - GO - CEP: 74093-150
Advogado do(a) REQUERIDO: KARINE SIQUEIRA ROZAL GO31880
DESPACHO
Vistos.
Pretende o reclamante, além da devolução de valor, seja a
reclamada compelida a edificar uma praça jno loteamento. Todavia,
não mensurou o valor de tal obra, que deve ser incluída no valor
dado à causa.
Assim, promova o reclamante, emenda ao valor da causa,
estimando o custo daquele equipamento, por interferir claramente
na competência para conhecimento. do da ação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018.
(a) GILBERTO JOSÉ GIANNASI
Juiz de Direito

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

853

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - PJE COMARCA DE VILHENA
JUIZ DE DIREITO: GILBERTO JOSÉ GIANNASI
DIRETORA DE CARTÓRIO: ELISMARA DE BRIDA MARTINS
CADASTRO 002908-4
7001996-87.2017.8.22.0014
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: DEONILDA CENDRON BRANDALISE
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELA MINEIRO MENDES RO4756
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Fica a parte exequente intimada para, caso queira, no prazo de 10
dez dias manifestar-se sobre a impugnação dos cálculos.
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7001411-98.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: CASSIANO JOSE PONTES
Endereço: Avenida Primeiro de Maio, 2738, CASA, Centro (S-01),
Vilhena - RO - CEP: 76980-192
Advogado do(a) REQUERENTE: LENOIR RUBENS MARCON RO0000146
Requerida: Nome: MUNICIPIO DE VILHENA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
Ciência ao reclamado dos documentos juntados com a impugnação.
Esclareçam as partes se pretendem a produção de outras provas,
além das já acostadas aos autos, especificando-as e justificando a
sua necessidade, no prazo de 05 dias.
Intimem-se, servindo o presente como MANDADO /intimação.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018.
(a). Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7005969-50.2017.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: ELIAS MALEK HANNA
Endereço: RUA MÁRIO GOMES CORRÊA, 728, ESCRITÓRIO,
JARDIM AMÉRICA, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Advogado do(a) REQUERENTE: ELIAS MALEK HANNA RO000356B
Requerida: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 - lado
ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogados do(a) REQUERIDO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA
- RO0003434, BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO
SARMENTO - RO0005462
SENTENÇA
VISTOS ETC.
DISPENSADO O RELATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 38, DA
LEI 9.099/95.
DECIDO
A parte autora afirma ser irregular a conduta da reclamada que, de
forma ilegal, inseriu seu nome em instituto de proteção ao crédito
por conta de débito de terceiro. Alega que locou o imóvel por prazo
certo e, findo o contrato, não diligenciou à reclamada para noticiar
e solicitar a mudança de usuário no seu cadastro. Afirma que, por
conta disso, débito foram gerados em seu nome de forma irregular
e, face ao não pagamento, levou-o, a reclamada ao instituto de
proteção ao crédito ro0tulando-o de mal pagador.
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Tais valores, no dizer do reclamante são indevidos já que não era
morador do imóvel em questão na data da constituição do débito e
portanto nada lhe deve.
A reclamada, por seu turno, alega que a regularidade de sua
conduta e que o débito foi cobrado por que consta no seu cadastro
como usuário dos seus serviços.
Pois bem, postos os fatos o pedido merece procedência. É dos
autos, e em nenhum momento qualquer prova veio em sentido
contrário, que o reclamante apresentou à reclamada contrato de
locação com prazo certo de duração, solicitando a inclusão do seu
nome em seu cadastro como beneficiário do serviço. Não menos
certo é que o reclamante, ao término do contrato não solicitou a
mudança do usuário.
Todavia, isso não legitima a conduta da reclamada em fazer
permanecer o nome do reclamante como usuário se, de fato não o
era ao tempo de constituição do débito.
Explico.
A própria reclamada afirma que lhe foi apresentado contrato de
locação em que se pleiteava a mudança do usuário dos seus
serviços. Afirma, ainda, que terceira pessoa compareceu ao seu
escritório solicitando a mudança dos dados cadastrais e que tal não
se deu porque havia, em seus sistemas, informação sobre débito e
por isso não promoveu a alteração.
Ora tal circunstância, existência de débito anterior não legitima a
conduta da reclamada em alterar o nome do beneficiário do serviço;
isso porque, o devedor é o usuário e caberia a ela buscar cobrar de
quem efetivamente devia.
Ocorre que isso não fez, fazendo perdurar o nome do reclamante
como usuário, quando sabia que não o era, seja pelo contrato com
prazo certo, seja pela solicitação negada de alteração do usuário.
Confira-se:
TJPI-0023601) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS EM AÇÃO
MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
IMÓVEL ALUGADO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA
TITULARIDADE PERANTE A CONCESSIONÁRIA PRESTADORA
DO SERVIÇO. PERMANÊNCIA DO PROPRIETÁRIO COMO
TITULAR/RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.
SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O
entendimento jurisprudencial é no sentido de que o débito de energia
elétrica tem natureza pessoal, não estando vinculado, portanto, ao
imóvel. Contudo, para que o locatário seja responsabilizado pelo
pagamento das faturas de energia perante a empresa prestadora
do serviço não é suficiente apenas a existência do contrato
de aluguel, sendo imprescindível cientificar a Concessionária
acerca da referida avença, solicitando, então, a transferência de
titularidade do serviço. 2. Por inexistir demonstração de pedido
de transferência da titularidade das contas de energia elétrica
na época das faturas objeto de cobrança, permanece íntegra
a legitimidade e a responsabilidade do apelante. 3. Apelação
conhecida e improvida. (Apelação Cível nº 201500010020129, 3ª
Câmara Especializada Cível do TJPI, Rel. Ricardo Gentil Eulálio
Dantas. j. 17.06.2015, unânime).
Veja-se que a solicitação da mudança foi feita, tanto que a
reclamada assim reconhece, porém sem base jurídica negou-se a
fazê-lo. Vejamos o ter da contestação:
Em 07/10/2010, foi registrado o comparecimento no atendimento
comercial, por meio do Serviço de Informação Geral – OS7104706
de uma pessoa solicitando mudança de titularidade, porém o
procedimento não foi realizado porque o cliente não pagou a fatura
do mês 09/2010. Observamos que o atendimento não registrou o
nome do solicitante quanto ao pleito do serviço. (ID Num. 13545460
- Pág. 3)
Ora, por omissão e conduta indevida, da reclamada não ocorreu a
modificação do nome do titular usuário dos serviços da reclamada,
o que faz com que a imputação dos débitos ao reclamante seja
indevida.
Em se tratando de relação de consumo, a interpretação dos fatos
deve se dar de forma favorável ao consumidor e, neste caso,
flagrante que, tivesse a reclamada atentado para o impedimento de
promover a mudança de titularidade em seus cadastros, a despeito
da existência de débito anterior, tal situação inocorreria.
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Registe-se que os débitos apresentados foram posteriores ao
pedido negado de alteração, pelo que não pertinem ao reclamante.
Pretender responsabilizar de forma diversa, apenando o
consumidor é atentar-se contra os princípios elementares do direito
consumerista.
É de se dar procedência, pois, ao pedido do reclamante quando
alega serem indevidos os valores que a reclamada exige. Via de
consequência, deve ser condenada ao pagamento de dano moral
por conta da inscrição indevida.
Reconhecido o dano moral, de ocorrência induvidosa, posto que
a ilegalidade da conduta da reclamada, fazendo inserir o nome do
devedor em instituto de proteção ao crédito por dívida inexistente,
por si só é capaz de causar dano moral, independentemente de
qualquer outra comprovação, como já assente na jurisprudência
pátria, resta a questão relativa ao valor indenitário.
Há que se passar, pois a sua fixação e para tanto não há de se olvidar
o dúplice caráter de tal verba: um caráter sancionatório para o autor
do dano e um lenitivo para o ofendido, sem que se traduza, ao mesmo
tempo, no enriquecimento de um e empobrecimento do outro.
No caso inegável a condição econômica da ofensora pelo que não
há que se fixar indenização em valor insignificante que se traduza
em impunidade. Assim, ausentes elementos que imponham fixação
em valor diverso, entendo que a indenização no equivalente a R$
8.000,00 (oito mil reais) é razoável para sancionar a conduta lesiva.
Ora a reclamada é empresa que de porte e tal verba pode suportar
sem qualquer abalo em suas finanças. Quanto ao Autor, tal
quantia não é vultosa dada a sua situação social para se falar em
enriquecimento sem causa. Ao contrário a tenho por suficiente dada
a sua condição social, cuja imagem por sua conduta e honradez é,
no mais das vezes, seu verdadeiro e único patrimônio, o qual não
pode ser agredido por conduta como a relatada nos autos.
Assim há que se julgar procedente o pedido inicial para impor à
Ré a condenação ao pagamento de dano moral nos termos da
fundamentação desta DECISÃO, posto que indevida a dívida
apontada nos autos. Concedo ao reclamante tutela da evidência
para determinar a retirada de seu nome dos institutos de proteção
ao crédito, independente de eventual recurso.
ISTO POSTO e pelo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO INICIAL da presente RECLAMATÓRIA que ELIAS
MALEK HANNA ajuizou m face de CERON – CENTRAIS
ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A para, reconhecendo indevido
o débito apontado nos autos, CONDENAR A RECLAMADA ao
pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título
de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido a
partir da data da presente DECISÃO, acrescida esta verba de juros
de 1% ao mês a partir da citação.
O pagamento da quantia em dinheiro deverá ser feito no prazo de
15 dias, contados da intimação dos cálculos, sob pena de multa de
10% nos termos do disposto no art. 523, §1º, do CPC.
Sem custas e honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Vilhena, 20 de maio de 2018.
(a) Gilberto J. Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7006506-46.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTAJUDICIAL CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA (12079)
Requerente: Nome: JEIELE EMELTUDES MARINHO DE AMORIM
Endereço: Rua João Liberto Muhl, 3665, Jardim Eldorado, Vilhena
- RO - CEP: 76987-008
Advogado do(a) REQUERENTE: WLLEYSSER BRUNO RIBEIRO
DA SILVA - RO8883
Requerida: Nome: MUNICIPIO DE VILHENA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) REQUERIDO:
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DESPACHO
Vistos.
Considerando o efeito da DECISÃO, diga a parte vencedora quanto
a manifestação da reclamada.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 21 de maio de 2018.
(a) GILBERTO JOSÉ GIANNASI
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7003319-30.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
Requerente: Nome: AISLA DE CARVALHO
Endereço: Rua JK, 393, centro, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Advogado do(a) EXEQUENTE: AISLA DE CARVALHO RO0006619
Requerida: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Avenida Farquar, 2986, - de 2882 a 3056 - lado par,
Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-470
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos etc.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da LJE.
Diante do pagamento noticiado nos autos, a extinção do feito se
impõe.
Via de consequência, Julgo Extinto o Processo na forma do art.
924, II, do CPC.
Sem custas. Sem honorários.
Arquive-se.
P. R. I. C.
Vilhena/RO, 21 de maio de 2018.
(a). Gilberto J. Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7000417-07.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: ERICA CANDIDO DE SOUZA
Endereço: RUA 1.810, 4955, CASA, BELA VISTA, Vilhena - RO CEP: 76980-220
Advogado do(a) EXEQUENTE: LENOIR RUBENS MARCON RO0000146
Requerida: Nome: MUNICIPIO DE VILHENA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Diga a parte vencedora quanto a manifestação da reclamada.
Intime-se.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 21 de maio de 2018.
(a) GILBERTO JOSÉ GIANNASI
Juiz de Direito
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - PJE COMARCA DE VILHENA
JUIZ DE DIREITO: GILBERTO JOSÉ GIANNASI
DIRETORA DE CARTÓRIO: ELISMARA DE BRIDA MARTINS
CADASTRO 002908-4
7009329-27.2016.8.22.0014
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: STYLUS CALCADOS LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDNA APARECIDA CAMPOIO RO0003132
EXECUTADO: OLIVIA MOREIRA DOS SANTOS
Intimação da Advogada da Exequente para, no prazo de cinco dias,
indicar novo endereço da executada, tendo em vista a devolução
da carta precatória constante do ID 18497228, sem cumprimento.
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Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7009693-62.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
Requerente: Nome: JORGE AUGUSTO PAGLIOSA ULKOWSKI
Endereço: RUA TREZENTOS E VINTE E SETE, 482, TANCREDO
NEVES, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Advogado do(a) EXEQUENTE: JORGE AUGUSTO PAGLIOSA
ULKOWSKI - RO0001458
Requerida: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos etc.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da LJE.
Diante do pagamento noticiado nos autos, a extinção do feito se
impõe.
Via de consequência, Julgo Extinto o Processo na forma do art.
924, II, do CPC.
Sem custas. Sem honorários.
Arquive-se.
P. R. I. C.
Vilhena/RO, 21 de maio de 2018.
(a). Gilberto J. Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7001692-59.2015.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: IVANILDA SABINO CORREA
Endereço: RUA V6, 04, JARDIM ARIPUANA, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
Advogados do(a) EXEQUENTE: SALVADOR LUIZ PALONI RO00299-A, CATIANE DARTIBALE - RO0006447
Requerida: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: AC Esplanada das Secretarias, 2986, TÉRREO. Av
Farquar, Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-976
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos etc.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da LJE.
Diante do pagamento noticiado nos autos, a extinção do feito se
impõe.
Proceda-se ao cancelamento do alvará concedido a reclamante e
expeça-se novo alvará para devolução do valor sequestrado em
favor do reclamado.
Proceda-se o cancelamento de eventual audiência designada.
Sem custas. Sem honorários.
Arquive-se.
P. R. I. C.
Vilhena/RO, 21 de maio de 2018.
(a). Gilberto J. Giannasi
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - Juizado Especial Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: fórum desembargador leal fagundes, Avenida Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33212340 - E-mail: je_vha@tjro.jus.br
Processo: 7000916-54.2018.8.22.0014
REQUERENTE: PRE-MOLDADOS VIVENDA LTDA - EPP
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO DO AUTOR
De ordem do Juízo, fica Vossa Senhoria, pela presente, intimado
para querendo impugnar a contestação apresentada, no prazo de
15 (quinze) dias.
Vilhena - RO, 21 de maio de 2018
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vilhena - Juizado Especial
Processo: 7000916-54.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: PRE-MOLDADOS VIVENDA LTDA - EPP
Advogado do(a) REQUERENTE: ESTEVAN SOLETTI - MT0010063
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Fica a parte autora, intimada por seu advogado para, querendo,
impugnar a contestação apresentada no prazo de 15 dias.
Vilhena, 21 de maio de 2018
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7003449-20.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: ADRIANO DOS REIS DIAS
Endereço: Av.Ibirapuera, 3001, Greenville, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Advogado do(a) EXEQUENTE: RONIEDER TRAJANO SOARES
SILVA - RO0003694
Requerida: BV FINANCEIRA S/A
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 14171, TORRE A, ANDAR
8, CONJ. 82, Vila Gertrudes, São Paulo - SP - CEP: 04794-000
Advogado do(a) EXECUTADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA
VANDERLEI - PE0021678
DECISÃO
Vistos.
A executada impugnou penhora online realizada nos autos (id
11845643) alegando excesso de penhora, eis que já realizou
pagamento integral do débito, consoante comprovante juntado
nos autos do Projudi. Juntou memorial de cálculos que entende
corretos (id 12678863)
Instado a se manifestar o exequente afirmou não haver motivos
para procedência do pleito da embargante, requerendo o
prosseguimento dos atos executórios.
Encaminhados a contadoria judicial, novos cálculos foram
realizados (id 18187366) identificando que quando do pagamento
realizado, ainda havia saldo remanescente em favor do exequente,
o qual atualizado até a data dos cálculos perfazia R$1.147,99.
Intimadas as partes a se manifestar acerca dos cálculos, ambos
retificaram as suas manifestações constantes nos autos, quando
acredito eu que pretendiam ratificar/manter as suas manifestações.
Pois bem.
O pagamento inicial foi realizado em 19/06/2015, sendo que
naquela data o valor devido ao exequente já era superior ao
depósito realizado.
A penhora online o foi no valor de R$1.024,92, valor esse que era
o devido naquela data.
Verifico que nos cálculos do embargante, o índice de correção foi
aplicado desde fevereiro/2013, quando a SENTENÇA determinou
a correção a partir de fevereiro de 2010.
Assim, não há excesso de execução, pelo que a penhora persiste
a sua integralidade, via de consequência HOMOLOGO os cálculos
da contadoria e REJEITO os embargos apresentados.
Intimem-se.
Serve a presente como MANDADO.
Vilhena, 21 de maio de 2018.
(a) Gilberto J. Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7000353-60.2018.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: LUCINEI SANTI SOUZA
Endereço: Rua Cento e Dois-Dezesseis, 2.517, Residencial Moysés
de Freitas, Vilhena - RO - CEP: 76982-660
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Advogado do(a) EXEQUENTE: MIGUEL EROTILDES DA ROCHA
- RO5394
Requerida: Nome: SILVA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI
- EPP
Endereço: Avenida Guaporé, - de 2566 a 2970 - lado par, Lagoinha,
Porto Velho - RO - CEP: 76829-728
Advogado do(a) EXECUTADO: ISRAEL AUGUSTO ALVES
FREITAS DA CUNHA - RO0002913
DESPACHO
Vistos.
A pessoa que peticiona nos autos não é parte. Os embargos de
declaração devem ser opostos em favor de parte que figura no
processo, e não de seu representante.
Assim, a despeito de ausência de previsão de emenda, esclareça o
peticionante o quanto se requer.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 21 de maio de 2018.
(a) GILBERTO JOSÉ GIANNASI
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7001829-36.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: TATIARA ROCHA DALUZ
Endereço: Rua Oito Mil Duzentos e Cinco, 2684, CASA, Residencial
Barão Melgaço I, Vilhena - RO - CEP: 76982-290
Advogado do(a) REQUERENTE: LENOIR RUBENS MARCON RO0000146
Requerida: Nome: MUNICIPIO DE VILHENA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
Esclareçam as partes se pretendem a produção de outras provas,
além das já acostadas aos autos, especificando-as e justificando a
sua necessidade, no prazo de 05 dias.
Intimem-se, servindo o presente como MANDADO /intimação.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 21 de maio de 2018.
(a). Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7000529-39.2018.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: Nome: BELOTTI COMERCIO DE MADEIRAS E
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME
Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 100, EL
DOURADO, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Advogado do(a) EXEQUENTE: LORENE MARIA LOTTI RO0003909
Requerida: Nome: MARCIO VENERUCHI REIS
Endereço: Rua 102-26, 3167, Cidade Verde 2, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Requisitei tentativa de bloqueio RENAJUD, tendo sido constatada
bloqueio anterior. Juntei-se consulta.
Diga a parte reclamante.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 21 de maio de 2018.
(a). Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito
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Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7006733-36.2017.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: LEONARDO PEREIRA DA SILVA
Endereço: Avenida Major Amarante, 4807, Av. Afonso Juca de
Oliveira, 4807, Centro (S-01), Vilhena - RO - CEP: 76980-233
Advogados do(a) REQUERENTE: AGNYS FOSCHIANI HELBEL RO0006573, THAYSA SILVA DE OLIVEIRA - RO0006577
Requerida: Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
Ciência à parte reclamada dos documentos juntados aos autos.
Esclareçam as partes se pretendem a produção de outras provas,
além das já acostadas aos autos, especificando-as e justificando a
sua necessidade, no prazo de 05 dias.
Intimem-se, servindo o presente como MANDADO /intimação.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 21 de maio de 2018.
(a). Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito

Requerida: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A
Endereço: Avenida Washington Luís, 7059, Bairro Campo Belo,
Santo Amaro, São Paulo - SP - CEP: 04627-005
Advogado do(a) REQUERIDO: JAMYSON DE JESUS
NASCIMENTO - RO0001646
DESPACHO
Vistos.
Em que pese a justificativa apresentada pelo reclamante, ela
deveria ter sido apresentada até a instalação da audiência, o que
não ocorreu, mesmo sendo um caso imprevisível.
Assim, consoante constou na própria SENTENÇA de extinção,
incabível a reabertura do pedido nestes autos, nada impedindo do
reclamante ajuizar nova ação.
Nada mais havendo, arquive-se.
Intime-se da presente DECISÃO.
SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO.
Vilhena, 21 de maio de 2018.
(a) Gilberto José Giannasi
Juiz de Direito

Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7009192-45.2016.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: GIZELLE ANDREA GONCALVES
Endereço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1646, CENTRO,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Advogado do(a) REQUERENTE: RONIEDER TRAJANO SOARES
SILVA - RO0003694
Requerida: Nome: OI S.A
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 3290, TÉRREO, Costa e Silva,
Porto Velho - RO - CEP: 76803-460
Advogados do(a) REQUERIDO: ALESSANDRA MONDINI
CARVALHO - RO0004240, MARCELO LESSA PEREIRA
- RO0001501, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO RO0000635
DESPACHO
Vistos.
A questão já foi decidida, pelo que mantenho a DECISÃO anterior.
Cumpra, o reclamante, a parte que lhe cabe.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Vilhena/RO, 21 de maio de 2018.
(a) GILBERTO JOSÉ GIANNASI
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes. Av. Luiz
Mazziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP:
76980-702 | (69) 3321-3182 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7005692-34.2017.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Parte Autora: C BALDIN & CIA LTDA - ME
Advogado: SANTIAGO CARDOSO ALMODOVAR OAB:
RO0005912 Endereço: desconhecido Advogado: LISA PEDOT
FARIS OAB: RO0005819 Endereço: rua goncalves dias, 151,
centro, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Parte Requerida: Nome: SUANE DARCIELLE DO ESPIRITO
SANTO BRAZAO 52841952215
Endereço: Rua Yasmin dos Santos Brito, 970, (Lot. Parque dos
Buritis), Infraero, Macapá - AP - CEP: 68908-814
FINALIDADE: Intimar a parte Requerente para no prazo de 15
(quinze) dias proceder levantamento e distribuição da Carta
Precatória expedida.
Edeonilson Souza Moraes - Diretor de Cartório
Audiência designada nos autos n.7009459-80.2017.8.22.0014
-Curatela, em que é requerente APARECIDA PEREIRA DA SILVA e
Curatelanda PETRONILHA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA.
Aos vinte dias (20) dias do mês de março (03) do ano dois mil e
dezoito (2018), às 11h30, na sala de audiências da la Vara Cível, no
Edifício do Fórum Desembargador Leal Fagundes, nesta Comarca,
onde presente encontrava-se o MM. ANDRESSON CAVALCANTE
FECURY, Juiz de Direito, comigo secretária ao final assinada. Feito
o pregão de estilo, compareceu a requerente, APARECIDA PEREIRA
DA SILVA, acompanhado da advogada nomeado para o ato, Dra
Melina Figueiredo da Rocha, OAB/RO 7010, ante a impossibilidade
de comparecimento da defensora que se encontra em gozo de
férias, e a curatelanda, PETRONILHA PEREIRA DO NASCIMENTO
SILVA, acompanhada da advogada nomeada, Dr Daiane Lacerda
Fonseca. Abertos os trabalhos, procedeu-se a entrevista da
requerida,que às perguntas respondeu: Qual seu nome completo
PETRONILHA. Qual a sua idade 72 quando na realidade e 74. Qual
a data do seu nascimento Ano de 1976. Toma remédios Sim. Se tem
ou anda com dinheiro Não reconhece. Qual o endereço Mora em
Vilhena. Deixou-se de proceder outras perguntas devido a dificuldade
de entendimento da curatelanda, senhora idosa, que também possui
dificuldade de locomoção, é acamada, devido a patologia de

Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7000930-38.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: MAURO HENRIQUE MIRANDA DE ALCANTARA
Endereço: Rua Mamede Abraão, 2848, Av. Aline Rosa de Almeida
Cond. Villagio casa 7, Jardim Social, Vilhena - RO - CEP: 76981260
Requerida: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA
Endereço: AUGUSTO FREDERICO SCHMITH, 01, TERREO:
JARDIM BRASIL;, BARRA, Salvador - BA - CEP: 40140-390
Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO MARIA PORPINO
PERES JUNIOR - SE2375

1ª VARA CÍVEL
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evolução crônica em decorrência de doença neurodegenerativa.
Ressalta que a entrevista foi realizada no estacionamento do fórum,
no veiculo onde se encontrava a curatelanda. Nesta solenidade a
autora apresentou novo relatório médico atestando o estado de
saúde da curatelanda, o qual iunto neste ato. Dada a palavra ao
curador nomeado do interditando: “MM Juiz em contestação a parte,
PETRONILHA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA, não se opõem
à medida proposta. Apesar das implicações que a medida acarreta à
requerida, não há de se olvidar que o laudo juntado aos autos,
sobretudo, o de id. 14929262 firmado por profissional da área de
neurologia, atestando a incapacidade do paciente de responder por
legalmente por seus atos e não tem condições de exercer suas
funções econômica, por ser portadora de Alzhheimer. Nestes termos,
a parte requerida, concorda com o pedido da parte autora, no sentido
do decreto da curatela postulada.” A seguir pelo MM. Juiz foi proferida
a seguinte DECISÃO: Vistos. Trata-se de pedido de Curatela de
PETRONILHA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA, manejado por
APARECIDA PEREIRA DA SILVA a qual alega que a curatelada é
portadora de doença de Alzheimer e não tem condições de exercer
suas atividades econômicas ou responder legalmente por seus atos.
Postula ser nomeada curadora de sua genitora. Intimado, o Ministério
Público não apresentou manifestação, apenas acusou ciência da
audiência. A Curadora Especial nomeada para promover os
interesses do curatelado anuiu ao pedido inicial. É o relatório.
Decido.I — Da alteração legislativa referente ao instituto da
curatela.2. Antes de adentrar sob a questão fática apresentada, deve
ser feito registro quanto a substancial alteração legislativa que trouxe
o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Novo Código de Processo
Civil à curatela. O instituto da curatela destina-se precipuamente à
proteção daqueles que, embora maiores, não apresentam condições
mínimas de regência da própria vida e administração de seu
patrimônio. É o que se extrai do art. 1.767 do Código Civil:Art. 1.767.
Estão sujeitos a curatela:1 - aqueles que, por causa transitória ou
permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada
pela Lei n. 13.146, de 2015) II - (Revogado); (Redação dada pela Lei
n. 13.146, de 2015)111 - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
(Redação dada pela Lei n. 13.146, de 2015)1V - (Revogado);
(Redação dada pela Lei n. 13.146, de 2015)V - os pródigos. Até a
entrada em vigor da Lei n. 13.146/2015 (EPD), a causa determinante
para a interdição era a pessoa ser acometida de enfermidade mental
ou psiquiátrica e, em consequência disso, não possuir o necessário
discemimento para os atos da vida civil. Eram vistas tais pessoas
como incapazes, impossibilitadas e inabilitadas, por completo, para
gerir seus próprios bens e praticar os demais atos da vida civil. O
Código Civil de 2002 exigia o mínimo de aptidão físico-mental para a
autogestão pessoal e patrimonial, determinando fosse presumida a
capacidade “de fato” - havida com a maioridade - assim como a “de
direito” - havida com a aquisição da personalidade, pelo nascimento
com vida -; nunca, o contrário, isso é, a incapacidade plenapresumida. Com a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com
Deficiência (Lei n. 13.146/2015), foi criado um sistema normativo
inclusivo e que homenageia, sobretudo, o princípio da dignidade da
pessoa humana. Estabeleceu o regramento, em seu art. 2°, que
“Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o
qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições
com as demais pessoas”.A lei, ainda, deu nova redação a vários
DISPOSITIVO s do Código Civil, conferindo apenas a incapacidade
relativa aos curatelados e, especificamente, para certos atos ou a
maneira de os exercer (art. 40, III, do CC). Nas palavras de Nelson
Rosenvald, “A incapacidade relativa será materializada
alternativamente pelas técnicas da representação e assistência. Em
outros termos, a pessoa com deficiência, que pelo Código Civil de
2002 eram consideradas absolutamente incapazes em uma
terminologia reducionista, tornam-se relativamente incapazes, a
partir da vigência da Lei 13.146/2015” (ROSENVALD, Nelson. A
tomada de DECISÃO apoiada — Primeiras linhas sobre um novo
modelo jurídico promocional da pessoa com deficiência. In: Revista
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IBDFAM: Famílias e Sucessões. Belo Horizonte, IBDFAM, 2015,
v.10).A curatela é extraordinária e restrita a atos de conteúdo
patrimonial ou econômico, desaparecendo, assim, a figura de
interdição completa e do curador com poderes ilimitados. Dessa
forma, o procedimento da curatela continuará existindo mesmo que
em nova perspectiva. Essa curatela, ao contrário da interdição total
anterior, deve ser, de acordo com o art. 84 do Estatuto da Pessoa
com Deficiência, proporcional às necessidades e circunstâncias de
cada caso.Tem natureza, portanto, de medida protetiva e não de
interdição de exercício de direitos. Assim, não há que se falar mais
em “interdição”, que, em nosso direito, sempre teve por FINALIDADE
vedar o exercício, pela pessoa com deficiência mental ou intelectual,
de todos os atos da vida civil, impondo-se a mediação ou atuação
exclusiva de seu curador. Cuidar-se-á, apenas, de curatela especifica
para determinados atos. Prosseguindo, a teor do art. 755, I, segunda
parte, do CPC/2015, impôs-se ao requerente, doravante nas ações
de curatela, especificar quais atos não tem o curatelando capacidade
plena para exercício, não cabendo mais pedido genérico de
interdição. Igualmente, a nova legislação processual impôs ao Juízo,
na limitação da curatela, julgar procedentes ou improcedentes os
pleitos especificados do requerente. Em que pese o CPC/2015, em
seu art. 749, ter admitido a interdição no caso de incapacidade do
interditando para a administração de bens, certo é que o regramento
não pode prevalecer, pois está em confronto com norma expressa
em lei especial anterior à vigência do referido Código. É o que traz a
inteligência do art. 84, caput, do Estatuto da Pessoa com Deficiência,
que diz que “A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao
exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições L9P
com as demais pessoas”. Nesse sentir, no caso de incapacidade
para a prática direta dos atos da vida civil, a solução consiste na
nomeação de tutor, preservando o exercício dos direitos do cidadão.
III - Do MÉRITO.4. A legitimidade da requente é evidente, na forma
do art. 747, II, do CPC/2015, pois é filha do(a) curatelando(a). O
laudos médico acostado nos autos, o qual comprova que a
curatelanda é portadora de Alzheimer é esclarecedor no sentido de
que a curatelanda necessita de acompanhamento, assim seu filha
pleiteia o encargo. Nesta solenidade, em conversa com a autora,
esta informou que a curatelada é acamada, precisa de auxilio para
as atividades básicas, pois não possui discernimento para executálas sozinha. Diante desse elemento, é inegável reconhecer que a
requerida necessita de adequada curatela para manutenção de seu
bem-estar e gerência de seus interesses.5. Posto isso, JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL formulado por, APARECIDA
PEREIRA DA SILCA e, por via de consequência, NOMEIO-LHE
curadora de PETRONILHA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA,
ambas já qualificados. Do alcance da curatela.5.1. A curatela afetará
tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial
e negociai (art. 85 da Lei n. 13.146/2015). Consigna-se que eventuais
bens do curatelado não poderão ser vendidos pelo curador, a não
ser mediante autorização judicial (artigos 1.750 e 1.754, ambos do
Código Civil).Não poderá também o(a) curador(a) contrair dívidas
em nome do curatelado, inclusive para abatimento direto em eventual
beneficio previdenciário, a não ser por expressa e específica
autorização judicial (art. 1.748, I, do Código Civil).Das autorizações
ao curador e seus deveres.5.2. Na forma do art. 755, I, do CPC/2015,
fica AUTORIZADO o(a) curador(a) a: a) receber os vencimentos ou
benefício previdenciário do curatelado, nos termos do art. 1.747, II,
do Código Civil. Outros valores que não aqueles (vencimentos e
benefícios previdenciários), deverão ser depositados em conta
poupança, somente movimentável mediante alvará judicial;b)
representar o curatelado em órgãos administrativos e judiciais, em
qualquer justiça e instância, para preservação de seu direito, sendo
que qualquer valor recebido em ação administrativa ou judicial
deverá ser depositado em conta poupança, igualmente movimentável
mediante alvará judicial; c) gerenciar eventuais bens móveis e
imóveis do curatelado, vedando-se emprestar, transigir, dar quitação,
alienar, hipotecar, demandar ou ser deMANDADO, e praticar, em
geral, os atos que não sejam de mera administração (art. 1.782 do
Código Civil). Outras situações particulares deverão ser reclamadas
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de forma individualizada e em ação oportuna. Todos os valores
somente poderão ser utilizados em benefício exclusivo do(a)
curatelado(a), lembrando que a qualquer instante poderá o curador
ser instado para prestação de contas, pelo que deverá ter cuidado no
armazenamento de notas, recibos, comprovantes etc. 5.3. Na forma
do art. 755, § 3°, do CPC/2015, publique-se esta SENTENÇA por
três vezes no Diário da Justiça, com intervalo de 10 (dez) dias.
Dispensa-se a publicação na imprensa local, pela concessão de
gratuidade. 6. Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO. COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. nos termos do art. 487, II, “b”, do
CPC/2015. Ciência ao ME As partes renunciam ao prazo recursal.
Sem cust s, eis que defere-se gratuidade. Fixo honorários em favor
das advoga nomead para no ato, no valor de R$ 800,00. Publicada
em audiência.Saem os pre4e es inti os Re e-se. Cumpridas as
formalidades legais, arquivemse.” Nad mis hav do, de u o MM. Juiz
que encerrasse a presente ata, que vai assinad pr nte (Bibiane
Almeida) Secretária de Gabinete, a digitei e subscrevi.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7005730-46.2017.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 03/08/2017 11:38:38
Parte autora: Nome: C BALDIN & CIA LTDA - ME
Endereço: Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, 4168, Jardim
América, Vilhena - RO - CEP: 76980-758
Advogado: SANTIAGO CARDOSO ALMODOVAR OAB:
RO0005912 Endereço: desconhecido Advogado: LISA PEDOT
FARIS OAB: RO0005819 Endereço: rua goncalves dias, 151,
centro, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Parte requerida: Nome: G DOS S MACEDO - ME
Endereço: Travessa Primeiro de Março, 96, 6 ANDAR, Campina,
Belém - PA - CEP: 66010-080
Valor da causa: R$ 4.820,22
SENTENÇA
Vistos e examinados estes autos...
C BALDIN & CIA LTDA - ME propôs ação de cobrança contra
LOTTUS VIAGENS E TURISMO (G DOS S MACEDO), aduzindo
que é credora da quantia de R$ 4.427,16, referente a aquisição de
passagens aéreas no estabelecimento da autora. Por fim, postulou
pela condenação do requerido ao pagamento do débito.
Devidamente citado para os termos da ação, conforme AR do ID
15603066, o réu deixou transcorrer in albis o prazo para defesa.
O autor propugnou pela decretação da revelia (ID 18475643).
É o relatório. DECIDO.
Conforme se infere dos autos, o réu foi regularmente citado,
porém permaneceu inerte ao chamamento judicial durante o prazo
legal para a resposta, levando, por conseguinte, ao julgamento
antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso II, do Código de
Processo Civil.
No MÉRITO, a ação deve ser julgada procedente pois, em razão da
revelia, presumem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados
na inicial (art. 344, do CPC), conforme expressa advertência
constante no MANDADO de citação.
A presunção não é absoluta, mas no caso vertente, tratandose exclusivamente de matéria fática, diante dos documentos
apresentados, não existem elementos para se formar convicção
em contrário, sendo razoável o desfecho do feito, da forma como
aludido na exordial.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de cobrança
manejado por C BALDIN & CIA LTDA - ME contra LOTTUS
VIAGENS E TURISMO (G DOS S MACEDO), nos termos do art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por consequência,
CONDENO o réu ao pagamento do valor de R$ 4.427,16 (quatro
mil, quatrocentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos), com
correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
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CONDENO o réu ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios da parte autora, estes arbitrados em 10%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
Intime-se o(a) réu(ré) para recolher em guia específica as custas
processuais, no prazo de 15 dias do trânsito em julgado, sob
pena de inscrição em dívida ativa. As custas iniciais deverão ser
restituídas diretamente ao autor.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas
de praxe.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Vilhena/RO, 21 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7009878-03.2017.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.L
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 09/12/2017 19:04:42
Parte autora: Nome: ALDIONE SIQUEIRA FRANK
Endereço: Travessa Oitocentos e Catorze, 6933, Alto Alegre,
Vilhena - RO - CEP: 76985-264
Advogado: DANIEL GONZAGA SCHAFER DE OLIVEIRA OAB:
RO0007176 Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: WELTON FERREIRA DE FREITAS
Endereço: Avenida Celso Mazutti, 8886, ENDEREÇO DE
TRABALHO CARROCERIAS PINHEIRO, Jardim Araucária,
Vilhena - RO - CEP: 76987-533
Valor da causa: R$ 13.853,97
DESPACHO
Vistos.
Intime-se o executado acerca da adjudicação dos bens penhorados.
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7000684-76.2017.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 11/10/2017 10:31:28
Parte autora: Nome: MARIA EDILANDIA DA SILVA
Endereço: RUA 1501, 1981, CRISTO REI, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Advogado: MARIA GONÇALVES DE SOUZA COLOMBO OAB:
RO0003371 Endereço: desconhecido Advogado: JOSE LUIZ
PAULUCIO OAB: RO0003457 Endereço: RUA MARQUES
HENRIQUE, 382, CENTRO, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Advogado: EUSTAQUIO MACHADO OAB: RO0003657 Endereço:
RUA MARQUES HENRIQUE, 382, CENTRO, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Parte requerida: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: AC Ariquemes, 3745, Avenida JK, Setor Institucional,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Valor da causa: R$ 38.642,25
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte requerida para, no prazo de 5 dias, implantar
o benefício de auxílio-doença em favor da parte autora desde
01/02/2018, conforme determinado na SENTENÇA, sob pena de
multa de R$ 200,00 (duzentos reias), limitados ao valor de R$
2.000,00 (dois mil reais).
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Do mesmo modo, intime-se o responsável geral do INSS desta
cidade para cumprir o determinado acima, sob pena de crime de
desobediência.
O MANDADO deverá ser acompanhado da cópia da SENTENÇA.
Pratique-se o necessário.
Sirva este DESPACHO como MANDADO para os devidos fins.
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7001931-63.2015.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
Protocolado em: 10/12/2015 15:43:07
Parte autora: Nome: COSMO JULIO CESAR MUSSOI
Endereço: Rua 11, 1118, casa, Bela Vista, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
Advogado: URANO FREIRE DE MORAIS OAB: RO000240B
Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: Enzo Nativo Mussoi
Endereço: Rua 11, n. 1118, Bela Vista, Vilhena - RO - CEP: 76908354
Valor da causa: R$ 1.000,00
DESPACHO
Vistos.
Intime-se o inventariante para, no prazo de 15 dias, apresentar
o esboço de partilha, observando-se o que foi determinado na
DECISÃO de ID n. 7953432 e comprovar o recolhimento do ITCMD,
sob pena de arquivamento do processo.
Após, manifestem-se os herdeiros.
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7000137-02.2018.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.L
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 11/01/2018 16:43:06
Parte autora: Nome: UNIMED VILHENA COOPERATIVA
TRABALHO MÉDICO
Endereço: AV. CAPITÃO CASTRO, 4376, CENTRO, Vilhena - RO
- CEP: 76908-354
Advogado: LUIZ ANTONIO GATTO JUNIOR OAB: RO0004683
Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: DANIELA CORREA SCHETTINO
MOREIRA DEPINE
Endereço: Travessa Um, 2033, rua 5201, Cidade Nova, Vilhena RO - CEP: 76981-377
Advogado: JOSEMARIO SECCO OAB: RO0000724 Endereço:
AV. CAPITAO CASTRO, 3446- SALA 01, CENTRO, Vilhena - RO
- CEP: 76980-214
Valor da causa: R$ 2.151,44
DESPACHO
Vistos.
Tendo em vista que o executado efetuou depósito judicial referente
a 30% do valor do débito, honorários advocatícios e custas
processuais, defiro o pedido de parcelamento manejado no ID.
18052130.
Advirto o executado que o não pagamento de qualquer prestação
importará, de pleno direito, no vencimento das parcelas
subsequentes e no prosseguimento do processo, com a imposição
de multa de 10% sobre as prestações não pagas e vedada a
imposição de embargos, nos termos do art. 916, § 5º, I e II, do
Código de Processo Civil.
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Expeça-se guia para recolhimento das custas processuais, bem
como alvará judicial em favor do exequente.
Fica a parte exequente responsável pela atualização do débito.
O executado pagou a entrada (ID. 18052136), no entanto, determino
que as próximas parcelas terão como vencimento o mesmo dia que
pagou a entrada.
Intimem-se.
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7000410-49.2016.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.L
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 26/01/2016 11:51:13
Parte autora: Nome: BRASILAR MÓVEIS
Endereço: Av. Major Amarante, 4426, Centro, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Advogado: JOSIELSON PIRES GARCIA OAB: RO0006359
Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: JOAO LUIZ ANELLI
Endereço: MARECHAL RONDON, 3118, CENTRO, Vilhena - RO
- CEP: 76908-354
Valor da causa: R$ 919,30
DESPACHO
Vistos.
Defiro o pedido de ID. 17877575.
Proceda-se com a transferência do valor bloqueado via BacenJud
(ID. 7041136).
Após, intimar o exequente para manifestar se houve pagamento
integral do débito, sob pena de ser considerado como quitado e
extinto os autos.
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7005528-69.2017.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.L
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 26/07/2017 16:02:44
Parte autora: Nome: MELLO & THEODORO LTDA - ME
Endereço: AV. MAJOR AMARANTE, 3180, CENTRO, Vilhena - RO
- CEP: 76908-354
Advogado: TULIO MAGNUS DE MELLO LEONARDO OAB:
RO0005284 Endereço: desconhecido Advogado: RAFAEL
BRAMBILA OAB: RO0004853 Endereço: RUA AUGUSTO MAILHO,
4880, JARDIMO ELDORADO, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Parte requerida: Nome: GEMA ANGELINA FORNARI
CASAGRANDE
Endereço: Rua Geraldo Magela Barbosa, 97, Centro (S-01),
Vilhena - RO - CEP: 76980-072
Valor da causa: R$ 1.024,48
DESPACHO
Vistos.
Indefiro o pedido de penhora realizado no ID. 18049550 uma vez
que o salário é absolutamente impenhorável, nos termos do art.
833, inciso IV, CPC ( antigo art. 649, IV), não se aplicando qualquer
das hipóteses do §2º do referido artigo.
Ademais, o STJ já sedimentou o entendimento nesse sentido,
vejamos:
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PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA
DE VALORES EM CONTA CORRENTE. PROVENTOS
DE FUNCIONÁRIA PÚBLICA. NATUREZA ALIMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. 1. É possível a penhora
“on line” em conta corrente do devedor, contanto que ressalvados
valores oriundos de depósitos com manifesto caráter alimentar. 2. É
vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no
art. 649, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões,
entre outras. 3. Recurso especial provido. (REsp 904774/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
18/10/2011, DJe 16/11/2011)
AGRAVO REGIMENTAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO PAGA AO
COEXECUTADO POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À
COOPERATIVA MÉDICA UNIMED. NATUREZA ALIMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
IMPROVIMENTO. 1.- A regra de impenhorabilidade absoluta
prevista no art. 649, inciso IV, do CPC, visa por a salvo de quaisquer
constrições os valores percebidos a título de “vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de
aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e
os honorários de profissional liberal,(...)”, em virtude da natureza
alimentar de referidas verbas. Precedentes. 2.- O agravo não
trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido,
que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo
Regimental improvido. (AgRg no REsp 1374755/SP, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2014, DJe
14/06/2014)
Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, impulsionar o
feito sob pena de arquivamento.
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7001568-42.2016.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA (120)
Protocolado em: 29/02/2016 17:06:48
Parte autora: Nome: ANDREIA ARGENTON DE SOUZA
Endereço: Rua 1.704, (Margarida), 3.184, Jardim Primavera,
Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Advogado: ALBERT SUCKEL OAB: RO0004718 Endereço:
desconhecido Advogado: RAYANNA DE SOUZA LOUZADA
NEVES OAB: RO0005349 Endereço: Av. Presidente Nasser, 420,
Sala 02, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 Advogado:
GIULIANO DOURADO DA SILVA OAB: RO0005684 Endereço: Av.
Presidente Nasser, 420, Sala 02, Jardim América, Vilhena - RO CEP: 76908-354 Advogado: JOSSEMAR DE AVILA OAB: RO7557
Endereço: Av. Presidente Nasser, 420, Sala 02, Jardim América,
Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Parte requerida: Nome: MUNICIPIO DE VILHENA
Endereço: AC Vilhena, 4177, Avenida Rony de Castro Pereira,
4177, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76981-000
Valor da causa: R$ 30.400,00
DESPACHO
Vistos.
Proceda-se com o necessário para o atendimento do pedido
encartado no ID n. 17027398.
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7009150-59.2017.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 22/11/2017 10:48:32
Parte autora: Nome: A.M.S. CORREA & CIA LTDA - EPP
Endereço: Rua Quintino Cunha, 214, centro, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Advogado: ERIC JOSE GOMES JARDINA OAB: RO0003375
Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: ADILSON GARCIA TERTULIANO
Endereço: Avenida Aracaju, 3565, fundos, Parque Industrial Novo
Tempo, Vilhena - RO - CEP: 76982-157
Nome: LUCIMAR DA SILVA
Endereço: Avenida Aracaju, 3565, Parque Industrial Novo Tempo,
Vilhena - RO - CEP: 76982-157
Advogado: ROSANGELA LEMOS DOS SANTOS OAB: RO3600
Endereço: Av. Pedro Alvares Cabral, 5191, 5O BEC, Vilhena - RO
- CEP: 76980-220
Valor da causa: R$ 2.149,75
DESPACHO
Vistos.
Assiste razão ao requerente, pois de fato ocorreu um erro material
no DESPACHO inicial consistente na transcrição do nome da
advogada que representa o Espólio de Adilson Garcia Tertuliano.
Assim, intime-se o Espólio de Adilson Garcia Tertuliano
representado pela inventariante Lucimar, na pessoa do advogado
constituída na ação de inventário Dra. ROSANGELA LEMOS DOS
SANTOS OAB: RO3600, para, no prazo de 15 dias, apresentar
defesa, sob pena de serem considerados como verdadeiros os
fatos alegados pelo autor e, consequente decretação de revelia,
nos termos do art. 344, do CPC, que assim dispõe: “Se o réu
não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” Se o
réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor, ou qualquer das matérias elencadas no art. 337 do CPC,
dê-se vista à parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar
impugnação (CPC, art. 350 e 351).
Decorrido o prazo da réplica, intimem-se as partes para, no prazo
de 5 dias, especificarem as provas que pretendem produzir,
justificando a necessidade e utilidade de sua produção.
Pratique-se o necessário.
Sirva este DESPACHO como carta/MANDADO /carta precatória
para os devidos fins. Se for o caso de cumprir por Oficial de Justiça,
no cumprimento da ordem este deverá certificar eventual proposta
de autocomposição, conforme determina o art. 154, VI, do CPC.
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7001475-45.2017.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 07/03/2017 09:44:10
Parte autora: Nome: ADONES HOFFMANN
Endereço: Avenida Antônio Quintino Gomes, 3905, vha, Vilhena RO - CEP: 76980-220
Nome: DIRCEU HOFFMANN
Endereço: Avenida Antônio Quintino Gomes, 3885, Apto 11, vha,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Nome: JOSE TARCISIO ALVES BARBOSA
Endereço: Avenida Major Amarante, 3727, vha, Vilhena - RO CEP: 76980-220

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

Nome: JOSE LUIZ TIMMERMANN
Endereço: Rua Marcos da Luz, 308, vha, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Nome: MARIA SOCORRO PINHEIRO DE SOUZA
Endereço: Rua Castelo Branco, 702, vha, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Nome: TYLARA PINHEIRO DE SOUZA
Endereço: Rua Castelo Branco, 702, vha, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Nome: KARINE PINHEIRO DE SOUZA
Endereço: Rua Castelo Branco, 702, vha, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Nome: ATILA PINHEIRO DE SOUZA
Endereço: Rua Castelo Branco, 702, vha, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Nome: TEONISE MARIA DA SILVA ROCHA SANTOS
Endereço: Avenida Marques Henrique, 276, vha, Vilhena - RO CEP: 76980-220
Advogado: CHARLES MARCIO ZIMMERMANN OAB: RO0002733
Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: BANCO DO BRASIL S.A.
Endereço: Rua Nelson Tremea, 179, Centro, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
Advogado: RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB: RO0004872
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 12.901, Torre Oeste, 17
andar, Brooklin Paulista, São Paulo - SP - CEP: 04578-000
Valor da causa: R$ 51.370,18
DESPACHO
Vistos.
Considerando que o Agravo de Instrumento proposto pelo
executado foi recebido com efeito suspensivo, conforme se
depreende da DECISÃO encartada no ID n. 16596415, determino
que não seja expedido alvará para levantamento dos valores
depositados nos autos, bem como determino a suspensão do
processo até DECISÃO final do referido recurso.
Intimem-se.
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7010218-78.2016.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.L
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 12/12/2016 08:09:34
Parte autora: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB
CREDISUL
Endereço: Capitão Castro, 3178, Centro, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Advogado: SILVANE SECAGNO OAB: PR0046733 Endereço:
desconhecido
Parte requerida: Nome: GLAUCIO GONCALVES SANCHEZ
GALLEGO
Endereço: BR 399, KM 03, Lote 60A, s/n, JBS S/A, Zona Rural,
Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
Valor da causa: R$ 17.243,08
DESPACHO
Vistos.
Indefiro o pedido de penhora realizado no ID. 18169834 uma vez
que o salário é absolutamente impenhorável, nos termos do art.
833, inciso IV, CPC ( antigo art. 649, IV), não se aplicando qualquer
das hipóteses do §2º do referido artigo.
Ademais, o STJ já sedimentou o entendimento nesse sentido,
vejamos:
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PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA
DE VALORES EM CONTA CORRENTE. PROVENTOS
DE FUNCIONÁRIA PÚBLICA. NATUREZA ALIMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. 1. É possível a penhora
“on line” em conta corrente do devedor, contanto que ressalvados
valores oriundos de depósitos com manifesto caráter alimentar. 2. É
vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no
art. 649, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões,
entre outras. 3. Recurso especial provido. (REsp 904774/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
18/10/2011, DJe 16/11/2011)
AGRAVO REGIMENTAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO PAGA AO
COEXECUTADO POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À
COOPERATIVA MÉDICA UNIMED. NATUREZA ALIMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
IMPROVIMENTO. 1.- A regra de impenhorabilidade absoluta
prevista no art. 649, inciso IV, do CPC, visa por a salvo de quaisquer
constrições os valores percebidos a título de “vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de
aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e
os honorários de profissional liberal,(...)”, em virtude da natureza
alimentar de referidas verbas. Precedentes. 2.- O agravo não
trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido,
que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo
Regimental improvido. (AgRg no REsp 1374755/SP, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2014, DJe
14/06/2014)
Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, impulsionar o
feito sob pena de arquivamento.
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7009627-19.2016.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.L
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 18/11/2016 15:40:01
Parte autora: Nome: MARCOS ANTONIO POSSA
Endereço: Estância Vó Alzira, Lote 76, Linha 140, Zona Rural,
Gleba Corumbiara nº 2, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Advogado: DANIELI MALDI ALVES OAB: RO0007558 Endereço:
desconhecido Advogado: VALDIR ANTONIAZZI OAB: RO000375B
Endereço: QUINTINO CUNHA, 248, CENTRO, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Parte requerida: Nome: LOPES DOMINGUES E TOSIN
DOMINGUES LTDA - ME
Endereço: AVENIDA ANTONIO ANDRE MAGGI, 1050, CENTRO,
Sapezal - MT - CEP: 78365-000
Valor da causa: R$ 19.538,23
DESPACHO
Vistos
Determino a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, visto que
há em pendência de julgamento os Embargos à Execução.
Aguarde o decurso do prazo no arquivo provisório ( sem baixa).
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7007459-44.2016.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 13/09/2016 19:24:40
Parte autora: Nome: DIVINO FERREIRA DOS SANTOS
Endereço: Rua Elias Gorayeb, 1243, - de 770/771 a 1059/1060,
Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-432
Advogado: RENILDA OLIVEIRA FERREIRA OAB: RO0007559
Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: SOLANGE GREGORIO PEREIRA
Endereço: AV. OTAVIO JOSE DOS SANTOS, 3753, JARDIM DAS
OLIVEIRAS, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Valor da causa: R$ 3.475,00
SENTENÇA
Vistos e examinados estes autos...
DIVINO FERREIRA DOS SANTOS propôs a ação de cobrança
contra SOLANGE GREGÓRIO PEREIRA, aduzindo, em síntese,
que as partes pretendiam viver em união estável e adquiriram bens
móveis para residência, no crediário em nome do autor, todavia o
relacionamento acabou antes se concretizar a união estável, após
a compra e a entrega dos bens na residência da ré. Alega que a ré
se comprometeu a pagar as parcelas do imóvel para ficar com toda
a mobília, porém já inadimpliu duas parcelas e se recusa a devolver
os móveis e a cumprir o acordo. Portanto, requerer a condenação
da parte ré a pagar toda a dívida (R$ 3.475,00) e, caso prefira, que
a dívida seja transferida para seu nome, com anuência da credora,
ou que os móveis sejam devolvidos ao autor.
Citada por edital, a ré não se manifestou, sendo lhe nomeado
Curador Especial, o qual apresentou contestação por negativa
geral no ID 16567818.
Consta réplica no ID 17384820.
RELATADO. DECIDO.
No MÉRITO, a ação deve ser julgada procedente.
Tratando-se exclusivamente de matéria fática, não existem
elementos para se formar convicção em sentido contrário ao
pleiteado pelo autor, sendo razoável o desfecho do feito nos termos
pleiteados na exordial, em razão de que o Curador Especial do réu
não apresentou qualquer matéria que pudesse ilidir a pretensão da
parte autora.
Ademais, o autor apresentou o carnê de pagamento e o pedido
junto à GAZIN que comprovam a aquisição de colchão e base
de casal, travesseiros, conjunto de mesa com cadeiras e buffet,
adquiridos em seu cadastro (ID 6033269).
Incabível neste momento processual a transferência da dívida para
o nome da ré pois não há anuência do credor original (GAZIN).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de
obrigação de fazer manejada por DIVINO FERREIRA DOS
SANTOS contra SOLANGE GREGÓRIO PEREIRA, nos termos do
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por consequência,
CONDENO a requerida a pagar a dívida descrita nos autos,
existente no cadastro do autor junto à GAZIN.
Ainda, CONDENO a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte autora, estes
arbitrados em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 85,
§8º, do CPC.
Intime-se o(a) réu(ré) para recolher em guia específica as custas
processuais, no prazo de 15 dias do trânsito em julgado, sob
pena de inscrição em dívida ativa. As custas iniciais deverão ser
ressarcidas à parte autora. Havendo complexidade no cálculo das
custas, desde já o cartório fica autorizado a remeter os autos à
Contadoria Judicial.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Vilhena/RO, 21 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7003161-09.2016.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 25/04/2016 19:39:44
Parte autora: Nome: ELTON BORGES
Endereço: Rua 1511, 2887, Cristo Rei, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Advogado: ROMILSON FERNANDES DA SILVA OAB: RO0005109
Endereço: desconhecido Advogado: GUSTAVO JOSE SEIBERT
FERNANDES DA SILVA OAB: RO0006825 Endereço: Rua V2
Qd. 09 Lote 07, 6617, Cohab, jardim Aripuanã, Vilhena - RO CEP: 76908-354 Advogado: TELMA SANTOS DA CRUZ OAB:
RO0003156 Endereço: Rua Getúlio Vargas, 1744, ESQUINA COM
A PAULO LEAL - SALA III, Nossa Senhora das Graças, Porto
Velho - RO - CEP: 76804-114
Parte requerida: Nome: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro
DPVAT S/A
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 Andar, Centro, Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
Advogado: ALEXANDRE PAIVA CALIL OAB: RO0002894
Endereço: Avenida Guaporé, 1016, - de 386 a 1126 - lado par, Três
Marias, Porto Velho - RO - CEP: 76812-570 Advogado: RENATO
CHAGAS CORREA DA SILVA OAB: MS0005871 Endereço: XV DE
NOVEMBRO, 2029, CENTRO, Campo Grande - MS - CEP: 79020300
Valor da causa: R$ 7.087,50
DESPACHO
Vistos.
Substituo o perito pelo médico LAURO D’ARC LARAYA JUNIOR
para proceder a perícia, o qual poderá ser localizado na Rua Nelson
Tremea, n. 360, Centro, nesta cidade, fone 3322-9822.
Intime-se o perito para dizer se aceita o encargo e, em caso
positivo, informar ao oficial de justiça a data, o horário e o local
para realização da perícia, com prazo mínimo de antecedência de
30 dias para possibilitar a intimação das partes. Com a data da
perícia, o Oficial de Justiça deverá intimar a parte autora acerca
da data, hora e local, advertindo-o que deverá comparecer no local
indicado para ser periciado, observando-se que será considerada
válida a intimação no endereço constate dos autos.
Intimem-se.
Pratique-se o necessário.
Sirva este DESPACHO como MANDADO para os devidos fins.
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7001616-30.2018.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 13/03/2018 13:47:59
Parte autora: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB
CREDISUL
Endereço: CENTRO, 3178, AV. CAPITÃO CASTRO, Vilhena - RO
- CEP: 76980-220
Advogado: MARLON VINICIUS GONCALVES FACIO OAB:
RO0005557 Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: JAIR JOSE DE SOUZA
Endereço: Rua Washington Luiz, 4926, Centro (5º BEC), Vilhena RO - CEP: 76988-040
Valor da causa: R$ 92.071,76

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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SENTENÇA
Vistos etc...
HOMOLOGO por SENTENÇA o acordo realizado entre as partes
nos autos, para que dele surtam seus legais e jurídicos efeitos.
Em consequência, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTO(A) o(a) presente EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) promovida por COOPERATIVA DE
CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA
LTDA - SICOOB CREDISUL contra JAIR JOSE DE SOUZA.
Tendo em vista que o feito foi extinto pela vontade das partes,
tenho que ocorreu a desistência tácita do prazo recursal. Assim,
arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.
Sem custas em razão do acordo.
Publique-se. SENTENÇA registrada automaticamente. Intimem-se
e cumpra-se.
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7000163-97.2018.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 12/01/2018 13:35:04
Parte autora: Nome: GILBERTO DUTRA DE ALMEIDA
Endereço: AC Vilhena, Avenida Rony de Castro Pereira 3729,
Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76981-000
Advogado: DORIVAL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB: RO6788
Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: OI MOVEL
Endereço: Edifício Telebrasília, SCN Quadra 3 Bloco A, Asa Norte,
Brasília - DF - CEP: 70713-900
Advogado: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB:
RO0000635 Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, NOSSA
SENHORA DAS GRAÇAS, Porto Velho - RO - CEP: 76804-141
Valor da causa: R$ 10.000,00
Vistos em saneamento.
Tutela de urgência
O autor efetuou o depósito judicial dos valores das faturas em
atraso e na audiência de conciliação postulou pela concessão da
tutela de urgência.
Assim, considerando que o autor caucionou os autos por meio
de depósito judicial em dinheiro o valor das faturas vencidas,
preservando eventual lesão ao réu, DEFIRO o pedido de tutela de
urgência e, por consequência, DETERMINO que o réu seja intimado
por meio de seu advogado para, no prazo de 15 dias, proceder com
a instalação do serviço de internete no terminal telefônico do autor,
sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada
ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como enviar para o
endereço do autor a fatura mensal para ser adimplida por ele.
O autor deverá dar efetuar o pagamento das faturas, conforme o
contrato em que se encontra cadastrado, até posterior deliberação.
Saneamento
As partes são legítimas e possuem capacidade postulatória.
Presente às condições da ação e os pressupostos processuais de
existência, validade e de desenvolvimento regular do processo.
O feito encontra-se escoimado de quaisquer vícios que possam
inquiná-lo de nulidade.
Dessa forma, dou o feito por saneado.
Ponto controvertido da lide.
Fixo como ponto controvertido da lide: a) se o corte do servido de
internet no terminal do autor se deu no exercício regular de direito;
b) se o plano de telefonia contratado pelo autor se tratou do Oi
Total Play que abrange os serviços de franquia de minutos no fixo,
DDD Nacional ilimitado e Oi Velox 15 mb antivírus + Oi Cloud +
Educa no valor de R$ 124,90 e com taxa de instalação no valor
de R$ 17,00 e mais R$ 20,00 de serviços Oi (contratação de um
pacote de filmes da Oi TV online); c) danos materiais; d) se os fatos
narrados ensejam indenização por danos morais.
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Ônus da prova.
a) à parte autora incumbe comprovar os fatos constitutivos do
seu direito: que apenas contratou o serviço de telefonia e internet
narrados na petição inicial e os danos materiais;
b) à parte ré incumbe comprovar os fatos impeditivos, modificativos
e extintivo do direito do autor: que o plano que o autor aderiu se
trata do Oi Total Play e contratação de um pacote de filmes da Oi
TV online.
Provas.
Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem
as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade e
utilidade de sua produção.
Estabilidade da DECISÃO
Intimem-se as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem
quanto esta DECISÃO, nos termos do art. 357, § 1º, do CPC.
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182
Autos n. 7007004-79.2016.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/
RO.
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 31/08/2016 17:32:24
Parte autora: Nome: CARLOS ANDRE DE PAULO
Endereço: AV. TANCREDO NEVES, 8933, VILHENA, Vilhena - RO
- CEP: 76980-220
Advogado: CASTRO LIMA DE SOUZA OAB: RO0003048
Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: OI S.A
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 3290, BAIRRO DOS TANQUES,
Costa e Silva, Porto Velho - RO - CEP: 76803-460
Advogado: ALESSANDRA MONDINI CARVALHO OAB:
RO0004240 Endereço: AUMIRANTE BARROSO, 2289, N
SENHORA DAS GRACA, Porto Velho - RO - CEP: 76804-151
Valor da causa: R$ 5.000,00
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar
quanto a informação prestada pelo réu no ID n. 12271601 e n.
12271618, sob pena de arquivamento do processo.
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182
Autos n. 7010165-97.2016.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/
RO.L
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 08/12/2016 17:36:53
Parte autora: Nome: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDONIA
Endereço: Rua Rui Barbosa, 1112, Arigolândia, Porto Velho - RO
- CEP: 76801-186
Advogado: JAQUELINE FERNANDES SILVA OAB: RO0008128
Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: GENIVAL DA SILVA
Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 1640, São José, Vilhena
- RO - CEP: 76980-220
Valor da causa: R$ 1.985,19

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, comprovar o
recolhimento das custas referentes à(s) diligência(s) requerida(s)
na petição retro, nos termos do art. 17, Lei 3896/2016, sob pena de
indeferimento do pedido.
No mesmo prazo deverá apresentar cálculo atualizado do débito.
Após, voltem os autos conclusos.
Vilhena/RO, 21 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7007760-54.2017.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 13/10/2017 16:42:29
Parte autora: Nome: LEONIRA OFRUNA RODRIGUES
Endereço: Rua Sete Mil Seiscentos e Tres, 8723, Residencial
Orleans, Vilhena - RO - CEP: 76985-766
Nome: URANO FREIRE DE MORAIS
Endereço: Rua Nelson Tremea, 72, Centro, Vilhena - RO - CEP:
76980-164
Advogado: URANO FREIRE DE MORAIS OAB: RO000240B
Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: OI S.A
Endereço: Rua do Lavradio, 71, 2 andar, Centro, Rio de Janeiro RJ - CEP: 20230-070
Advogado: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB:
RO0000635 Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76847-000
Advogado: TAISE GUILHERME MOURA OAB: RO0005106
Endereço: JARAQUI, 5501, LAGOA, Porto Velho - RO - CEP:
76900-999
Valor da causa: R$ 17.849,47
DESPACHO
Vistos
Restou comprovado nos autos que a parte executada está em
recuperação judicial.
Assim, intime-se a parte executada para, no prazo de 30 dias,
comprovar a habilitação do crédito do exequente, devendo constar
o nome dos exequentes (principal e advogado) valor do débito,
incluindo a multa e honorários da fase de execução.
Intime-se o exequente para acompanhar a habilitação do crédito
nos autos da recuperação judicial.
Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7001825-96.2018.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Protocolado em: 20/03/2018 12:02:39
Parte autora: Nome: ANGELINA MANTHAY BURGARELLI
Endereço: LINHA 148 NORTE, KM 5, ZONA RURAL, Novo
Horizonte do Oeste - RO - CEP: 76956-000
Advogado: DANIEL DOS ANJOS FERNANDES JUNIOR OAB:
RO0003214 Endereço:, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000
Parte requerida: Nome: CAVALCANTE TRANSPORTES LTDA ME
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 3557, Setor 14, Centro,
Nova Brasilândia D’Oeste - RO - CEP: 76958-000
Valor da causa: R$ 120.359,69
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DESPACHO
Vistos.
O exequente logrou comprovar que é beneficiário da justiça gratuita.
Portanto, cumpra-se a carta precatória, servindo esta cópia como
MANDADO.
Devidamente cumprida, devolva-se à origem.
Tendo em vista o caráter itinerante da carta precatória, caso seja
constatado endereço em outra Comarca, remeta-se a presente
deprecata independentemente de nova CONCLUSÃO.
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
JUIZ DE DIREITO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7003122-41.2018.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.L
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 08/05/2018 09:37:19
Parte autora: Nome: CLAUDETE FERRANTI BERGAMIN - ME
Endereço: AV. MAJOR AMARANTE, 4249, CENTRO, Vilhena - RO
- CEP: 76908-354
Advogado: ALEX ANDRE SMANIOTTO OAB: RO0002681
Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: MIQUEIAS DA SILVA
Endereço: Rua Novecentos e Oito, 03, Q B, Boa Esperança,
Vilhena - RO - CEP: 76985-406
Valor da causa: R$ 960,91
DESPACHO
Vistos.
Intimem-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestarse quanto a incoerência do nome do executado (Miqueias da Silva,
CPF 841.887.402-30) e os títulos juntados para a execução que
foram emitidos em nome de terceiro que não pertence ao processo
(Márcia Oliveira Gomes, CPF 427.152.881-15).
Caso a exequente não se manifeste, voltem os autos conclusos
para extinção e arquivamento dos autos.
Vilhena/RO, 21 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182
Autos n. 7003426-40.2018.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/
RO.L
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 18/05/2018 14:31:14
Parte autora: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB
CREDIP
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 775, Centro, Pimenta
Bueno - RO - CEP: 76970-000
Advogado: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB: RO0002930
Endereço: desconhecido Advogado: NOEL NUNES DE ANDRADE
OAB: RO1586/RO Endereço: flroriano peixoto, 401, Alvorada,
Pimenta Bueno - RO - CEP: 76800-000 Advogado: GEISIELI
DA SILVA ALVES OAB: RO9343 Endereço: RUA FLORIANO
PEIXOTO, 401, ALVORADA, Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970000
Parte requerida: Nome: SUELY FREITAS DO NASCIMENTO
Endereço: Avenida 07 de Setembro, s/n, Centro, Chupinguaia - RO
- CEP: 76990-000
Valor da causa: R$ 5.809,68
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DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, recolher
as custas processuais, observando a Lei 3.896/16, sob pena de
indeferimento da inicial.
Após a comprovação do pagamento das custas, prossiga-se da
seguinte forma:
Cite-se a parte executada para pagamento do valor de R$ 5.809,68
atualizados até a data do efetivo pagamento, no prazo de 03 (três)
dias (CPC, 829), sob pena de penhora. Fixo honorários em 10%
sobre o valor do débito, advertindo a parte executada de que, no
caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba
honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º) e ficará
isento das custas processuais finais, nos termos do art. 8º, inciso I,
da Lei 3.896/2016.
Caso o(a) executado(a) não seja encontrado(a), ou se oculte,
proceda-se o arresto nos moldes do art. 830 do CPC.
Independentemente de garantia do juízo, o(a) executado(a) poderá
opor embargos no prazo de 15 dias, de acordo com o que prevê o
art. 915, do CPC.
Do mesmo modo, cientifique-se o(a) executado(a) sobre os
benefícios do art. 916, do CPC, que assim dispõe: Art. 916. No
prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e
comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução,
acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado
poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6
(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de
juros de um por cento ao mês.
§ 1º O exequente será intimado para manifestar-se sobre o
preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz decidirá o
requerimento em 5 (cinco) dias.
§ 2º Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá
de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu
levantamento.
§ 3º Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia
depositada, e serão suspensos os atos executivos.
(...)
§ 6º A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa
renúncia ao direito de opor embargos.
Em caso de penhora, manifeste-se a parte executada em 10 (dez)
dias, nos termos do art. 847, caput, do CPC.
Após, diga a parte exequente quanto ao interesse em adjudicar o
bem(ns) penhorado(s), pelo valor da avaliação (art. 876, do CPC)
ou se pretende que tal(is) bem(ns) seja(m) alienado(s) por sua
própria iniciativa (art. 880, CPC).
No cumprimento da ordem, se cumprida por oficial de justiça, este
deverá certificar eventual proposta de autocomposição, conforme
determina o art. 154, VI, do CPC.
Sirva este DESPACHO como MANDADO /carta precatória para os
devidos fins.
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 18 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182
Autos n. 7002604-22.2016.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/
RO.L
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 05/04/2016 13:27:15
Parte autora: Nome: CANOPUS ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS S. A.
Endereço: Avenida Fernando Correa da Costa, 1944, Jardim
Kennedy, Cuiabá - MT - CEP: 78065-000
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Advogado: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA OAB: RO0003434
Endereço: desconhecido Advogado: MANOEL ARCHANJO DAMA
FILHO OAB: RO0004658 Endereço: Edifício Empire Center, 990,
Baú, Cuiabá - MT - CEP: 78008-900
Parte requerida: Nome: EMERSSON CORREA DOS SANTOS
Endereço: RUA 102,11, 2528, MOISES FREITAS, Vilhena - RO CEP: 76908-354
Valor da causa: R$ 8.654,10
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, comprovar o
recolhimento das custas referentes à(s) diligência(s) requerida(s)
na petição retro, nos termos do art. 17, Lei 3896/2016, sob pena de
indeferimento do pedido.
No mesmo prazo deverá apresentar cálculo atualizado do débito.
Após, voltem os autos conclusos.
Vilhena/RO, 21 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz de Direito
Autos n. 7000465-29.2018.8.22.0014 - 1ª Vara Cível de Vilhena/
RO.L
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 24/01/2018 16:42:25
Parte autora: Nome: MULLER & CIA LTDA - ME
Endereço: JO SATO, 167, JARDIM AMERICA, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Advogado: RENILDA OLIVEIRA FERREIRA OAB: RO0007559
Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: ADRIANO ROMERO LOPEZ EIRELI - ME
Endereço: Rua Bahia, 1906, Parque Industrial Novo Tempo,
Vilhena - RO - CEP: 76982-138
Valor da causa: R$ 1.518,66
DESPACHO
Vistos
Cite-se por Edital.
Desde já, nomeio Curador Especial para proceder a defesa dos
interesses da parte Executada, na pessoa do Defensor Público em
atuação nesta Vara (CPC, art. 72, II).
Nesse diapasão, vale asseverar que o Curador nomeado poderá
opor Embargos à Execução, desde que, é claro, se afigurem
presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 917, do CPC;
do contrário, não há essa exigência legal.
Em seguida, intime-se a Exequente para requerer o que de direito,
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 21 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7003410-86.2018.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Protocolado em: 18/05/2018 09:02:12
Parte autora: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, Cidade de Deus, Vila Yara,
Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado: ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB: RO0006557
Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: JOELSON FABIANO ZETOLES
Endereço: Rua Cana Brava, 1275, Jardim Bela Vista, Chupinguaia
- RO - CEP: 76990-000
Valor da causa: R$ 56.019,16
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DESPACHO
Vistos.
A pretensão ora deflagrada se trata de repetição dos autos de n.
7008836-16.2017.8.22.0014, que tramitou no Juízo da 4ª Vara
Cível desta Comarca, sendo extinta sem resolução de MÉRITO em
razão do não pagamento das custas processuais.
Assim, com fundamento no art. 286, II, do CPC, DECLINO da
competência ao Juízo prevento da 4ª Vara Cível desta Comarca.
Encaminhem-se os autos com urgência ao Juízo competente.
Intime-se.
Vilhena/RO, 21 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7003381-36.2018.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Protocolado em: 17/05/2018 09:35:10
Parte autora: Nome: BV FINANCEIRA S/A
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 14171, A, Vila Gertrudes,
São Paulo - SP - CEP: 04794-000
Advogado: FERNANDO LUZ PEREIRA OAB: RO0004392
Endereço: desconhecido
Parte requerida: Nome: KELLY PEREIRA DE JESUS
Endereço: desconhecido
Valor da causa: R$ 29.565,69
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar o
pagamento das custas processual (2% sobre o valor da causa),
sob pena de extinção e arquivamento do processo.
Comprovado o pagamento das custas processual de 2% sobre o
valor da causa, independentemente de nova CONCLUSÃO dos
autos, prossiga-se conforme abaixo segue:
Diante das informações prestadas, DEFIRO liminarmente a medida
com fundamento no art. 3° do Dec. Lei 911/69, uma vez que ficou
comprovado documentalmente o vínculo contratual e a mora do
devedor. Proceda-se com a Busca e Apreensão, depositando-se o
bem com a pessoa indicada pelo autor, devendo o ato ser cumprido
pelo oficial de justiça com as prerrogativas do art. 212, § 2º, do
CPC.
Executada a liminar, terá o réu o prazo improrrogável de 05 (cinco)
dias para pagar a integralidade da dívida, hipótese na qual o bem
ser-lhe-á restituído livre de ônus (D.L 911/69, art.3º, §§ 2º e 3º, com
redação da lei 10.931/04), sob pena de consolidação da posse e
propriedade do bem em poder do credor fiduciário. Esta advertência
deverá constar expressamente no MANDADO.
No ato da execução da liminar, o réu deverá ser citado para, em 15
(quinze) dias, caso queira, apresentar resposta, sob pena de serem
considerados verdadeiros os fatos alegado pelo autor na petição
inicial e, consequente decretação da revelia (D.L 911/69, art. 3º,
§ 3º, com redação da lei 10.931/04). O ato de citação deverá ser
realizado independentemente de ter o bem sido encontrado ou não.
Sirva a presente DECISÃO como MANDADO /carta/carta precatória
para os devidos fins.
Vilhena/RO, 21 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7003286-06.2018.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 14/05/2018 10:14:15
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Parte autora: Nome: SERGIO LUIZ PERINI
Endereço: Rua Antônio Lopes Coelho, 3081, Jardim América,
Vilhena - RO - CEP: 76980-848
Nome: LEANDRO MARCIO PEDOT
Endereço: Rua Costa e Silva, 220-B, 1 Andar, CENTRO, Vilhena RO - CEP: 76908-354
Advogado: LEANDRO MARCIO PEDOT OAB: RO0002022
Endereço: desconhecido Advogado: VALDINEI LUIZ BERTOLIN
OAB: RO0006883 Endereço: rua Osvaldo Cruz, 224, centro,
Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Parte requerida: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
Endereço: Rua Rony de Castro Pereira, 14408, Jardim América,
Vilhena - RO - CEP: 76980-734
Valor da causa: R$ 51.807,45
DESPACHO
Vistos.
Não é cabível a aplicação de multa por inadimplemento na fase de
cumprimento de SENTENÇA contra autarquia pública federal.
Intime-se a executada para, querendo, impugnar no prazo de 30
dias, nos termos do art. 535, do CPC.
Não impugnada a execução, desde já determino a expedição de
RPV ou Precatório.
Pratique-se o necessário.
Vilhena/RO, 21 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Vilhena - 1ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, VILHENA - RO - CEP:
76980-000
Fone:(69) 3321-3182 Autos n. 7003334-62.2018.8.22.0014 - 1ª
Vara Cível de Vilhena/RO.
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Protocolado em: 15/05/2018 13:30:10
Parte autora: Nome: BV FINANCEIRA S/A
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 14171, Vila Gertrudes,
São Paulo - SP - CEP: 04794-000
Advogado: SERGIO SCHULZE OAB: SC0007629 Endereço:
desconhecido
Parte requerida: Nome: DARCI IZIDIO DOMINGUES
Endereço: Rua Mil Quinhentos e Vinte e Oito, 1760, AV 1513,
Cristo Rei, Vilhena - RO - CEP: 76983-371
Valor da causa: R$ 52.200,20
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar o
pagamento das custas processual (2% sobre o valor da causa),
sob pena de extinção e arquivamento do processo.
Comprovado o pagamento das custas processual de 2% sobre o
valor da causa, independentemente de nova CONCLUSÃO dos
autos, prossiga-se conforme abaixo segue:
Diante das informações prestadas, DEFIRO liminarmente a medida
com fundamento no art. 3° do Dec. Lei 911/69, uma vez que ficou
comprovado documentalmente o vínculo contratual e a mora do
devedor. Proceda-se com a Busca e Apreensão, depositando-se o
bem com a pessoa indicada pelo autor, devendo o ato ser cumprido
pelo oficial de justiça com as prerrogativas do art. 212, § 2º, do
CPC.
Executada a liminar, terá o réu o prazo improrrogável de 05 (cinco)
dias para pagar a integralidade da dívida, hipótese na qual o bem
ser-lhe-á restituído livre de ônus (D.L 911/69, art.3º, §§ 2º e 3º, com
redação da lei 10.931/04), sob pena de consolidação da posse e
propriedade do bem em poder do credor fiduciário. Esta advertência
deverá constar expressamente no MANDADO.
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No ato da execução da liminar, o réu deverá ser citado para, em 15
(quinze) dias, caso queira, apresentar resposta, sob pena de serem
considerados verdadeiros os fatos alegado pelo autor na petição
inicial e, consequente decretação da revelia (D.L 911/69, art. 3º,
§ 3º, com redação da lei 10.931/04). O ato de citação deverá ser
realizado independentemente de ter o bem sido encontrado ou não.
Sirva a presente DECISÃO como MANDADO /carta/carta precatória
para os devidos fins.
Vilhena/RO, 21 de maio de 2018.
ANDRESSON CAVALCANTE FECURY
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes. Av. Luiz
Mazziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP:
76980-702 | (69) 3321-3182 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7008029-93.2017.8.22.0014
Classe: MONITÓRIA (40)
Parte Autora: R & S COM E TRANSPORTES DE MATERIAIS P/
CONSTRUCAO LTDA
Advogado: MARIA CAROLINA DE FREITAS ROSA FUZARO
OAB: RO0006125 Endereço: desconhecido Advogado: ANDRE
COELHO JUNQUEIRA OAB: RO0006485 Endereço: AVENIDA
SABINO BEZERRA DE QUEIROZ, 4287, JARDIM AMÉRICA,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220 Advogado: JONI FRANK UEDA
OAB: RO0005687 Endereço: Avenida Celso Mazutti, 4467, Centro,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Parte Requerida: Nome: KATIA IARA RIBEIRO
Endereço: Rua Machadinho, 2245, Residencial Solar de Vilhena,
Vilhena - RO - CEP: 76985-098
FINALIDADE: Intimar a parte requerida, através de seus advogados,
no prazo de 05 dias, para se manifestar quanto a devolução de
correspondência negativa.
Edeonilson Souza Moraes - Diretor de Cartório
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes. Av. Luiz
Mazziero, n. 4432, Bairro Jardim América, Vilhena/RO - CEP:
76980-702 | (69) 3321-3182 - E-mail: vha1civel@tjro.jus.br
Autos: 7006166-05.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Parte Autora: MOURA LIVRARIA LTDA - ME
Advogado: JOSEMARIO SECCO OAB: RO0000724 Endereço:
desconhecido Advogado: ANDERSON BALLIN OAB: RO0005568
Endereço: avenida capitão castro, 3556, centro, Vilhena - RO CEP: 76908-354
Parte Requerida: Nome: LIGIA CRISTINA GIROLDO
Endereço: Rua Quinhentos e Sessenta e Nove, 861, RUA LILIANE
GONZAGA N 861 JARDIM AMERICA, Jardim América, Vilhena RO - CEP: 76980-832
FINALIDADE: Intimar a parte requerida, através de seus advogados,
no prazo de 05 dias, para se manifestar quanto a devolução de
correspondência negativa.
Edeonilson Souza Moraes - Diretor de Cartório
1ª Vara Cível
Edital de Citação - Prazo de 30 (trinta) dias.
Autos n. 7002220.59.2016.8.22.0014
Classe: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Condenação a
Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito
Requerente: Teresinha de Jesus Machado Barbosa
Adv. Dr. Romilson Fernandes da Silva – OAB/RO 5.109
Requerido(a): CNF Administradora de Consórcio Nacional Ltda
Adv. Dr. Jeferson Alex Salviato – OAB/SP 236.655
Valor da causa: R$ 32.282,32 (cálculo datado de Março/2016).
Citação de denunciados à lide: Tolvai e Cerqueira Ltda, na pessoa
de seu representante legal Sr. Wellington Farias, e de Genival
Pereira Anacleto, CPF n. 088.854.906.70, todos atualmente em
local incerto.
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FINALIDADE: Citação para no prazo 15 (quinze) dias contestar(em),
querendo, a presente ação, sendo que se a mesma não for
contestada, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados pelo(a) autor(a).
Sede do Juízo: Forum Des. Leal Fagundes, Av. 520, n. 4432, Bairro
Jardim América.
Vilhena, RO, 03.05.2018.
Eu, Edeonilson S Moraes, diretor de cartório, mandei digitar por
ordem do MM. Juiz de Direito.
Edeonilson S Moraes, diretor de cartório.
1º Cartório Cível
Sugestões ou reclamações façam-nas pessoalmente ao Juiz ou
contate-nos via internet.
Endereço eletrônico: vha1civel@tjro.jus.br
Juiz de Direito: Andresson Cavalcante Fecury
Diretor de Cartório: Edeonilson Souza Moraes
Proc.: 0001006-31.2011.8.22.0014
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Pública do Estado de Rondônia
Executado:D & G Tavares Comécio de Calçados Ltda Me
Advogado:Castro Lima de Souza (OAB/RO 3048)
FINALIDADE: Intimação r. DESPACHO exarado às fls. 092 a seguir
transcrito:
“Vistos.Intimem-se as partes e eventuais interessados (cônjuge,
credor hipotecário/fiduciário, atual detentor da posse do bem
penhorado e outros) se o caso, observando o disposto no art. 889,
do CPC, sobre a data do leilão designado para venda judicial do
bem penhorado nos autos, que se realizará no dia 14/09/2018 às
9h e 10h.Caso o executado não tenha constituído advogado nos
autos, deverá ser intimado via MANDADO, e se não for encontrado
por meio de edital ou outro meio idôneo (CPC, art. 889, I).Faça-se
carga dos autos à Fazenda Pública do Estado, com urgência, para
que cumpra o que foi determinado às fls. 86/88, isto é: a) informar
sobre a existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre o
bem que será leiloado; b) apresentar o demonstrativo atualizado do
débito; observando-se que as informações são necessárias para
a realização do edital.Sirva este DESPACHO como MANDADO
para os devidos fins.Vilhena-RO, quarta-feira, 16 de maio de 2018.
Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito”.
Proc.: 0105075-90.2006.8.22.0014
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Pública do Estado de Rondônia
Executado:M. F. Rodrigues & Cia Ltda - Me, Michelly Falcão
Rodrigues, Rosangela Pinheiro da Silva
Advogado:Carla Falcão Rodrigues (OAB/RO 616-A)
FINALIDADE: Intimação r. SENTENÇA prolatada às fls. 071/072 a
seguir transcrita:
“Vistos etc...Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA contra M. F.
RODRIGUES & CIA LTDA - ME e outros, objetivando a cobrança
de Dívida Ativa inscrita sob o nº 20060200985121.O processo foi
suspenso nos termos do caput do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, e
passado o prazo de 1 (um) ano, foi determinado o arquivamento
dos autos com base no § 2º do art. 40 da LEF.Intimado para
se manifestar, o exequente reconheceu a fluência do prazo
prescricional.É o relatório. Decido.No caso dos autos, observo que
a presente ação foi arquivada com fundamento no § 2º, do art. 40 da
LEF, ante a não localização de bens passíveis de penhora, o qual
se encontrou nesta situação há mais de cinco anos.Por tal motivo,
o processo deve ser extinto em razão da ocorrência da prescrição
intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.As decisões
dos Tribunais costumam ser no seguinte sentido:”Consuma-se a
PRESCRIÇÃO do crédito fiscal se, suspensa a execução, o Fisco
permanece inerte além de 05 (cinco) anos, por isso que a norma
do art. 174 do CTN, hierarquicamente superior, prevalece sobre o
art. 40 da Lei de Execução Fiscal.” Fonte site www. Tj.ro.gov.br.
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Processo Origem 001.1994.011675-9 – Porto Velho/RO (1ª Vara
de Execuções Fisca). Relator: Desembargador Eliseu Fernandes.
Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento
no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, e art. 174
do Código Tributário Nacional, por reconhecer a prescrição da
ação para a cobrança do crédito tributário. Deixo de encaminhar
o feito para reexame necessário, em razão do que dispõe o art.
496, § 3º, II do Código de Processo Civil.Sem custas.Procedase o cancelamento de eventual leilão ou praça, levantando-se a
penhora do bem, se o caso.Considerando que a parte exequente
reconheceu a prescrição, tenho que ocorreu a desistência tácita
do prazo recursal. Assim, arquivem-se os autos, com as cautelas
de praxe.Publique-se. SENTENÇA registrada automaticamente.
Intimem-se e cumpra-se.Vilhena-RO, quinta-feira, 19 de abril de
2018.Andresson Cavalcante Fecury Juiz de Direito”.
Proc.: 0007731-65.2013.8.22.0014
Ação:Inventário
Requerente:Nélia Siqueira
Advogado:Iracema Martendal Cerrutti (OAB/RO 2972)
Inventariado:José Roberto de Siqueira, Hilda Silva Siqueira
FINALIDADE: Intimação - Carta precatória - retirar:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado(a), no prazo de 05
dias, intimada a retirar carta precatória expedida, bem como, no
prazo de 10 dias, comprovar sua distribuição.
Proc.: 0009775-57.2013.8.22.0014
Ação:Ação Civil de Improbidade Administrativa
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia, Município de
Vilhena, Município de Chupinguaia - RO, Estado de Rondônia,
Município de Rolim de Moura - RO
Requerido:Marlon Kleber Wutzow Bozo
Advogado:Marcos Rogério Schmidt (OAB/RO 4032)
FINALIDADE: Intimação - Carta precatória - retirar:
Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado(a), no prazo de
05 dias, intimada a retirar carta precatória expedida, bem como, no
prazo de 10 dias, comprovar sua distribuição.
Edeonilson Souza Moraes
Diretor de Cartório
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Proc.: 0012021-94.2011.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Fuck Distribuidora de Auto Peças Ltda
Advogado:Alex André Smaniotto (OAB/RO 2681), Sergio Antônio
Bergamin Junior (RO 4728)
Executado:E. M. dos Santos de Freitas Me, Edinalva Maria dos
Santos de Freitas
Advogado:Defensor Publico (RO. 000.)
DESPACHO:
Indefiro a suspensão requerida. Aguarde-se o feito no arquivo, sem
baixa, porquanto não haverá prejuízos ao exequente. Em caso
de inadimplência poderá solicitar o desarquivamento sem ônus,
dando-se prosseguimento ao feito.Cumpra-seVilhena-RO, terçafeira, 8 de maio de 2018.Fabrízio Amorim de Menezes Juiz de
Direito
Proc.: 0010936-34.2015.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul da
Amazônia Ltda Sicoob Credisul
Advogado:Cristiane Tessaro (OAB/RO 1562), José da Cruz Del
Pino (OAB/RO 6277)
Executado:Vanderley de Melo Rodrigues, Lucineia Ferreira Pereira
Rodrigues
DESPACHO:
A consulta ao sistema BACEN/JUD restou infrutífera. Manifestese o exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 5
dias, indicando bens do devedor, visando a prestação jurisdicional
invocada.Decorrido o prazo, quedando-se inerte, nos termos do art.
921, inc. III, §§ 1º e 2º, do NCPC, remetam-se ao arquivo sem baixa
na distribuição, sendo que no primeiro ano os autos ficarão com
vistas ao exequente, iniciando-se a fluência do prazo prescricional.
Vilhena-RO, terça-feira, 15 de maio de 2018.Fabrízio Amorim de
Menezes Juiz de Direito

2º Cartório Cível

Proc.: 0039747-14.2009.8.22.0014
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Pública do Estado de Rondônia
Advogado:Antônio José dos Reis Júnior (B -RO 281)
Executado:Vinícius Indústria e Comércio de Bebidas Ltda -me
Advogado:Regiane Estefanny Castilho (OAB/RO 4835), Gilson Ely
Chaves de Matos (OAB-RO 1733), Estevan Soletti (OAB/RO 3702)
DESPACHO:
Defiro o requerido às fls. 99.Determino a expedição de MANDADO
de penhora e avaliação sobre o bem indicado na petição de fls. 99.
o veículo modelo M. Benz/L 2013, de placa KDO 2302, Ano 1978,
Chassi 34540812396130, podendo ser localizado no endereço Rua
Bahia, Qd 43, Setor 19, n] 1708, Setor Industrial, Vilhena/RO.Serve o
presente de MANDADO de penhora e avaliação, Vilhena-RO, quartafeira, 2 de maio de 2018.Kelma Vilela de Oliveira Juíza de Direito

Proc.: 0002679-59.2011.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Diságua Distribuidora de Abrasivos Guarujá Ltda
Advogado:Josemário Secco (OAB/RO 724), Anderson Ballin (OAB/
RO 5568)
Executado:Soma Manuntenção Industrial S C Tda, Demostenes
Mulford, Adilson José dos Anjos
Advogado:Defensor Publico (RO. 000.), Advogado Não Informado
( 000)
DESPACHO:
A consulta ao sistema INFOJUD restou infrutífera. Manifeste-se
o exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 5 dias,
indicando bens do devedor, visando a prestação jurisdicional
invocada.Decorrido o prazo, quedando-se inerte, Nos termos do
art. 921, inc. III, §§ 1º e 2º, do NCPC, remetam-se ao arquivo
sem baixa na distribuição, sendo que no primeiro ano os autos
ficarão com vistas ao exequente, iniciando-se a fluência do prazo
prescricional.Vilhena-RO, terça-feira, 8 de maio de 2018.Fabrízio
Amorim de Menezes Juiz de Direito

Proc.: 0010572-33.2013.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Domingos Montaldi Lopes
Advogado:Lenoir Rubens Marcon (OAB-RO 146)
Executado:J. Siqueira Comercial Me, Jozenaldo Siqueira
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: vinte dias
Do executado: JOZENALDO SIQUEIRA, brasileiro, inscrito no CPF
sob nº 068.590.167-54, estando em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAÇÃO do Executado, acima mencionado, para
pagar em três dias, a importância de R$ 11,919,19 (ONZE MIL,
NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)
e acréscimos legais, bem como os honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa, sob pena de não o fazendo no
prazo estabelecido, serem-lhes penhorados tantos de seus bens
quantos bastem para garantir a execução, e para querendo, interpor
embargos no prazo de quinze dias. Se houver o pagamento integral
no prazo, os honorários serão reduzidos pela metade.
Obs.:Não vindo o executado aos autos, ser-lhe-á nomeado Curador
Especial.

2ª VARA CÍVEL
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Vara: 2ª Vara Cível
Processo:0010572-33.2013.822.0014
Classe:Execução de Título Extrajudicial
Exequente: Domingos Montaldi Lopes
Advogado: Lenoir Rubens Marcon, OAB/RO 146
Valor da causa: R$ 11.919,19
Sede do Juízo: Av. Luiz Mazieiro, nº 4432, Jardim América, Vilhena-RO;
Vilhena-RO, 21 de Maio de 2018.
Maria José Madeira Gavazzoni
Escrivã Judicial - Cad. 2212-8
Assinado Digitalmente
Maria José Madeira Gavazzoni
Escrivã Judicial
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Vilhena - 2ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33213182
Processo nº 7009662-76.2016.8.22.0014
EXEQUENTE: PATO BRANCO ALIMENTOS LTDA
EXECUTADO: EMERSON CAVASIN
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
Trata-se o presente feito de Cumprimento de SENTENÇA ajuizado
por PATO BRANCO ALIMENTOS LTDA em face de EMERSON
CAVASIN.
Durante o trâmite regular do feito, as partes convencionaram acordo
e requerem sua homologação para que surtam os efeitos legais.
Ante o exposto, homologo o acordo de ID n. 16840116, para que
dele surtam seus legais e jurídicos efeitos, extinguindo o processo,
nos termos do art. 487, inciso III, “b” do C.P.C.
Sem custas.
Considerando a preclusão lógica, arquivem-se os autos.
Intimem-se.
Vilhena, 15 de maio de 2018
FABRÍZIO AMORIM DE MENEZES
Juiz de Direito
Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
Processo: 7006754-46.2016.8.22.0014
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: AUTO POSTO CATARINENSE LTDA
Advogados do(a) AUTOR: MARIA CAROLINA DE FREITAS
ROSA FUZARO - RO0006125, ANDRE COELHO JUNQUEIRA RO0006485
RÉU: JOSE OLYMPIO FIGUEIREDO SILVA
Advogado do(a) RÉU: Curador Especial
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista que no r. DESPACHO inicial ID5646736 consta
que não havendo pagameto e nem interposição de Embargos
Monitórios ação converte-se-ia em título judicial e, considerando
a manifestação do requerido através da Curadoria, a presente
Ação Monitório constituiu de pleno direito o título executivo judicial,
independentemente de qualquer formalidade, nos termos do art.
701, §2º, do CPC.T. Assim, sendo, fica a parte autora intimada a
manifestar no prazo de 05 dias, requerendo o que de direito, sob
pena de arquivamento.
Vilhena, 20 de maio de 2018
MARIA JOSE MADEIRA GAVAZZONI
Diretor de Secretaria, cad.205.562-7
Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
- RO
Processo: 7009542-96.2017.8.22.0014
Classe: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
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EMBARGANTE: TRANSPORTES RODOVIARIOS LINO LTDA EPP
Advogado do(a) EMBARGANTE: GREICIS ANDRE BIAZUSSI RO0001542
EMBARGADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EMBARGADO: Procuradoria
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista impugnação apresentada do Estado, fica a parte
autora intimada a manifestar no prazo de 15 dias.
Vilhena, 20 de maio de 2018
MARIA JOSE MADEIRA GAVAZZONI
Diretora de Secretaria, cad.2212.8
Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
Processo: 7004680-19.2016.8.22.0014
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: M. P. S.
Advogados do(a) EXEQUENTE: AMANDA IARA TACHINI DE
ALMEIDA - RO0003146, ANTONIO EDUARDO SCHRAMM DE
SOUZA - RO0004001
EXECUTADO: J. C. D. S.
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista Certidão Oficial Justiça, fica a parte autora intimada
a manifestar no prazo de 05 dias, requerendo o quê de direito, sob
pena de arquivamento.
Vilhena, 19 de maio de 2018
MARIA JOSE MADEIRA GAVAZZONI
Diretora de Secretaria, cad.2212.8
Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
Processo: 7008711-48.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOSE DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: NEUZA DETOFOL FOLETO RO4313
EXECUTADO: JOSE APARECIDO DE ALMEIDA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista Certidão Oficial Justiça, fica a parte autora intimada
a manifestar no prazo de 05 dias, requerendo o quê de direito, sob
pena de arquivamento.
Vilhena, 19 de maio de 2018
MARIA JOSE MADEIRA GAVAZZONI
Diretora de Secretaria, cad.2212.8
Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
Processo: 7007801-21.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: GUSTAVO BOSCO DE OLIVEIRA 98960024287
Advogado do(a) EXECUTADO: não constituiu
Intimação PARA PAGAMENTO DE CUSTAS
Fica a parte executada intimada para pagar as custas processuais,
a ser devidamente atualizada quando do efetivo pagamento, no
prazo de 15 dias, sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa.
Vilhena, 18 de maio de 2018
MARIA JOSE MADEIRA GAVAZZONI
Diretora de Secretaria, cad.2212.8
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Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
Processo: 7005482-80.2017.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: PATRICIA MACARI VICENTE
Advogados do(a) AUTOR: MARIA GONÇALVES DE SOUZA
COLOMBO - RO0003371, CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA
VALIM - RO0005813
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU: Procurador INSS
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista juntada de contestação, fica a parte autora intimada
a manifestar no prazo de 15 dias.
Vilhena, 20 de maio de 2018
MARIA JOSE MADEIRA GAVAZZONI
Diretora de Secretaria, cad.2212.8
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder JudiciárioVilhena - 2ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33213182
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: vinte dias
Do requerido: JOSE APARECIDO GOMES DA SILVA, estando em
lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAÇÃO do requerido para contestar ação em
quinze idas, bem como a INTIMAÇÃO dos alimentos provisórios
arbitrados em R$ 250,00, atualizados de acordo com o salário
mínimo, que deverão ser pagos todo dia 10 de cada mês, inciandose a partir da intimação do requerido, devendo ser entregues
diretamente à genitora dos menores, mediante recibo.
Não comparecendo o requerido aos autos, ser-lhe-á nomeado
Curador Especial
AUTOS: 7002546-19.2016.8.22.0014
AÇÃO DE ALIMENTOS
REQUERENTE: G. O. G. D. S. e outros
Sede do Juízo: Av. Luiz Mazierio, n. 4432, Jardim América, Vilhena-RO
Vilhena, 20 de maio de 2018
MARIA JOSE MADEIRA GAVAZZONI
Diretora de Secretaria que assina por ordem do M. Juiz de Direito
Substituto.
Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
Processo: 0007609-52.2013.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS
GUARUJA LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANDERSON BALLIN RO0005568, JOSEMARIO SECCO - RO0000724
EXECUTADO: ANTONIO RODRIGUES PEREIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista, fica a parte autora intimada da expedição ALVARÁ
comprovando nos autos em cinco dias o levantamento.
Vilhena, 18 de maio de 2018
MARIA JOSE MADEIRA GAVAZZONI
Diretora de Secretaria, cad.2212.8
Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
- RO
Processo: 7008266-30.2017.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RAQUEL DA SILVA LIMA
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Advogados do(a) AUTOR: EDUARDO MEZZOMO CRISOSTOMO
- RO0003404, MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO RO0005836, MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS
PEREIRA - RO0003046, JEVERSON LEANDRO COSTA RO0003134
RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogados do(a) RÉU: EDSON ANTONIO SOUSA PINTO RO0004643, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI RO0005546
Intimação DAS PARTES
Tendo em vista r. DESPACHO, ficam as partes intimadas a
manifestarem, no prazo de 05 dias, sobre especificação de provas
que ainda queiram produzir..
Vilhena, 20 de maio de 2018
MARIA JOSE MADEIRA GAVAZZONI
Diretora de Secretaria, cad.2212.8
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33213182 Processo nº: 700362074.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: JOSEMARIO SECCO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSEMARIO SECCO RO0000724, ANDERSON BALLIN - RO0005568
EXECUTADO: L F C BUCCO TRANSPORTES - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: L F C BUCCO TRANSPORTES - ME
Endereço: av brasil, Sala A, jardim eldorado, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
SENTENÇA Trata-se o presente feito de Execução de Título
Extrajudicial ajuizada por JOSEMÁRIO SECCO ADVOGADOS
ASSOCIADOS S/C em face de L.F.C. BUCCO TRANSPORTES - ME.
Durante o trâmite regular do feito a parte exequente informou a
quitação do débito e requereu a extinção do feito.
POSTO ISTO, e pelo que nos autos consta, JULGO EXTINTO o
processo, com fundamento no artigo 924, II do Código de Processo
Civil.
CONDENO o executado ao pagamento das custas processuais,
devendo fazê-lo em 15 dias após o trânsito em julgado. Quedandose inerte, proceda-se sua inscrição automática em dívida ativa.
CONDENO o executado ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais que fixo em 10% do valor atribuído à causa.
Procedi ao desbloqueio do veículo penhorados.
Após observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Intimem-se.
Vilhena, 15 de maio de 2018.
FABRÍZIO AMORIM DE MENEZES
Juiz de Direito
Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
Processo: 0006517-39.2013.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: TREVO AUTO PECAS LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: BEATRIZ BIANQUINI FERREIRA
- RO0003602
EXECUTADO: MOROSINI & GARCIA TRANSPORTES LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista, fica a parte autora intimada a manifestar no prazo
de 05 dias, sob pena de arquivamento.
Vilhena, 18 de maio de 2018
MARIA JOSE MADEIRA GAVAZZONI
Diretora de Secretaria, cad.2212.8

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Vilhena - 2ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33213182
Processo nº 7005320-85.2017.8.22.0014
AUTOR: JOSUE FERMINO DA PAZ
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SENTENÇA
Trata-se o presente feito de Investigação de Ação Previdenciária
de Restabelecimento de Auxílio Doença ajuizado por JOSUE
FIRMINO DA PAZ em face de INSS.
Durante o trâmite regular do feito foi tentada a intimação pessoal
do autor para dar andamento ao feito, não sendo possível sua
localização.
Ao que consta dos autos, o autor mudou de endereço e não
comunicou ao Juízo, o que inviabiliza o prosseguimento desta
ação.
Diante disso, vieram os autos conclusos para DECISÃO.
Posto isto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO
DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo
Civil.
Sem custas.
Com o trânsito em julgado da presente DECISÃO, arquivem-se os
autos.
Intimem-se.
Vilhena, 17 de maio de 2018
FABRÍZIO AMORIM DE MENEZES
Juiz de Direito
Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
- RO
Processo: 7004014-18.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LABORDIESEL LABORATORIO DE BOMBAS
DIESEL VILHENA LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: ARMANDO KREFTA - RO00321-B
EXECUTADO: VANDERLEI FRANCO VIEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação PARA PAGAMENTO DE CUSTAS
Fica a parte executado intimada para pagar as custas processuais,
a ser devidamente atualizada quando do efetivo pagamento, no
prazo de 15 dias, sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa.
Vilhena, 18 de maio de 2018
MARIA JOSE MADEIRA GAVAZZONI
Diretor de Secretaria, cad.2212.8
Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
- RO
Processo: 7003620-74.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: JOSEMARIO SECCO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSEMARIO SECCO RO0000724, ANDERSON BALLIN - RO0005568
EXECUTADO: L F C BUCCO TRANSPORTES - ME
Advogado do(a) EXECUTADO: não constituiu
Intimação PARA PAGAMENTO DE CUSTAS
Fica a parte executada intimada para pagar as custas processuais,
a ser devidamente atualizada quando do efetivo pagamento, no
prazo de 15 dias, sob pena de protesto e inscrição na dívida ativa.
Vilhena, 18 de maio de 2018
MARIA JOSE MADEIRA GAVAZZONI
Diretora de Secretaria, cad.2212.8

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

872

Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
Processo: 7009788-92.2017.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: I. J. DE ARAUJO - ME
Advogados do(a) AUTOR: MICHELE MACHADO SANT ANA
LOPES - RO0006304, CARLA FALCAO SANTORO - RO0000616
RÉU: NELSON BERNARDES LEAO, MUNICIPIO DE VILHENA
Advogados do(a) RÉU: KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO
COSTA - RO0003551, MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE
FREITAS PEREIRA - RO0003046, MARCIO HENRIQUE DA
SILVA MEZZOMO - RO0005836, JEVERSON LEANDRO COSTA
- RO0003134
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista juntada de contestação, fica a parte autora intimada
a apresentar impugnação no prazo de 15 dias.
Vilhena, 20 de maio de 2018
MARIA JOSE MADEIRA GAVAZZONI
Diretora de Secretaria, cad.2212.8
Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena - RO
Processo: 7010203-75.2017.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JACQUELINE MARQUES PEREIRA
Advogado do(a) AUTOR: BRUNA DE LIMA PEREIRA - RO0006298
RÉU: MUNICIPIO DE VILHENA
Advogado do(a) RÉU: Procurador
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista juntada de contestação, fica a parte autora intimada
a manifestar no prazo de 15 dias.
Vilhena, 20 de maio de 2018
MARIA JOSE MADEIRA GAVAZZONI
Diretora de Secretaria, cad.2212.8
Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
- RO
Processo: 7000396-31.2017.8.22.0014
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: CHARLENE PNEUS LTDA
Advogado do(a) AUTOR: GREICIS ANDRE BIAZUSSI - RO0001542
RÉU: OZIEL BARBOSA DO NASCIMENTO
Advogado do(a) RÉU:
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista o não pagamento nem ter opostos embargos,
constituiu de pleno direito o título executivo judicial,
independentemente de qualquer formalidade, nos termos do art.
701, §2º, do CPC, pela presente, fica a parte autora intimada a
manifestar no prazo de 05 dias, requerendo o que de direito, sob
pena de arquivamento.
Vilhena, 20 de maio de 2018
MARIA JOSE MADEIRA GAVAZZONI
Diretora de Secretaria, cad.2212.8
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha2civel@tjro.jus.br
Processo nº: 7002476-02.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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Assuntos: [Causas Supervenientes à SENTENÇA ]
Valor: R$ 4.584,53
Requerente: Nome: DULCINES APARECIDA BATAGLIA MACIEL
Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1559, Centro,
Cacoal - RO - CEP: 76963-709
Advogado: Advogado: CASTRO LIMA DE SOUZA OAB:
RO0003048 Endereço: desconhecido
Requerido: Nome: embrasystem
Endereço: Rua Voluntário João dos Santos, 1663, Centro,
Indaiatuba - SP - CEP: 13330-230
Nome: KP ADMINISTRACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA.
Endereço: Rua Zacharias Costa Camargo, 941, Loteamento
Remanso Campineiro, Hortolândia - SP - CEP: 13184-280
Advogado:
Aguarde-se o feito no arquivo, sem baixa, porquanto não haverá
prejuízos ao exequente. Em caso de não pagamento, poderá
solicitar o desarquivamento sem ônus, dando-se prosseguimento
ao feito.
Vilhena, 17 de maio de 2018.
FABRÍZIO AMORIM DE MENEZES
Juiz de Direito
Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
- RO
Processo: 7001151-55.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB
CREDISUL
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARLON VINICIUS GONCALVES
FACIO - RO0005557
EXECUTADO: AGROINDUSTRIA E PISCICULTURA SANTA
CLARA LTDA - ME, LUIS ALFREDO ALFERES BERTONCINI
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista Certidão Oficial Justiça contendo AUTO DE
ARRESTO, fica a parte autora intimada a manifestar no prazo de
05 dias, requerendo o quê de direito, sob pena de arquivamento.
Vilhena, 19 de maio de 2018
MARIA JOSE MADEIRA GAVAZZONI
Diretora de Secretaria, cad.2212.8
Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
- RO
Processo: 7001708-42.2017.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CLEUZA CACHUEIRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA GONÇALVES DE SOUZA
COLOMBO - RO0003371
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Advogado do(a) RÉU: Procurador INSS
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista juntada de contestação, fica a parte autora intimada
a manifestar no prazo de 15 dias.
Vilhena, 20 de maio de 2018
MARIA JOSE MADEIRA GAVAZZONI
Diretora de Secretaria, cad.2212.8
Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
- RO
Processo: 7010317-14.2017.8.22.0014
Classe: MONITÓRIA (40)
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AUTOR: FRIGOMIL FRIGORIFICO MIL LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: PAMELA EVANGELISTA DE ALMEIDA
- RO0007354
RÉU: G L DA SILVA - ME
Advogado do(a) RÉU:
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista que não houve pagamento e nem opostos
embargos, portanto constituiu de pleno direito o título executivo
judicial, independentemente de qualquer formalidade, nos termos
do art. 701, §2º, do CPC. Fica a parte autora intimada a manifestar
no prazo de 05 dias, requerendo o que de direito, sob pena de
arquivamento.
Vilhena, 20 de maio de 2018
MARIA JOSE MADEIRA GAVAZZONI
Diretora de Secretaria, cad.2212.8
Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
- RO
Processo: 7008211-79.2017.8.22.0014
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: PATO BRANCO ALIMENTOS LTDA
Advogados do(a) AUTOR: RAFAEL KAYED ATALLA PARAIZO
- RO8387, JOSEMARIO SECCO - RO0000724, ANDERSON
BALLIN - RO0005568
RÉU: WITALO KASSIO DE OLIVEIRA
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista o requerimento para diligências, salvo engano não
fora anexada a guia de conformidade com Artigo 17, da Lei de
Custas, fica a parte autora intimada comprovar o recolhimento no
prazo de 05 dias.
Vilhena, 20 de maio de 2018
MARIA JOSE MADEIRA GAVAZZONI
Diretora de Secretaria, cad.2212.8
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Vilhena - 2ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33213182
Processo nº 7006282-11.2017.8.22.0014
REQUERENTE: ROSILENE VALERIANA CAMILO DA SILVA E
SILVA
REQUERIDO: VALERIANO CAMILO DA SILVA
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
ROSILENE VALERIANA CAMILO DA SILVA E SILVA pleiteou
a INTERDIÇÃO de seu pai VALERIANO CAMILO DA SILVA,
qualificado nos autos, com o propósito de passar a representá-lo
na prática dos atos da vida civil.
O interditando foi devidamente citado (ID 12792705), restando
impossibilitado sua oitiva em Juízo em razão de seu estado de
saúde, conforme documentos anexados aos autos (ID 13073947).
O Oficial de Justiça certificou nos autos (ID 12792705) que o
interditando encontra-se em estado gravíssimo, não responde a
estímulo nenhum, não é capaz de manifestar-se por meio de fala
nem gestos, pois perdeu seus movimentos.
O “parquet” manifestou-se pela procedência do pedido.
Relatei sucintamente. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de pedido de interdição, na qual é desnecessária a
produção de outras provas, por isto, o feito comporta julgamento
no estado em que se encontra.
Durante o trâmite do feito, foi constatado o interesse de Rosilene
Valeriana Camilo da Silva e Silva em ser a curadora de seu pai/
interditando. Constou-se, também que ela já vem exercendo esse
papel de fato, já que cuida de seu interesses pessoais.
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No mais, a certidão do Oficial de Justiça e as fotos que instruíram
este feito demonstram a necessidade de interdição.
O relatório psicossocial indicou que o interditando possui
dependência total de outras pessoas para seus cuidados.
Ademais, não foi constatado nenhum fato que indicasse que a filha
do interditando não tivesse condições de exercer o encargo de
curadora, pelo contrário, demonstrou interesse para tanto.
O contexto dos autos, dessa forma, é favorável à pretensão, de
modo que o Flávio possui condições financeiras e psicológicas de
cuidar de seu genitor.
O artigo 1.767, do Código Civil trata das pessoas sujeitas a curatela,
sendo a hipótese do inciso I: “aqueles que, por causa transitória ou
permanente, não puderem exprimir sua vontade;”
O contexto dos autos, dessa forma, é favorável à pretensão,
de modo que o interditando realmente encontra-se em estado
gravíssimo de saúde, não é capaz de se manifestar através de fala
e nem gestos e, por isso, não possui o necessário discernimento
para os atos da vida civil.
Ademais, o autor é legitimado a promover a interdição, consoante o
disposto no art. 747, II, do Novo Código de Processo Civil.
O interditando necessita de curador para administrar seus bens e a
representá-lo nos atos da vida civil, assim a procedência do pedido
é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão, para
o efeito de decretar a interdição de VALERIANO CAMILO DA
SILVA, brasileiro, viúvo, aposentado, residente e domiciliado na
Rua 922, n. 6770, nesta Cidade de Vilhena-RO DECLARANDO-O
absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil, na forma
do art. 3º, inciso II, do Código Civil, razão pela qual o feito resta
extinto com resolução de MÉRITO (artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil).
Com fundamento no artigo 1.775, § 1º, do Código Civil, nomeio
a senhora ROSILENE VALERIANA CAMILO DA SILVA E SILVA,
brasileira, casada, do lar, portadora do RG n. 0000600606 SSP/
RO, inscrita no CPF n. 763.410.382-91, residente e domiciliada
na Rua 922, n. 6770, nesta cidade de Vilhena-RO para exercer a
função de curadora.
Fica a curadora cientificada de que deverá prestar contas da
administração dos bens e valores eventualmente existentes em
nome do interditando se e quando for instado a tanto, devendo por
isso manter registro de recebimentos e gastos relativos ao eventual
patrimônio.
Em virtude da ausência de interesse recursal, dou a SENTENÇA
por transitada em julgado na presente data.
Em atenção ao disposto no artigo 755, § 3º, do Novo Código de
Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil:
(a) inscreva-se a presente DECISÃO no Registro Civil de Pessoas
Naturais desta Comarca;
(b) publique-se no diário da justiça eletrônico por três vezes, com
intervalo de 10 (dez) dias;
(c) com a confirmação da movimentação desta SENTENÇA, fica
ela automaticamente publicada na rede mundial de computadores,
no portal e-SAJ do Tribunal de Justiça;
(d) publique-se na plataforma de editais do Conselho Nacional de
Justiça (onde permanecerá pelo prazo de seis meses), ficando
dispensado o cumprimento desta determinação enquanto a
plataforma não for criada e estiver em efetivo funcionamento; e
(e) oficie-se ao Cartório Eleitoral da Zona Eleitoral de Vilhena,
comunicando-se a perda da capacidade civil do interditado, para
cancelamento de seu cadastro de eleitor (caso possua).
Esta SENTENÇA servirá como edital, publicando-se o DISPOSITIVO
dela pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo de dez dias.
Esta SENTENÇA servirá como MANDADO de inscrição, dirigido ao
cartório de Registro Civil.
Remeta-se via da SENTENÇA ao Registro Civil para inscrição da
interdição.
Esta SENTENÇA servirá como termo de compromisso e certidão
de curatela, independentemente de assinatura da pessoa nomeada
como curador.
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Esta SENTENÇA servirá como ofício, dirigido ao cartório Eleitoral
da Zona Eleitoral de Vilhena, para onde deverá o ofício ser remetido
para cancelamento do cadastro de eleitor ora interditada (caso
possua).
Sem condenação aos ônus de sucumbência por se tratar de
processo necessário e que ganhou feição de procedimento de
jurisdição voluntária.
Intimem-se.
Vilhena, data conforme certificado.
KELMA VILELA DE OLIVEIRA
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Vilhena - 2ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33213182
EDITAL DE CITAÇÃOPrazo: dez dias
Da genitora: ROSELY ALVES DA SILVA, estado em lugar incerto
e não sabido
FINALIDADE: CITAÇÃO da GENITORA, acima mencionada, para
os termos da presente ação, com prazo para contestar em dez dias.
Não comparecendo a requerida aos autos, ser-lhe-á nomeado
curador Especial.
Sede do Juízo: Luiz Maziero, nº 4432, Jardim América, Vilhena-RO
Vilhena, 21 de maio de 2018.
MARIA JOSE MADEIRA GAVAZZONI
Diretora de Secretaria
Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
- RO
Processo: 7006603-80.2016.8.22.0014
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)
EMBARGANTE: LUA AZUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME
Advogado do(a) EMBARGANTE: BRUNA DE LIMA PEREIRA RO0006298
EMBARGADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EMBARGADO: Procurador
Intimação PARA PAGAMENTO DE CUSTAS
Fica a parte EMBARGANTE intimada para pagar as custas
processuais, a ser devidamente atualizada quando do efetivo
pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de protesto e inscrição
na dívida ativa.
Vilhena, 21 de maio de 2018
MARIA JOSE MADEIRA GAVAZZONI
Diretora de Secretaria, cad.2212.8
Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Comarca de Vilhena - 2ª Vara Cível e Juizado da Infância e
Juventude
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
- RO
Processo: 7007167-59.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ULTRALAR MOVEIS LTDA - EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: RONIEDER TRAJANO SOARES
SILVA - RO0003694
EXECUTADO: JOABES DE OLIVEIRA MONTEIRO
Advogado do(a) EXECUTADO: Defensoria
Intimação DA PARTE AUTORA
Tendo em vista ausência de comprovação do pagamento ou
impugnação, fica a parte autora intimada a manifestar no prazo de
05 dias, requerendo o quê de direito, sob pena de arquivamento
Vilhena, 21 de maio de 2018
MARIA JOSE MADEIRA GAVAZZONI
Diretora de Secretaria, cad.2212.8
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3ª VARA CÍVEL
3º Cartório Cível
SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES, FAÇAM-NAS PESSOALMENTE
AO JUIZ OU CONTATE-NOS VIA INTERNET.
JUIZ: Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral vinicius@tj.ro.gov.br
ESCRIVÃ: Genair Goretti de Morais vha3civel@tj.ro.gov.br
Proc.: 0005761-93.2014.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Lemes Fornecimento de Alimentação Ltda Me
Advogado:Josemário Secco (OAB/RO 724), Anderson Ballin (OAB/
RO 5568)
Requerido:Eletrogoes S/A
Advogado:Flávio Zahn Kloos (RO 4537)
Carga:
Fica o advogado abaixo relacionado, intimado a devolver os autos
no prazo de 03 dias, que se encontra com carga além do prazo, sob
pena de busca e apreensão do mesmo.
AUTOS: 0005761-93.2014.8.22.0014
ADVOGADO: ANDERSON BALLIN
CARGA: 26/03/2018
Proc.: 0009687-24.2010.8.22.0014
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Fazenda Pública do Estado de Rondônia
Advogado:Seiti Roberto Mori (OAB-RO 215-B)
Executado:Jair José Moreira
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
Custas Finais:
Fica a parte executada: Jair José Moreira, notificada para o
recolhimento da importância de R$299,23 (atualizada até a data de
21/05/2018), a título de custas do processo em epígrafe, no prazo
de 15 (quinze) dias.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na
dívida ativa
Genair Goretti de Morais
Escrivã Judicial

4ª VARA CÍVEL
4º Cartório Cível
E-mail:vha4civel@tjro.jus.br
Proc.: 0013014-69.2013.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco Bradesco S/a
Advogado:Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4937), Ildo de Assis
Macedo (OAB/MT 3541), Saionara Mari (OAB/MT 5225), Gerson
da Silva Oliveira (OAB/MT 8.350)
Executado:Ivanise Nazare Mendes Me, Ivanise Nazare Mendes
Advogado:Mônica de Araújo Maia (OAB/RO 365E)
DECISÃO:
Suspendo o processo por 01 (um) ano (artigo 921, inciso III,
CPC/2015).Decorrido o prazo de um ano sem que sejam localizados
bens penhoráveis, remetam-se os autos para arquivo provisório.
Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.Nos
termos do artigo 921, § 4º do CPC, sem manifestação do exequente
pelo prazo de um ano, começa a correr o prazo de prescrição
intercorrente. Vilhena-RO, segunda-feira, 21 de maio de 2018.
Fabrízio Amorim de Menezes Juiz de Direito
Kleber Okamoto
Diretor de Cartório
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 30 DIAS
Autos: 7006519-79.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: PATO BRANCO ALIMENTOS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSEMARIO SECCO RO0000724, ANDERSON BALLIN - RO0005568
EXECUTADO(A): JAIRO FERREIRA DA SILVA FILHO CPF:
550.337.172-00, atualmente em lugar incerto e não sabido.
Valor da ação: R$ 4.870,29
FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO do Executado, acima
qualificado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
da importância de R$ 4.870,29 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E
SETENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) e acréscimos
legais, sob pena de multa. Honorários fixados em 10% sobre o
valor da causa, nos termos do artigo 523, do CPC/2015.
Vilhena-RO, 30 de janeiro de 2018
HARRY ROBERTO SCHIRMER
Escrivão Judicial-Cad. 203.122-1
Assinado Digitalmente
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33213182
7003313-23.2017.8.22.0014
[Alimentos, Fixação, Investigação de Paternidade]
P. C. M. D. M. e outros
Advogados do(a) AUTOR: RAQUEL LISBOA LOUBACK RO0004493, JOSANGELA MAYARA FERREIRA RODRIGUES RO0005909
Nome: LUIZ CARLOS SOARES PINTO
Advogado do(a) RÉU: SILVIO SEGURO - PR15310
TÓPICO FINAL DA SENTENÇA Face do exposto, julgo
procedente, com base no art. 487, inciso I, CPC/2015, o pedido
para: 1- declarar Luiz Carlos Soares Pinto, pai de Arthur Henrique
Manzur determinando que se proceda a averbação no assento
de nascimento do autor, bem como incluindo o nome dos avós
paternos, passando o autor chamar: ARTHUR HENRIQUE
MANZUR SOARES PINTO; 2- fixo os alimentos em 36,68%
do salário mínimo a título de pensão alimentícia, devendo ser
pagos até do dia 10 de cada mês. Sem custas, face a gratuidade
processual. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Publiquese. Intimem-se. Cumpra-se. Vilhena, Sexta-feira, 18 de Maio de
2018, FABRÍZIO AMORIM DE MENEZES. Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 30 DIAS
Autos: 7002926-42.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MADEIREIRA NOVO PLANO LTDA - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: KLEBER WAGNER BARROS DE
OLIVEIRA - RO0006127, EBER ANTONIO DAVILA PANDURO RO5828
EXECUTADO(A):, MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA CPF:
748.615.732-20, atualmente em lugar incerto e não sabido.
Valor da ação: 10.398,41
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FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO do Executado, acima
qualificado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento
da importância de 10.398,41(dez mil, trezentos e noventa e
oito reais e quarenta e um centavos), referente cumprimento de
SENTENÇA, sob pena de multa. Honorários fixados em 10% sobre
o valor da causa.
Vilhena-RO, 22 de novembro de 2017
HARRY ROBERTO SCHIRMER
Escrivão Judicial-Cad. 203.122-1
Assinado Digitalmente
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CUSTAS - EXECUTADO
Processo nº 0003116-66.2012.8.22.0014
EXEQUENTE: CHARLENE PNEUS LTDA
EXECUTADO: MARCOS DE SOUSA PAULINO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª
Vara Cível, ficam os requeridos INTIMADOS, para, no prazo de
15(quinze) dias, proceder o recolhimento das custas no valor de
R$14,00(quatorze reais), conforme informações do sistema de
controle de custas, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa,
nos termos do Art. 35 da Lei n. 3.896, de 24.08.2016, Publicada
no DOE n. 158, p. 2/5e Provimento Corregedoria 024/2017 de
19.12.2017, publicado no DJE 233, pg. 33 à 35.
Vilhena, 21 de maio de 2018.
Kleber Gilbert da Silva
Chefe de Secretaria – Cad. 205.288-1
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: fórum desembargador leal fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br
7004056-67.2016.8.22.0014
[Duplicata]
ORACON COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELLO BENEVIDES
PEIXOTO - RJ143711
Nome: BAMBINI MARIE LTDA - ME
Endereço: Rua Getulio Vargas, 123, centro, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Procedi nesta data o desbloqueio do valor encontrado, tendo
em vista que não é suficiente nem para pagamento das custas
processuais.
Indefiro o pedido de bloqueio de cartão de crédito da parte
executada.
Embora na norma do artigo 139, inciso IV do CPC, o magistrado
poderá determinar medidas coercitiva, não poderá o magistrado
abandonar a razoabilidade.
Ademais, não há qualquer elemento que permita concluir que
tal medida seja hábil a conferir efetividade ao processo, sendo,
portanto, inadequada.
Punir, puramente, o devedor, é algo sem propósito, ademais de
inócuo, e o processo não existe nem visa a tal pretensão.
Neste sentido:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
EXECUÇÃO. CPC, 139, IV; MEDIDAS COERCITIVAS/INDUTIVAS.
BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO E
SUSPENSÃO DA CNH; IRRAZOABILIDADE E DESCABIMENTO,
NO CASO EM TESTILHA. NÃO GARANTIA DE QUE DA MEDIDA
ADVENHAM RESULTADOS PRÁTICOS. PURA PUNIÇÃO DO
DEVEDOR. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº
70072212616, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 30/03/2017).
Requeira a exequente o que de direito em dez dias.
Vilhena, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
FABRÍZIO AMORIM DE MENEZES
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: fórum desembargador leal fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br
7001419-75.2018.8.22.0014
[Obrigação de Entregar]
FRANCISCO FAUSTO LEITE ALVES
Advogados do(a) AUTOR: VALDINEI LUIZ BERTOLIN RO0006883, LEANDRO MARCIO PEDOT - RO0002022
Nome: BRUNA PACHECO COSTA
Advogado do(a) RÉU: ROBERTO CARLOS MAILHO - RO0003047
DESPACHO
Designo o dia 27/06/2018, às 08h30mim para audiência de
instrução e julgamento.
Intimem-se pessoalmente as partes para depoimento pessoal.
Nos termos do artigo 455 do CPC/2015, o patrono da parte autora
deverá realizar a intimação das testemunhas arrolada no Id
18232101, devendo juntar aos autos, com antecedência de pelo
menos 3 dias da data da audiência, cópia da correspondência de
intimação e do comprovante de recebimento.
A inércia na realização da intimação das testemunhas, importa
desistência de sua inquirição (artigo 455, § 3º do NCPC).
A testemunha da requerida comparecerá independente de
intimação.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Vilhena, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
FABRÍZIO AMORIM DE MENEZES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: fórum desembargador leal fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br
7001217-98.2018.8.22.0014
[Inventário e Partilha]
MARCUS GOLDSCHMIDT OLIVEIRA e outros
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO BATISTA DUARTE
FILHO - RO0004459
Nome: MARIA TEREZINHA PETTER GOLDSCHMIDT
DESPACHO
Intime-se a inventariante para apresentar últimas declarações,
formal de partilha e recolher as custas processuais.
Prazo de vinte dias.
Vilhena, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
CHRISTIAN CARLA DE ALMEIDA FREITAS
Juíza de Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CUSTAS - REQUERIDO
Processo nº 7005688-94.2017.8.22.0014
AUTOR: C BALDIN & CIA LTDA - ME
RÉU: EXCELENCIA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO
LTDA - ME
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª
Vara Cível, ficam os requeridos INTIMADOS, para, no prazo de
15(quinze) dias, proceder o recolhimento das custas no valor de
R$101,94(cento e um reais e noventa e quatro centavos), conforme
informações do sistema de controle de custas, sob pena de protesto
e inscrição em dívida ativa, nos termos do Art. 35 da Lei n. 3.896,
de 24.08.2016, Publicada no DOE n. 158, p. 2/5e Provimento
Corregedoria 024/2017 de 19.12.2017, publicado no DJE 233, pg.
33 à 35.
Vilhena, 21 de maio de 2018.
Kleber Gilbert da Silva
Chefe de Secretaria – Cad. 205.288-1
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: fórum desembargador leal fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br
7000409-64.2016.8.22.0014
[Correção Monetária, Arras ou Sinal, Cheque, Espécies de
Contratos, Agêncie e Distribuição, Estabelecimentos de Ensino]
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDONIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: DEISE LUCIA DA SILVA SILVINO
VIRGOLINO - RO0000615, JAQUELINE FERNANDES SILVA RO0008128
Nome: LEANDRO CAETANO FERREIRA
DESPACHO
Indefiro o pedido de Id 18379029, por falta de amparo legal,
tendo em vista que a recomendação é para pesquisa apenas nos
sistemas Siel e Infojud.
Requeira a parte autora o que de direito, no prazo de dez dias.
Vilhena, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
FABRÍZIO AMORIM DE MENEZES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha4civel@tjro.jus.br
7009735-48.2016.8.22.0014
[Correção Monetária]
EXEQUENTE: MARCOS LEANDRO LIMA RIBEIRO
Nome: Espólio de Osmar Rodrigues Muller
Endereço: Rua Sabino Bezerra de Queiroz, 4981, Jardim Eldorado,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Advogados do(a) EXECUTADO: SANDRO RICARDO SALONSKI
MARTINS - RO0001084, RENATO AVELINO DE OLIVEIRA
NETO - RO0003249, SILVANE SECAGNO - PR0046733, LUIZA
REBELATTO MORESCO - RO0006828, MATEUS PAVAO RO0006218
DESPACHO
Intime-se o devedor, por meio de seu advogado, para no prazo de
15 dias, cumprir a SENTENÇA e efetuar o pagamento da quantia
devida, bem como as custas processuais, sob pena de multa de
10% e honorários advocatícios em 10%.
Transcorrido o prazo de quinze dias, sem pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de quinze dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação (artigo 525, CPC/2015).
Expeça-se o necessário.
Vilhena, Segunda-feira, 21 de Maio de 2018
FABRÍZIO AMORIM DE MENEZES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br
7000196-58.2016.8.22.0014
[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes, Causas Supervenientes à SENTENÇA ]
Nome: JEFFERSON GETTERT COELHO
Endereço: AVENIDA A, 5566, 5º BEC, Vilhena - RO - CEP: 76908354
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Nome: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 14171, 32 ANDAR, Vila
Gertrudes, São Paulo - SP - CEP: 04794-000
DESPACHO
Intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se acerca dos
cálculos da contadoria, no prazo comum de cinco dias.
Vilhena, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
FABRÍZIO AMORIM DE MENEZES
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ªCível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 (69) 33213182 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br
EDITAL DE VENDA JUDICIAL
A Juíza de Direito da 4ª Vara Cível torna público que será realizada
a venda do bem a seguir descrito e referente à Execução que se
menciona.
AUTOS: 7009251-33.2016.8.22.0014
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL
EXEQÜENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VILHENA/
RO
PROCURADOR: Carlos Eduardo Machado Ferreira, OAB/RO 3691
EXECUTADO: ISAIAS FERREIRA DA ROCHA, inscrito no CPF.
113.472.362-87, com endereço na Rua 1801, nº 2060, Bairro Bela
Vista, em Vilhena/RO, ou o atual detentor da posse do imóvel
localizado na Rua Antonio Gonzaga de Almeida, nº 1922, Bela
Vista, em Vilhena/RO.
Valor da Ação: R$ 782,54 de 03/11/2016
DESCRIÇÃO DOS BENS: Imóvel denominado Lote urbano nº
13, da Quadra 08, do Setor 18, com área de 347,25m², contendo
no imóvel uma casa tipo meia água, medindo aproximadamente
18,00m², mista, em péssimo estado de conservação, murada nos
lados, frente e fundo não, sem asfalto, avaliado em R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).
VALOR TOTAL: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
DATA PARA PRIMEIRA VENDA: 09 de julho de 2018, a partir das
09 horas.
DATA PARA SEGUNDA VENDA: 23 de julho de 2018, a partir das
09 horas.
OBSERVAÇÕES: Não sendo possível a intimação pessoal do
executado(a), fica o(a) mesmo(a) intimado(a) por este meio (art.
889, parágrafo único, CPC/2015). Em caso de bem imóvel, o(s)
mesmo(s) será(ão) vendido(s) em caráter “AD CORPUS” e no
estado em que se encontra(m).
- O interessado em adquirir o bem penhorado em parcelas poderá
apresentar, por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de
aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação ou até o
início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor
que não seja considerado vil. A proposta conterá, em qualquer
hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por
cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30
(trinta) meses, garantindo caução idônea, quando se tratar de
imóveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se trata de imóveis
(art. 895, CPC/2015).
- Sobrevindo feriado nas datas designadas para venda judicial,
esta realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente.
-Preço mínimo de venda será em 80% do valor da avaliação.
COMUNICAÇÃO: Se o bem não alcançar lance igual ou superior
à avaliação, prosseguir-se-á na segunda venda a fim de que o
mesmo seja arrematado por quem maior preço lançar, desde que a
oferta não seja vil (art. 891, CPC/2015).
Vilhena-RO, 16 de maio de 2018.
KLEBER OKAMOTO
Direito de Cartório-Cad. 204.997-0
Assinado Digitalmente
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PRIMEIRA ENTRÂNCIA
COMARCA DE ALTA FLORESTA D´ OESTE
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Proc.: 0002059-33.2014.8.22.0017
Ação:Procedimento Especial da Lei Antitóxicos(Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (2020202020 2020202020)
Condenado:Esmitson de Andrade, Robisson Passaglia Vicente
Advogado:Antonio Balbino Nogueira de Andrade ( ), Célio Dionísio
Tavares (OAB 6616), Luiz Carlos de Oliveira (RO 297), Antonio
Balbino Nogueira de Andrade ( ), Célio Dionísio Tavares (OAB
6616), Luiz Carlos de Oliveira (RO 297)
FINALIDADE: NOTIFICAR os réus Esmitson de Andrade e Robisson
Passaglia Vicente, por via dos seus advogados supracitados,
para o recolhimento da importância de R$ 951,44 (novecentos e
cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), (CUSTAS
PRO RATA), (atualizada até a data de 17/05/2018, a título de
custas do processo supracitado, no prazo de 15 (quinze) dias. O
não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de débito
judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na Dívida
Ativa. Ademais, Comparecer no cartório criminal de Alta Floresta
do Oeste/RO, para retirar a Guia de Depósito Judicial e comprovar
o pagamento em Juízo.Maria Celia Aparecida da Silva Diretora de
Cartório. SENTENÇA: […] Condeno os réus ao pagamento das
custas processuais pro rata.[…]..
Proc.: 1000844-97.2017.8.22.0017
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Lucinéia Schroeder Pretti, Ministério Público do Estado de
Rondônia
Denunciado:Marco Antônio Pretti
Advogado:Álvaro Marcelo Bueno (OAB/RO 6843), Roberto Araújo
Júnior (OAB/RO 4084)
SENTENÇA. Vistos.RELATÓRIO. O Ministério Público do Estado
de Rondônia, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta
comarca, ofereceu denúncia contra MARCO ANTONIO PRETTI,
qualificado à fl. 02, dando-o como incurso nas sanções do artigo
129, § 9º do Código Penal com as cominações da Lei 11.340/2006
(1º fato) e artigo 12 da Lei 10.826/2003 (2º fato), na forma do artigo
69 do Código Penal.Consta na denúncia que no 1º fato o denunciado
valendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal
da vítima LUCINÉIA SCHROEDER PRETTI (cônjuge), causando
nesta as lesões corporais descritas no laudo de exame de lesão
corporal às fls. 14/15.Já no 2º fato, nas mesmas circunstâncias de
tempo, lugar do 1º fato, o denunciado, de livre espontânea vontade,
possuía no interior de sua residência arma de fogo e apetrechos de
recarga, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a
determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (um)
revólver, calibre 38, e 05 (cinco) cartuchos balísticos íntegros e
originais, devidamente apreendidos à fl. 03/04 e periciados às
fls.21/24.A denúncia às fls. 02/05, veio acompanhada com o
respectivo inquérito n. 161/2017 de fls. 06/44, sendo recebida em
30/10/2017 às fls. 50.Citado (fl.52), o réu apresentou resposta à
acusação por meio de Advogado particular às fls. 55/57.O feito
caminhou para a instrução, sendo realizado a oitiva da vítima, o
interrogatório do acusado e posteriormente a testemunha da
acusação.Em sede de alegações finais, o Ministério Público
postulou pela condenação do acusado quanto ao delito do artigo 12
da lei 10.826/2003, e a absolvição quanto crime de lesão corporal
no contexto de violência doméstica (fls. 85/91). A Defesa por sua
vez, requereu a absolvição do delito de lesão corporal, e em relação
ao crime de posse irregular de arma de fogo, requer que seja levada
em consideração a atenuante de confissão (fls. 93/96).Vieram os
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autos conclusos.É o relatório. Decido.FUNDAMENTAÇÃO.Lesão
corporal- 1º fato.Encerrada a instrução probatória tem-se que a
absolvição é a medida adequada a ser decreta.Com efeito, durante
a instrução processual a vítima Lucinéia afirmou que também
agrediu o acusado. “[...] aí eu estava penteando o cabelo, aí fui pra
cima dele, pra mim foi com a unha, ele fala que eu bati com a
escova, aí nesse momento ele me empurrou sobre o sofá, que
acabei batendo a cabeça, depois fomos pro banheiro porque
estávamos ferido, ele no rosto e eu na cabeça, no banheiro nós
continuamos discutindo, novamente eu empurrei ele e ele me
empurrou e ainda continuamos discutindo, [...] eu parti pra cima
dele, ele tava até deitado [...]. Tinha essa arma [...]”Portanto, notase que as agressões foram recíprocas, porque a própria vítima
afirmou em juízo, que “partiu pra cima dele”, pois teria pedido o
divórcio por suspeitas de traição, e o acusado a empurrou. Sendo
que a vítima reconhece que o ferimento em sua cabeça se deu por
vontade alheia do acusado. A tese da Defesa deve ser acolhida no
ponto de que as agressões foram mútuas e iniciada pela vítima, e
que no depoimento do acusado afirmou que apenas se defendeu.
Segundo a testemunha Policial Militar Sidnei que realizou a
diligência, mencionou que conhece o acusado há algum tempo, e
que o não possuía histórico de agressões dessa natureza.
Interrogado, o acusado sustentou que apenas se defendeu das
agressões iniciadas pela ofendida. “[...] daí ela pegou, tava
penteando o cabelo e pegou a escova e mandou desse lado da
cara, aí eu fui tentar levantar ela pegou e me deu um chupe desse
lado aqui [...] ai eu passei a mão e vi que saiu sangue ai eu falei pra
ela: olha o que você fez, aí eu empurrei ela no sofá, aí ela bateu a
cabeça na parede. Fui no banheiro lavar o sangue e ela veio atrás
querendo partir pra agressão aí eu empurrei ela de novo [...]”.
Portanto, quando ao delito de lesão corporal o acusado não merece
ser condenado pelo fato em que as agressões foram mútuas, tendo
sido iniciada pela vítima. Observa-se ainda que o próprio acusado
também estava lesionado quando da sua abordagem no dia dos
fatos, conforme laudo de fls. 23/24.E pela inexistência de fatos que
comprovem a autoria delitiva que recai sobre o acusado a absolvição
é medida que se impõe.Posse irregular de arma de fogo de uso
permitido 2º fato.Com relação a posse irregular de arma de fogo,
nesse particular a denúncia procede isso porque o acusado
confessou que possuía a arma em seu poder. “ [...] essa arma eu
comprei de um rapaz que colhia café pra mim, há muito tempo
atrás, um cara lá de Alto Alegre, essa arma eu comprei ela, a gente
morava no sítio meio afastado e as vezes eu saio e ela ficava em
casa, mais é uma arma assim, tipo nunca usei, nunca precisei de
carregar assim com maldade contra alguém também, ela tava em
cima do guarda- roupa no maleiro [...].”Ainda consta no laudo de
constatação e eficiência que a arma está apta para os fins a que se
destinam, podendos os projéteis por ela expelidos produzir lesões
pérfuro-contusas (fls. 26/29). Assim, de logo, vislumbro que o réu
admitiu a posse de arma e das munições, tendo confessado a
prática do crime, o que conduz a fazer jus da circunstância legal
atenuante prevista pelo artigo 65, III, “d”, do Código Penal. É
importante ressaltar que a posse ou o porte de arma e/ou munição
é crime de perigo abstrato, não ferindo as normas constitucionais e
nem padecendo de vício de tipicidade, devendo-se ter em conta
que a inspiração do legislador ao tipificar tal conduta foi para
reprimir o comércio ilegal e o contrabando, além de combater o
porte ilícito, tornando assim, mais rigorosa a repressão de crimes
de espécie que criam, inquestionavelmente, perigo de lesão
abstrato e bens jurídicos relevantes para a sociedade. Ressalta-se
que o direito penal ao prever os crimes de perigo abstrato adota
uma postura de cunho prevencionista, a qual deseja antecipar a
punição de certas condutas, com o fim de prevenir perturbações
futuras.Dessa vez, como se trata de infração penal de perigo
abstrato ou presumido, cuja tipificação legal visa assegurar a
incolumidade pública e ao risco que da conduta poderá advir, está
o juízo autorizado a expedir o decreto condenatório diante da
simples prova da materialidade delitiva e da induvidosa constatação
de que o réu possuía arma de fogo sem autorização e em desacordo
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com determinação legal. Portanto, tendo que acusado confessou o
delito, tem-se que a condenação é medida que se impõe. Ante ao
exposto nos autos, pende sobre o réu MARCO ANTONIO PRETTI,
a condenação pela prática do crime de posse irregular de arma de
fogo de uso permitido (artigo 12, da Lei 10.826/2003).DISPOSITIVO.
Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão
punitiva para CONDENAR MARCO ANTONIO PRETTI, qualificado
às fls. 02, dando-o como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei
10.826/2003 e consequentemente ABSOLVO o acusado das
sanções do artigo 129, § 9° do Código Penal. DOSIMETRIA. Passo
a dosar a pena, seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do
Código Penal e atento aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da individualização da pena, observando,
ainda, o que é necessário e suficiente para melhor reprovação e
prevenção do crime.Primeira fase. Das circunstâncias do art. 59 do
Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social,
personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências
do crime e comportamento da vítima), nenhuma se mostra
desfavorável.À vista das favoráveis circunstâncias, fixo a penabase no mínimo legal cominada, isto é, em 1 (um) ano de detenção
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário
mínimo vigente à época dos fatos.Segunda fase. Não existem
agravantes. Presente a atenuante da confissão, que deixa de
produzir efeitos porque a pena já foi fixada no mínimo legal, vedação
essa contida na Súmula 231 do STJ.Terceira fase. Não existem
causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual fica
o réu condenado à sanção de 1 (um) ano de detenção e pagamento
de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à
época dos fatos.REGIME DE PENA. Em razão do montante de
pena privativa de liberdade aplicada fixo o regime ABERTO para
cumprimento da pena (Art. 33 § 2º alínea c, do CP).SUBSTITUIÇÃO
E SUSPENSÃO DE PENA.Atento ao artigo 44, do Código Penal, e
considerando suficiente e socialmente recomendável, tendo em
conta que a pena aplicada é inferior a 1 (um) ano, substituo a
privação da liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente
na prestação de serviços à comunidade pelo período da pena
privativa de liberdade, cujas condições serão especificadas pelo
juízo da execução.Caso seja da preferência do apenado, na
audiência admonitória a ser realizada, poderá optar pelo pagamento
de prestação pecuniária em detrimento da prestação de serviços à
comunidade. Para essa hipótese, desde já fica arbitrado o valor da
prestação pecuniária no importe de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos
reais), valor esse que poderá ser parcelado em até 6 (seis) vezes,
com pagamentos recolhidos mediante boleto bancário à conta
centralizadora para o recebimento das penas pecuniárias,
regulamentada pelo Provimento Conjunto 07/2017 desse Tribunal.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. Em razão da substituição
de pena, resta prejudicada a suspensão condicional prevista no art.
77 do Código Penal.DETRAÇÃO.Prejudicada a análise da detração,
porquanto o réu não esteve preso provisoriamente.REPARAÇÃO
DO DANO.Inexiste vítima certa, motivo pelo qual não há dano a ser
reparado.DOS OBJETOS APREENDIDOS E DOS VALORES
DEPOSITADOSInexistem valores depositados. Quanto aos objetos,
certifique-se a escrivania quanto ao cumprimento do oficio de fls.
81.DEMAIS PROVIDÊNCIAS.Concedo ao condenado o direito de
recorrer em liberdade, porque nessa condição respondeu ao
processo e não sobreveio motivo, nestes autos, para decretar sua
prisão.Condeno o réu ao pagamento das custas do processo no
importe de R$ 500,00 (Quinhentos reais) conforme disposto no
inciso II do art. 24 da Lei Estadual 3.896/2016 (Regimento de
Custas), devendo efetuar seu pagamento no prazo de 15 (quinze)
dias a partir da intimação do trânsito em julgado, reputando-se para
esse fim igualmente intimado por intermédio de seu advogado
constituído nestes autos.Certificado o decurso do prazo sem
comprovação do pagamento, proceda-se conforme estabelecido
nos artigos 35 e seguintes do Regimento de Custas (Lei Estadual
3.896/2016) com o encaminhamento ao protesto e posteriormente
à dívida ativa, em sendo o caso.Transitada em julgado: a) lance-se
o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se o Tribunal
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Regional Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os direitos
políticos do réu, nos termos do artigo 15, inciso III da Constituição
Federal; c) extraia-se o necessário para a execução da pena.
Comunique-se (INI/DF, II/RO, TRE/RO e demais órgão correlatos).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se e cumpra-se.Alta Floresta
DOeste-RO, sexta-feira, 11 de maio de 2018.Alencar das Neves
Brilhante.Juiz de Direito
Maria Célia Aparecida da Silva
Escrivã - Diretora de Cartório

1ª VARA CÍVEL
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7000247-89.2018.8.22.0017
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Parte autora:
Nome: M. F. D. S.
Parte requerida:
Nome: J. C. D. S.
Advogado do(a) EXECUTADO: RODRIGO PIMENTA DE SOUZA
- OAB-RO 7210
DECISÃO
Cuida-se de ação de execução de prestação alimentícia movida
pelo menor M. F. D. S. representado por sua genitora, contra o pai
biológico, em virtude do inadimplemento da obrigação alimentícia.
Após ser intimado para realizar o pagamento no prazo de 3 dias,
sob pena de prisão, o executado apresentou justificativa alegando
que não tinha condições de arcar com o pagamento das prestações
alimentícias em atraso e que se encontrava desempregado,
propondo o parcelamento do referido débito.
O Ministério Público foi ouvido e opinou pelo não acolhimento da
justificativa apresentada pelo executado.
A parte autora, por sua vez, também pediu que a justificativa não
fosse acolhida.
Passo a análise da justificativa apresentada.
A justificativa apresentada pelo executado de que atualmente
encontra-se desempregado e de que por isso não pagou o débito
alimentar, não tem o condão, por si só, de eximi-lo do pagamento
da dívida.
Ademais, a situação de desemprego não é o bastante para
desobrigar o executado do pagamento, tendo em vista que não
houve a demonstração cabal da impossibilidade absoluta de cumprila, sendo cabível a medida de prisão, que no presente caso, não
se trata de uma medida de absoluta exceção, sendo a providência
prevista na lei para a inadimplência de débito alimentar.
Nesse sentido, segue orientação do Tribunal de Justiça deste
Estado:
Habeas corpus. Execução de alimentos. Inadimplência. Prisão
civil. Ilegalidade. Não ocorrência. Nos termos de entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, o débito alimentar que autoriza a
prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações
anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem
no curso do processo, não havendo que se falar, portanto, em
ilegalidade da ordem de prisão que se fundamenta em dívida
relativa a tais prestações, ainda que tenha ocorrido o pagamento
parcial, notadamente se as justificativas apresentadas pelo devedor
não forem suficientes para ilidir o decreto prisional. O desemprego
do alimentante não o dispensa da obrigação alimentar contraída.
(Habeas Corpus, Processo nº 0013145-52.2014.822.0000, Tribunal
de Justiça do
Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des.
Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 11/02/2015).
(destaquei).
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O requerido pediu o prazo para realizar o pagamento da pensão
alimentícia e propôs a quitação parcelada. Contudo, da data em
que foi apresentada a justificativa até o presente momento, ou seja,
quase dois meses depois, transcorreu prazo suficiente para que
o executado pudesse diligenciar e providenciar o adimplemento,
ainda que parcial, do débito de alimentos de seus filhos, não
tendo comprovado sequer o pagamento de pelo menos uma das
prestações vencidas.
Ademais, no que se refere a alegação de diminuição da capacidade
econômica e impossibilidade financeira de pagar o valor atual das
parcelas, cabe ressaltar que a via executória não é adequada para
se discutir e rever a capacidade contributiva do alimentante, cabendo
ao interessado buscar a revisão na via processual adequada.
Portanto, não acolho a justificativa apresentada.
Intime-se o requerido e aguarde-se o decurso do prazo de recurso
(15 dias).
Não havendo recurso, intime-se o devedor de que sua justificativa
não foi acolhida e que deve realizar o pagamento dos alimentos
executados, bem como dos vencidos no curso do processo, em 3
(três) dias, sob pena de cumprimento da ordem de prisão civil já
decretada.
Decorrido o prazo e não apresentados os comprovantes de
adimplemento pelo devedor, intime-se a parte autora para dizer se
houve pagamento no prazo de 2 dias.
Caso a parte autora diga que não foi realizado o pagamento,
cumpra-se a ordem de prisão já decretada, expedindo-se o
competente MANDADO de prisão, devendo ser observado o prazo,
as cautelas, comunicações e advertências legais assinaladas
na ordem, que consta do DESPACHO /DECISÃO inicial,
especialmente as cautelas relativas ao acolhimento do executado
no estabelecimento prisional (separado dos presos comuns) e a
necessidade de imediata liberdade no caso de ser comprovado o
pagamento integral do débito ou de eventualmente restar cumprido
integralmente o tempo de prisão decretado, devendo ser advertido
o requerido de que eventual prisão não o exime da obrigação de
pagar o débito que vem sendo executado neste processo.
No que se refere ao cadastramento do MANDADO de prisão no
sistema no “Banco Nacional de MANDADO s de Prisão”, ficará
dispensado o imediato cadastramento caso o requerido tenha
domicílio nesta Comarca e seja prontamente localizado pelo Oficial
de Justiça.
Contudo, caso o endereço do requerido seja desconhecido e seu
paradeiro em local incerto e não sabido, autorizo o cadastramento
do MANDADO no referido sistema com prazo de disponibilidade de
90 (noventa dias).
Na hipótese do requerido residir em outra comarca, expeça-se carta
precatória para cumprimento da prisão e cadastre-se o MANDADO
no sistema do BNMP com prazo de disponibilidade do MANDADO
junto ao referido sistema por 90 (noventa dias), a fim de viabilizar o
cumprimento da precatória.
Caso expirado o prazo de disponibilidade sem o cumprimento da
ordem de prisão civil, a escrivania deverá intimar a parte credora
para dizer se eventualmente houve mudança na questão fática que
implique na inviabilidade de cumprimento da ordem de prisão, como,
por exemplo, pagamento extrajudicial do débito ou desinteresse
no prosseguimento da cobrança, hipóteses que automaticamente
implicarão na baixa do MANDADO de prisão no referido sistema,
revogação da ordem de prisão e recolhimento do MANDADO,
independentemente de outro DESPACHO nesse sentido.
No entanto, caso a parte autora indique que não houve modificação
na questão fática e que permanecesse o interesse no cumprimento
da ordem de prisão por persistir o inadimplemento, deverá a
escrivania providenciar a renovação do expediente e de seu
cadastramento no sistema do BNMP, novamente por 90 dias.
Importante ressaltar que o prazo de 90 (noventa) dias acima referido
refere-se unicamente ao tempo de disponibilização do MANDADO
no sistema do BNMP e não ao tempo de prisão do requerido, uma
vez que esse último deve ser o fixado na DECISÃO que decretou a
prisão civil por dívida de alimentos, ou seja, 30 (trinta) dias.
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Dê ciência ao Ministério Público e à Defesa.
Encaminhada a intimação do advogado para publicação no Diário
da Justiça.
Cumpra-se, expedindo o que for necessário.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 17 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7001370-59.2017.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Parte autora:
Nome: IRACEMA RUIVO DA CRUZ
Advogado do(a) AUTOR: CARLOS OLIVEIRA SPADONI - OABRO 607-A
Parte requerida:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DECISÃO
Considerando que o primeiro perito recusou o procedimento e que
o segundo sequer respondeu, destituo-os do encargo pericial.
Nomeio como nova perita do juízo médica Dra. Gizeli Fabiana
de Oliveira Lima, CRM-RO 3771, com formação profissional em
Perícias Médicas e Medicina do Trabalho, podendo ser encontrada
na Clínica Espaço Saúde de Ji-Paraná-RO (Av. Transcontinental, n.
1196, bairro Casa Preta, Ji-Paraná), telefone n. (69) 3423-0216 ou
3423-0246, e-mail periciasmedicasemedicinadotrab@gmail.com.
Esclarece-se que embora a médica tenha endereço profissional
em Ji-Paraná-RO, a perícia será realizada na cidade de CacoalRO, uma vez que a perita também atende com a realização de
perícias médicas em Cacoal-RO, para facilitar o deslocamento da
parte autora em razão da maior proximidade do domicílio da parte
autora.
A parte autora e seu advogado serão posteriormente informados
do local, data e horários da perícia em Cacoal-RO, assim que
agendados pela perita.
Fixei o valor da perícia em R$ 500,00 com amparo no § único do art.
28 da Resolução n. 305/2014-CJF e no art. 2º, §4º da Resolução
232/2016-CNJ em razão da complexidade da matéria, do grau de
zelo que a profissional empregará na perícia, do lugar e do tempo
para a realização da perícia e entrega do laudo e das peculiaridades
regionais.
Com efeito, o perito coletará e identificará os dados do periciando,
indicando informações processuais, dados pessoais e condições
laborativas, levantando histórico clínico e outras informações que
julgar importantes.
Realizará exame físico e clínico do periciando para apurar quanto
às queixas do periciando em detrimento de sua condição física e
clínica.
Realizará, estudo de todos os documentos apresentados pelo
periciando (atestados, laudos, exames, etc) para obter subsídios
para a avaliação.
Por fim, deverá responder a todos os quesitos formulados pelos
juízo e pelas partes, o que representa um número elevado de
questionamentos.
Logo, deverá dedicar considerável tempo para realizar a perícia e
para confeccionar o laudo.
Além disso, o perito detém qualificação profissional e experiência
atuando na área de perícias médicas judiciais, razão pela qual o
zelo profissional também é considerado.
O local da perícia também é levado em consideração, tendo em
vista que o médico alugará consultório em clínica para realizar a
perícia, gerando ônus a profissional.
As peculiaridades regionais também justificam o valor fixado, já que,
nas Comarcas desta região, meras consultas médicas costumam
ultrapassar o valor de R$ 400,00, sendo comum o fato de médicos
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especialistas cobrarem valores bem superiores ao mínimo das
tabelas das Resoluções (CJF e CNJ) para realizar perícias da
amplitude desta designada, conforme já se teve a experiência em
várias outras nomeações de outros profissionais em processos
previdenciários deste juízo, em que uma dezena e meia de médicos
recusaram as nomeações.
JUSTIFICATIVA PARA SER INFORMADA NA REQUISIÇÃO DE
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS PERICIAIS
Além de todas as especificidades consignadas, justificam-se os
honorários na medida em que o valor mínimo da tabela do CJF
(R$ 200,00) depois de descontados os tributos de IR (27,5%) e
ISS (aproximadamente 5%) será reduzido para quantia irrisória e
incapaz de remunerar o trabalho complexo que será realizado pelo
perito, que comprometerá demasiadamente o tempo de avaliação
da parte com exame clínico e avaliará todos os documentos
médicos e exames apresentados, além de ter que elaborar laudo
respondendo a um elevado número de quesitos.
Não fosse somente isso, o perito ainda arca com a despesa de
alugar uma sala em clínica privada para que possa atender ao
juízo, despesa que torna o valor mínimo da tabela do CJF ainda
mais inexpressivo frente a demanda que lhe é imposta.
Ademais, embora o juízo tenha diligenciado exaustivamente na
busca de médicos que aceitem realizar as perícias previdenciárias,
a recusa em massa tem sido a resposta dos profissionais da
região, ainda que fixados os honorários em R$ 500,00. Com efeito,
desde maio de 2017 já foram nomeadas mais de duas dezenas de
diferentes médicos da região, de diversas especialidades, tendo
a negativa dos profissionais sido a regra desde então, gerando
significativo atraso no andamento das ações e onerando ainda
mais os processos ao PODER JUDICIÁRIO, na medida em que
é preciso renovar todos os atos processuais inerentes às novas
nomeações, resultando em prejuízo à parte que, beneficiária da
justiça gratuita, não tem condições de arcar com o pagamento de
uma perícia médica judicial.
Veja-se, inclusive, que uma mera consulta com um médico
especialista na região chega a custar valor maior que o ora fixado
(R$ 500,00), sendo mais um fator que inviabiliza o interesse dos
profissionais em realizem complexas perícias previdenciárias
judiciais pelo valor mínimo da tabela do CJF, considerando que já
houve médico especialista que condicionou a realização da perícia
ao pagamento de honorários não inferiores à R$ 1.500,00
Portanto, tem-se por justificado o valor fixado para a perícia.
Intime-se a médica perita quanto a sua nomeação, informando-a
de que terá o prazo de 10 (dez) dias para dizer se aceita realizar a
perícia ou eventualmente apresentar sua escusa.
Na oportunidade, informe-se à perita o valor fixado e também a
forma de pagamento dos honorários, inclusive o prazo médio que
tem ocorrido para o depósito em conta, nos termos da Resolução
n. 305 do CJF e n. 232/2016-CNJ, podendo ser encaminhada cópia
para conhecimento.
Aceitando a realização do procedimento, a médica deverá informar
o dia e o horário para realizar a perícia médica, bem como o local de
atendimento, devendo a médica informar em até 15 (quinze) dias a
data e o horário do procedimento, sendo que a perícia deverá ser
marcada de acordo com a agenda da médica, ressaltando que o
paciente se deslocará até o endereço informado para realização
da perícia.
No dia do procedimento pericial, a parte autora deverá ser
examinada e a médica deverá responder aos quesitos judiciais e
aos formulados pelas partes, constantes no formulário de quesitos
que segue anexo.
Em caso de haver quesitos da parte autora idênticos à quesitos do
Juiz ou visando o mesmo esclarecimento, fica autorizada a senhora
perita respondê-los em bloco, ou seja, uma única vez, evitando-se
delongas e repetições desnecessárias.
Anexo seguem os quesitos do juízo e informações para constar no
laudo pericial.
Considerando que a autarquia previdenciária será citada somente
após a realização da perícia, constei junto aos quesitos do juízo
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os demais quesitos que a Procuradoria da autarquia previdenciária
comumente realiza nas dezenas de ações da mesma natureza que
tramitam no juízo.
Deixo de fazer uso do formulário de quesitos unificados do Ato
Normativo n. 0001607-53.2015.2.00.0000, do Conselho Nacional
de Justiça-CNJ, e da RECOMENDAÇÃO CONJUNTA CNJ/AGU/
MTPS Nº 1 DE 15.12.2015, porque em todas as outras oportunidades
que referido formulário foi adotado pelo juízo não houve adoção
pelas partes, tendo, inclusive, a procuradoria apresentado seus
próprios quesitos.
Ademais, os quesitos do formulário procuram resposta para os
mesmos quesitos que segue no formulário anexo.
Intime-se a parte cientificando-a do prazo de 15 dias para indicar
assistente técnico e apresentarem seus quesitos, caso ainda não
tenham indicado (art. 465, incisos II e III do CPC).
Se decorrido o prazo e não houver apresentação de quesitos pela
parte, a perícia será realizada apenas com os quesitos do juízo.
É facultado à perita o uso da autonomia profissional que lhe é
conferida legalmente para realização do procedimento pericial,
podendo usar de todos os meios técnicos legais que dispor a fim
de responder aos quesitos arrolados, inclusive no que diz respeito
ao acompanhamento do periciando.
Demais disso, às partes é concedido o direito de nomear assistência
técnico para acompanhar a perícia médica, podendo valerem-se
dessa prerrogativa se assim tiverem interesse.
Havendo aceitação e sendo informado o dia e horário, intimem-se
os advogados, defensores e procuradores das partes, intimandose pessoalmente a parte autora, advertindo-a de que deverá estar
presente no local da perícia com antecedência mínima de 30 (trinta)
minutos ao horário assinalado, munida com:
- Documentos pessoais: cópias do RG, do CPF e do cartão SUS;
- Documentos médicos: originais e cópias de todos os
documentos médicos relacionados à doença afirmada na inicial
(laudos, encaminhamentos, fichas de atendimentos, relatórios
de procedimentos e cirurgias, exames laboratoriais [sangue],
exames de imagem [raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância,
eletrocardiograma, eletroencefalograma], laudos e filmes
dos exames, CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho,
agendamento de INSS, receitas de medicação, caixas das
medicações que faz uso atualmente).
Sendo realizada a perícia, concedo a perita o prazo de 30 dias para
apresentação do laudo ao juízo, contados do dia da perícia, sob
pena de responder por crime de desobediência.
Advirta-se a perita de que deverá responder todos os quesitos do
juízo e das partes, sob pena de complementação do laudo sem
ônus posterior às partes ou ao Estado, salvo nos casos de quesitos
idênticos.
Na hipótese do laudo não ser remetido ao juízo no prazo estipulado,
intime-se o perito para encaminhá-lo no prazo de 10 (dez) dias.
Nos termos do art. 29 da Resolução n. 305/2014-CJF, a escrivania
deverá providenciar o necessário para requisitar o pagamento dos
honorários periciais logo após o término do prazo para as partes
se manifestarem sobre o laudo, independentemente de novo
DESPACHO nesse sentido.
Com a juntada do laudo, dê ciência à parte autora, por meio de seu
advogado.
Depois de juntado o laudo, CITE-SE a parte requerida para
apresentar contestação no prazo legal, contado em dobro por
se tratar de autarquia de ente público federal, portanto, 30 dias,
com início da contagem a partir da citação/intimação pessoal do
representante jurídico da autarquia requerida (artigos 182 e 183
do CPC).
Por ocasião da contestação, a parte requerida fica intimada do
resultado da prova pericial e também para, caso queira, propor
acordo, devendo, ainda, deverá juntar suas provas e especificar
outras provas que eventualmente tiver a intenção de produzir,
inclusive dizer se deseja apresentar prova testemunhal, justificando
a necessidade e a pertinência.
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Além disso e em atenção ao Ato Normativo n. 000160753.2015.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, e
à RECOMENDAÇÃO CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE
15.12.2015, por ocasião da contestação, deverá a parte requerida:
a) – juntar cópia do processo administrativo, incluindo eventuais
perícias médicas administrativas e informes dos sistemas
informatizados relacionados às perícias médicas realizadas, bem
como do CNIS atualizado e histórico de contribuições vertidas à
previdência social;
b) – tendo interesse em propor acordo, deverá a autarquia
previdenciária apresentá-la por escrito ou requerer a designação
de audiência para esse fim;
c) - fazer juntar aos autos cópia do processo administrativo (incluindo
eventuais perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas
informatizados relacionados às perícias médicas realizadas, além
das entrevistas rurais eventualmente apresentadas.
Por ocasião da contestação, a ré deverá também já especificar
todas as provas que pretende produzir, justificando a necessidade
e a pertinência, sob pena de preclusão.
Se for apresentada proposta de acordo, intime-se a parte autora
para dizer se aceita, no prazo de 10 (dez) dias.
Na hipótese de ser apresentada a contestação com alegação de
incompetência relativa ou absoluta, intime-se a parte autora para
dizer sobre a arguição de incompetência no prazo de 10 (dez) dias,
retornando os autos conclusos para DECISÃO (CPC, artigo 64, § 2º).
Se o réu propor reconvenção, intime-se o autor, na pessoa de seu
advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 dias (CPC, artigo
343, § 1º).
Caso o réu alegue, na contestação, fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, intime-se o requerente, na pessoa de
seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze)
dias, oportunidade em que deverá produzir suas provas a respeito
(CPC, artigo 350).
Na hipótese do réu aduzir na contestação qualquer das preliminares
indicadas no artigo 337 do CPC, intime-se o requerente, na pessoa
de seu advogado, para responder no prazo de 15 (quinze) dias,
oportunidade em que deverá produzir suas provas a respeito (CPC,
artigo 351).
Em qualquer das hipóteses anteriores, em que o autor foi intimado
para responder as arguições do réu, deverá desde logo especificar
se tem outras provas a serem produzidas, além daquelas que já
tiver apresentado no processo, justificando a necessidade e a
pertinência, bem como dizer se está satisfeita com os quesitos
unificadores constantes no formulário de perícia médica anexo e/
ou indicar outros quesitos que pretenda sejam incluídos no referido
formulário.
Se a parte requerida não contestar a ação no prazo legal ou se o fizer
intempestivamente, certifique-se e intime-se a parte autora para se
manifestar, devendo dizer se tem outra provas a serem produzidas,
especificando-as, e dizer se deseja apresentar prova testemunhal
em audiência, justificando a necessidade e a pertinência.
Desde já fica oportunizado às partes para que se manifestem sobre
todos os fundamentos de direito e de fato que subsidiam o pedido,
inclusive aos já constantes nos documentos e manifestações que
constam no bojo dos autos, inclusive quanto às questões de direito
que regem e tratam do pedido da parte requerente, do objeto de
controvérsia, das provas produzidas no processo para fins de
aceitação e validade como elementos de convicção sobre direito
perseguido e demais outras disposições que julguem relevantes ao
caso concreto.
DECISÃO encaminhada automaticamente para publicação no
Diário da Justiça pelo sistema de informática.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 18 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
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Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7000869-42.2016.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Parte autora:
Nome: LAUDEMIRIA ELER FELBERG
Advogado do(a) AUTOR: MAYARA GLANZEL BIDU - OAB-RO
4912
Parte requerida:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DECISÃO
Vistos.
Diante da proposta de acordo da requerida para concessão do
benefício para a parte autora e pagamento das parcelas retroativas,
entendo viável a designação de audiência de conciliação
especificamente para apresentação e oferecimento da proposta
à parte requerente, oportunidade em que poderá ser esclarecido
à autora quanto aos termos da proposta e sobre eventuais
vantagens.
Portanto, fica designada a audiência de conciliação para
oferecimento, à parte autora, da proposta dada pela requerida
para o dia 18/06/2018, às 09:00 horas, a ser realizada na sala de
audiências do CEJUSC, no Fórum de Alta Floresta D’Oeste-RO.
Intime-se pessoalmente a parte autora, dando ciência também ao
seu advogado e à procuradoria da autarquia previdenciária.
DESPACHO encaminhado automaticamente para publicação no
Diário da Justiça.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 17 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7000209-77.2018.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Parte autora:
Nome: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
Advogado do(a) AUTOR: ANDRE NIETO MOYA - OAB-SP
235738
Parte requerida:
Nome: CASSEMIRO CALDEIRA DA SILVA - EPP
DESPACHO
Vistos.
Considerando que a parte autora pediu o prazo de 5 (cinco) dias
para avaliar a proposta de pagamento oferecida pelo requerido,
intime-se o requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se
aceita ou não a proposta de acordo, bem como quando à ausência
de contestação e para dizer se deseja o julgado antecipado do
processo ou especificar eventuais outras provas que pretenda
produzir, justificando a necessidade, utilidade e pertinência, sob
pena de preclusão.
DESPACHO encaminhado automaticamente para publicação no
Diário da Justiça.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 17 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7001865-40.2016.8.22.0017
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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Parte autora:
Nome: EVA GOMES DA CRUZ
Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBERTO ARAUJO JUNIOR OAB-RO 4084
Parte requerida:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
DECISÃO
Vistos.
Não tendo havido insurgência da requerida em relação aos cálculos
da parte autora e por não se verificar inconsistências aparentes,
homologo os cálculos da requerente de ID n. 16875557.
Intimem-se as partes sobre a presente DECISÃO, inclusive à
Procuradoria do INSS.
Não havendo recurso no prazo legal (15 dias), expeçam-se as
RPVs para pagamento.
Expedidas as RPVs, dê ciência à Procuradoria para que, caso
queira, se manifeste em 5 dias.
Não havendo insurgência sobre os expedientes, encaminhe-se ao
setor de pagamento.
Após a confirmação do pagamento, retorne concluso o processo.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 17 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7000394-18.2018.8.22.0017
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Parte autora:
Nome: E. V. A.D. S.
Parte requerida:
Nome: G. A. D.S.
Advogado do(a) EXECUTADO: BRUNO RAFAEL RODRIGUES OAB-RO 7188
DECISÃO
Cuida-se de ação de execução de prestação alimentícia movida
pela menor E. V. A.D. S. representada por sua genitora, contra o pai
biológico em virtude do inadimplemento da obrigação alimentícia.
Após ser intimado para realizar o pagamento no prazo de 3 dias,
sob pena de prisão, o executado apresentou justificativa alegando
que não tem condições de arcar com o pagamento das prestações
alimentícias em atraso porque o benefício assistencial que recebia
da previdência foi cessado, argumentando que somente depois de
restabelecido o benefício é que poderá tornar a pagar as prestações
alimentícias.
A parte autora apresentou impugnação à justificativa pedindo pelo
não acolhimento.
O Ministério Público foi intimado e não se manifestou.
Passo a análise da justificativa apresentada.
A justificativa apresentada pelo executado de que atualmente não
possui fonte de renda que por isso não pagou o débito alimentar,
não tem o condão, por si só, de eximi-lo do pagamento da dívida.
Ademais, a situação de desemprego ou ausência de recebimento
de benefício previdenciário não é o bastante para desobrigar
o executado do pagamento, tendo em vista que não houve a
demonstração cabal da impossibilidade absoluta de cumpri-la,
sendo cabível a medida de prisão, que no presente caso, não se
trata de uma medida de absoluta exceção, sendo a providência
prevista na lei para a inadimplência de débito alimentar.
Nesse sentido, segue orientação do Tribunal de Justiça deste
Estado:
Habeas corpus. Execução de alimentos. Inadimplência. Prisão
civil. Ilegalidade. Não ocorrência. Nos termos de entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, o débito alimentar que autoriza a
prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações
anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem
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no curso do processo, não havendo que se falar, portanto, em
ilegalidade da ordem de prisão que se fundamenta em dívida
relativa a tais prestações, ainda que tenha ocorrido o pagamento
parcial, notadamente se as justificativas apresentadas pelo devedor
não forem suficientes para ilidir o decreto prisional. O desemprego
do alimentante não o dispensa da obrigação alimentar contraída.
(Habeas Corpus, Processo nº 0013145-52.2014.822.0000, Tribunal
de Justiça do
Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des.
Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 11/02/2015).
(destaquei).
Portanto, não acolho a justificativa apresentada.
Intime-se o requerido.
Decorrido o prazo de recurso sem manifestação, cumpra-se
conforme segue:
Intime-se o devedor de que sua justificativa não foi acolhida e que
deve realizar o pagamento dos alimentos executados, bem como
dos vencidos no curso do processo, em 3 (três) dias, sob pena de
cumprimento da ordem de prisão civil já decretada.
Decorrido o prazo e não apresentados os comprovantes de
adimplemento pelo devedor, intime-se a parte autora para dizer se
houve pagamento no prazo de 2 dias.
Caso a parte autora diga que não foi realizado o pagamento,
cumpra-se a ordem de prisão já decretada, expedindo-se o
competente MANDADO de prisão, devendo ser observado o prazo,
as cautelas, comunicações e advertências legais assinaladas
na ordem, que consta do DESPACHO /DECISÃO inicial,
especialmente as cautelas relativas ao acolhimento do executado
no estabelecimento prisional (separado dos presos comuns) e a
necessidade de imediata liberdade no caso de ser comprovado o
pagamento integral do débito ou de eventualmente restar cumprido
integralmente o tempo de prisão decretado, devendo ser advertido
o requerido de que eventual prisão não o exime da obrigação de
pagar o débito que vem sendo executado neste processo.
No que se refere ao cadastramento do MANDADO de prisão no
sistema no “Banco Nacional de MANDADO s de Prisão”, ficará
dispensado o imediato cadastramento caso o requerido tenha
domicílio nesta Comarca e seja prontamente localizado pelo Oficial
de Justiça.
Contudo, caso o endereço do requerido seja desconhecido e seu
paradeiro em local incerto e não sabido, autorizo o cadastramento
do MANDADO no referido sistema com prazo de disponibilidade de
90 (noventa dias).
Na hipótese do requerido residir em outra comarca, expeça-se carta
precatória para cumprimento da prisão e cadastre-se o MANDADO
no sistema do BNMP com prazo de disponibilidade do MANDADO
junto ao referido sistema por 90 (noventa dias), a fim de viabilizar o
cumprimento da precatória.
Caso expirado o prazo de disponibilidade sem o cumprimento da
ordem de prisão civil, a escrivania deverá intimar a parte credora
para dizer se eventualmente houve mudança na questão fática que
implique na inviabilidade de cumprimento da ordem de prisão, como,
por exemplo, pagamento extrajudicial do débito ou desinteresse
no prosseguimento da cobrança, hipóteses que automaticamente
implicarão na baixa do MANDADO de prisão no referido sistema,
revogação da ordem de prisão e recolhimento do MANDADO,
independentemente de outro DESPACHO nesse sentido.
No entanto, caso a parte autora indique que não houve modificação
na questão fática e que permanecesse o interesse no cumprimento
da ordem de prisão por persistir o inadimplemento, deverá a
escrivania providenciar a renovação do expediente e de seu
cadastramento no sistema do BNMP, novamente por 90 dias.
Importante ressaltar que o prazo de 90 (noventa) dias acima referido
refere-se unicamente ao tempo de disponibilização do MANDADO
no sistema do BNMP e não ao tempo de prisão do requerido, uma
vez que esse último deve ser o fixado na DECISÃO que decretou a
prisão civil por dívida de alimentos, ou seja, 30 (trinta) dias.
Dê ciência ao Ministério Público e à Defesa.
Cumpra-se, expedindo o que for necessário.
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Encaminhada automaticamente a intimação do advogado via
publicação no DJe.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 17 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7010191-82.2017.8.22.0007
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Parte autora:
Nome: SICREDI UNIVALES MT
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDRE DE ASSIS ROSA - OABMS 12809
Parte requerida:
Nome: A COMITRE & CIA LTDA - ME
Nome: ADEMIR COMITRE
Advogado do(a) EXECUTADO: ALEANDER MARIANO SILVA
SANTOS - OAB-RO 2295
DECISÃO
Vistos.
Nos termos do§1º do art. 914 do CPC, os embargos do devedor
devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados e
não no próprio processo de execução:
CPC
[...]
Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito
ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.
§ 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência,
autuados em apartado e instruídos com cópias das peças
processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas
pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
Isso porque não há compatibilidade entre o procedimento dos
embargos com o da execução na medida em os embargos assumem
uma natureza de processo de conhecimento cuja eventual dilação
probatória prossegue em “desconsonância” com a execução, em
que a certeza, liquidez e exigibilidade já são consubstanciados.
No caso específico deste processo ainda não é possível atender ao
princípio da instrumentalidade porque o executado pretende seguir
com a dilação probatória para provar que os bens constritos seriam
impenhoráveis, de modo que o prosseguimento dos embargos se
torna incompatível com o rito da execução.
Portanto, não tendo o executado observado a regra processual do
§1º do art. 914 do CPC, deixo de conhecer dos referidos embargos
protocolados no presente processo.
Certifique-se a escrivania se eventualmente foram distribuídos
embargos em processo apartado, certificando o decurso do prazo
se já tiver ocorrido e intimando-se o exequente para se manifestar
no prazo legal.
Intimem-se.
Por fim, certifique-se a escrivania de que o advogado do requerido
se habilitou regularmente no processo.
DECISÃO encaminhada automaticamente para publicação no
Diário da Justiça.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 18 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000676-56.2018.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão,
Professor]
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Valor inicial da Causa: R$ 63.944,16
Parte autora:
Nome: APARECIDA DOS SANTOS COSTA DA SILVA
Endereço: Linha 47,5, KM 2,5, Zona Rural, Alta Floresta D’Oeste RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) AUTOR: IVAN DOUGLAS BAPTISTA CARDOSO
- RO7320
Parte requerida:
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO
OESTE
Endereço: Avenida Nilo Peçanha, 4513, Redondo, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Defiro o benefício da justiça gratuita pois houve requerimento
expresso nesse sentido e a parte autora juntou declaração em que
afirma que no momento não tem condições de pagar as custas
do processo, ressalvando que a gratuidade da justiça se restringe
somente para juízo de primeiro grau, no caso de eventual recurso
o pedido deverá ser analisado naquela instância.
Ao autor para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de indeferimento, devendo:
- juntar contracheques/holerites de todo o período que pretende
receber a diferença do piso salarial.
- informar se houve ou não CONCLUSÃO do pedido formulado
na via administrativa, tendo-se em vista que foi juntado aos autos
somente o pedido recebido por pessoa não identificada.
Decorrido o prazo, realizada a emenda, voltem os autos conclusos
para análise da liminar e recebimento da inicial.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 18 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7000135-23.2018.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Parte autora:
Nome: LUIZ VENANCIO
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO FUZARI BORGES - OAB-RO
5091
Parte requerida:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PROCURADORIA FEDERAL EM RONDONIA
DECISÃO
Cuida-se de ação ajuizada por LUIZ VENANCIO contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em que a
parte requerente pede a condenação do requerido à concessão de
aposentadoria por idade de trabalhador rural.
Em síntese, a parte autora afirma que é segurada especial da
previdência social na qualidade de produtora rural em regime de
economia familiar, aduzindo que sempre trabalhou na lavoura
com a família e que, ao completar o requisito etário, requereu
administrativamente o benefício de aposentadoria por idade, que
teria sido indeferido pela autarquia previdenciária em razão da não
comprovação do execício de atividade rural pelo tempo carencial
necessário.
Regularmente citada via sistema do Processo Judicial Eletrônico, a
autarquia previdenciária apresentou contestação, alegando que não
há comprovação de que a parte autora seja segurada especial e de
que tenha realizado trabalho rural em regime de economia familiar
pelo tempo de carência mínimo exigido pela lei previdenciária,
aduzindo que os documentos apresentados pela interessada não
seriam suficientes para comprovar o efetivo labor rural por todo o
período de carência.
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A parte autora apresentou impugnação afirmando que atende aos
requisitos legais e que faz ao benefício previdenciário pretendido e
pedindo análise do requerimento de tutela de urgência.
Com relação aos pressupostos processuais, encontram-se
atendidos.
Com relação ao pedido de tutela de urgência, já foi analisado
quando proferido o DESPACHO inicial, não sendo o caso de
modificar a DECISÃO por não ter havido nenhuma mudança na
questão fática ou nos elementos de prova, ficando mantida a
DECISÃO de indeferimento.
O pedido é juridicamente possível, nada havendo para impedir a sua
apreciação. Há interesse processual e as partes são legítimas.
Não é o caso de extinção do processo de imediato porque não se
configuram as hipóteses dos artigos 485 e 487, incisos II e III do
CPC.
Também não é o caso de julgamento parcial ou antecipado do
MÉRITO porque não há pedido incontroverso entre as partes e
porque a prova produzida até então não permite formar convicção
sobre o MÉRITO da causa.
No mais, também não há questões processuais pendentes de
análise ou resolução.
Portanto, dou por organizado e saneado o processo, restado fixar
os pontos controvertidos e as provas a serem demonstradas.
No caso deste processo, a única controvérsia que se faz é sobre
a parte requerente ser detentora ou não da qualidade de segurada
especial da previdência na data do requerimento administrativo e
se atendia o tempo de carência mínimo de 180 meses de efetivo
serviço rural no período imediatamente anterior a este evento,
pois o requisito etário encontra-se devidamente demonstrado por
meio das informações constantes nos documentos pessoais da
requerente e também não foi objeto de contestação pela parte
requerida.
Portanto, deve ser demonstrado que a requerente efetivamente
exerceu a profissão de lavradora em regime de economia familiar
durante o referido período.
Considerando que se trata de fato constitutivo do eventual direito da
parte requerente, competirá à parte autora comprovar no processo
esse evento.
Tendo em vista que a parte requerida não arguiu fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do suposto direito da requerente, deixo de
lhe distribuir ônus de prova.
Os meios de provas admitidos, neste caso, são a prova material, por
meio de documentos e outros elementos de convicção congêneres,
bem como a prova oral, por meio de testemunhas.
O depoimento pessoal da parte requerente fica dispensado por
ora, tendo em vista que suas alegações já constam nos autos, nas
oportunidades em que peticionou o processo.
A prova material constante no processo até o momento não é
suficiente para formar juízo de convicção, restando necessária
a produção de prova testemunhal, razão pela qual mostrase imprescindível a designação de audiência de instrução e
julgamento.
Na solenidade que será designada, ambas as partes poderão
produzir prova oral e também complementar a prova material
mediante juntada de novos documentos.
Fica a parte autora ciente de que até a referida solenidade deverá
apresentar todas as demais provas materiais que dispuser para
comprovar o objeto de controvérsia assinalado, a fim de fazer
garantir ao menos um início razoável de prova material porque,
como já é consabido, a prova exclusivamente testemunhal não é
admitida para comprovar exercício de atividade rural e condição de
trabalhador rural em regime de economia familiar.
Quanto às questões de direito relevantes para a DECISÃO de
MÉRITO, reputam-se próprias as disposições constantes nas normas
jurídicas que tratam sobre o tema previdenciário, especialmente em
relação à aposentadoria por idade de trabalhador rural em regime de
economia familiar e seus requisitos (Constituição, Leis e Decretos
ordinários, Regulamentos da Previdência Social e Resoluções
Previdenciárias), bem como o entendimento jurisprudencial e seus
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precedentes, estampados nos julgados e súmulas das instâncias
imediatamente superiores (TRF 1ª Região, STJ, STF, TNU).
Eventualmente, outras fontes do direito previdenciário, formais
ou materiais, também podem subsidiar a motivação dos pedidos,
desde que correlatas o direito perseguido.
Desde já fica oportunizado às partes para que se manifestem sobre
todos os fundamentos de direito e de fato que subsidiam o pedido,
inclusive aos já constantes nos documentos e manifestações que
constam no bojo dos autos, bem como quanto àqueles que serão
produzidos até a audiência de instrução e julgamento, inclusive
quanto às questões de direito assinaladas no parágrafo anterior
e que regem e tratam do pedido da requerente, do objeto de
controvérsia, das provas produzidas no processo para fins de
aceitação e validade como elementos de convicção sobre direito
perseguido e demais outras disposições que julguem relevantes ao
caso concreto.
Caso as partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, contados da
intimação desta DECISÃO, solicitem esclarecimentos ou ajustes, a
escrivania deverá fazer a CONCLUSÃO do processo e comunicar
ao gabinete, para que análise seja realizada com a brevidade
necessária a evitar prejuízo à designação da audiência.
Do contrário, ou seja, não sendo observado o prazo acima
assinalado, resta preclusa a referida oportunidade e a DECISÃO
se tornará estável automaticamente (CPC, artigo 357, §1º), sendo
desnecessária a CONCLUSÃO do processo nessa hipótese.
Fica, então, designada audiência de instrução e julgamento para
o dia 25/07/2018, às 08:15 horas, a ser realizada na sala de
audiências deste Fórum de Alta Floresta D’Oeste/RO.
Concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da
intimação deste DESPACHO, para apresentar o rol de testemunhas
(CPC, artigo 357, § 4º), caso ainda não o tenham feito, devendo ser
observada a qualificação e a disposição do artigo 450 do CPC.
Nos termos do artigo 455 do CPC, caberá ao advogado da parte
informar ou intimar a testemunha por ele arrolada sobre o dia, a
hora e do local da audiência designada, ficando dispensada a
intimação do juízo, devendo o advogado juntar ao processo com
pelo menos 3 (três) dias de antecedência da data da audiência o
respectivo comprovante da intimação (CPC, artigo 455, § 1º).
Poderá a parte se comprometer em trazer a testemunha à audiência
independentemente da intimação a ser realizada pelo advogado,
hipótese em que o não comparecimento implicará na presunção de
que a parte desistiu da inquirição (CPC, artigo 455, § 2º).
Ficam advertidas as partes de que a eventual inércia do advogado
em promover a intimação da testemunha implicará em desistência
da oitiva (CPC, artigo 455, § 3º).
A intimação judicial das testemunhas somente ocorrerá nos casos
previstos no § 3º do artigo 455 do CPC, ficando desde já autorizada
a expedição da intimação nas hipóteses dos incisos III, IV e V do §
3º do artigo 455 do CPC.
Na hipótese do inciso I do § 3º do artigo 455 do CPC, fica autorizada
a expedição de intimação judicial pela escrivania se o advogado
juntar o comprovante da frustração da tentativa de intimação no
prazo mínimo de 20 (vinte) dias úteis antes da audiência, para
que reste viabilizada a emissão do expediente de intimação pelo
cartório. Do contrário, não sendo observado o referido prazo,
restará prejudicada a intimação judicial por ausência de tempo
hábil à expedição da intimação e sua efetivação.
Na hipótese do inciso II do § 3º do artigo 455 do CPC, a devida
justificativa pela necessidade de intimação judicial da testemunha
deverá ser apresentada conjuntamente com o rol de testemunhas,
ou seja, prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação deste
DESPACHO, a fim de viabilizar a análise tempestiva do requerimento.
Nessa hipótese, ou seja, havendo pedido de intimação judicial da
testemunha devidamente justificado, a escrivania deverá fazer a
CONCLUSÃO imediata dos autos e comunicar ao gabinete para
que o pedido seja decido com a brevidade necessária a se evitar
prejuízo à designação da audiência.
Desde já ficam cientes as partes de que, por se tratar de audiência
de instrução e julgamento, na própria solenidade poderá ser
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encerrada a instrução processual e proferida a SENTENÇA de
MÉRITO.
Intimem-se e cumpra-se, expedindo o que for necessário.
DECISÃO encaminhada automaticamente para publicação no
Diário da Justiça.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 18 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000060-18.2017.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Seguro]
Parte autora:
Nome: JUAREZ MARTINES JULKOVSKI
Endereço: avenida JK, 4168, redondo, Alta Floresta D’Oeste - RO
- CEP: 76954-000
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER
TABARES - RO0006440
Parte requerida:
Nome: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 ANDAR, Centro, Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES AC0003592
SENTENÇA
JUAREZ MARTINES JULKOVSKI ajuizou ação de cobrança em
face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A, igualmente qualificado, alegando que se envolveu em
um acidente automobilístico, requerendo o recebimento do saldo
remanescente do seguro.
Relata o autor que recebeu administrativamente valor inferior ao
determinado por lei, qual seja, R$ 1.687,50. Sustenta que, o valor
correto a ser pago na época do sinistro conforme determina a Lei
11.4782/07, deveria ter sido o valor de R$ 9.450,00, descontando
o valor de R$ 1.687,50, já devidamente pago, possui, portanto, o
saldo a receber de R$ 7.762,50.
Citada, a requerida apresentou sua contestação, requerendo a
improcedência dos pedidos, alegando preliminarmente a ausência
de comprovante de residência e a ilegibilidade de documentos
indispensáveis. No MÉRITO alega que houve o pagamento na via
administrativa, bem como da invalidade do laudo particular como
única prova para decidir o MÉRITO, a necessidade de perícia
complementar e a impossibilidade de inversão do ônus da prova
(id. 8923833).
A parte autora apresentou impugnação à contestação (id.
10129917).
Foi proferida DECISÃO saneadora, designando perícia médica
(id.).
Realizada a perícia o laudo foi juntado aos autos (id. 10443857),
ocasião em que as partes se manifestaram (ids. 17808167 e
18027242)
É o breve relatório. Decido.
Inicialmente, ressalta-se que as preliminares arguidas pelo
requerido não foi acolhida, razão pela qual deixo de apreciá-la
nesta oportunamente.
Alega o requerido lapso temporal entre o sinistro e o boletim de
ocorrência, dizendo que falta nexo entre os danos e os fatos.
Aduz que o boletim de ocorrência foi registrado no dia 11/11/2014
oito meses depois da data do fato 02/03/2014.
Em análise dos autos verifico que de fato o boletim de ocorrência
foi registrado em data posterior ao acidente, contudo a requerida
em sede administrativa concedeu parte do seguro.
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Em que pese o lapso de tempo do registro de ocorrência do
acidente, a perícia judicial confirmou que a lesão existe.
Além disso, a parte autora juntou documentos que demonstra que
se submeteu a tratamento no lapso de temporal entre a data do
sinistro e a confecção do laudo médico.
No que diz respeito da necessidade de perícia complementar a ser
realizada pelo instituto médico legal, o art. 5º, §4º, da Lei 6.194/74
dispõe:
Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples
prova do acidente e do dano decorrente, independentemente
da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer
franquia de responsabilidade do segurado.
§ 4º Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o
acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares
e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de
atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se
houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante
pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio
da entidade fornecedora. (Incluído pela Lei nº 8.441, de 1992)
Do DISPOSITIVO acima, entende-se que a Lei nº 6.194/1974
não indica quais documentos devem ser apresentados quando do
requerimento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em
decorrência de acidente de trânsito, do que se conclui ser aceitável
qualquer documento que prove o acidente e o dano.
Assim, a realização de laudo médico confeccionada por perito
judicial supri o laudo do IML o que não obsta a comprovação do
direito do autor.
DIFERENÇA DE PORCENTAGEM DE INDENIZAÇÃO DE
SEGURO DPVAT
A presente demanda versa sobre cobrança de indenização por
danos cobertos pelo seguro DPVAT, sendo esta fixada com base
no art. 3º da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, o qual
dispõe:
Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art.
2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez
permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica
e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem,
por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de
invalidez permanente; e
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à
vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares
devidamente comprovadas.
Neste caso específico, o autor alega ter sofrido acidente que lhe
causou invalidez permanente, decorrente da perda completa da
mobilidade de um dos membros superiores.
Veja-se, a perícia concluiu que o periciando/autor, não está
totalmente impossibilitado de exercer qualquer atividade laboral,
eis que sua invalidez parcial incompleta (id 17451054– pág. 5).
Adiante, na CONCLUSÃO do laudo, o Sr. Perito revelou que o grau
de incapacidade, consiste em dano parcial incompleto de membro
superior direito, com comprometimento de 25% da funcionalidade
do membro (id. 17451054– pág. 3).
Por fim, cumpre observar que não se trata de invalidez permanente,
sendo a indenização prevista no art. 3º, inciso II da Lei nº 6.194/74
não é taxativa em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas
até este valor.
O valor supracitado constitui o teto máximo da indenização, que
deve ser avaliada proporcionalmente ao grau de incapacidade da
vítima, consoante §1º, inciso I do artigo supracitado, incluído pela
Lei n. 11.945/09:
[…]
§1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste
artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as
lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam
suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida
terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou
parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa
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e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou
funcionais, observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a
perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um
dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa,
correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do
percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;
O valor supracitado constitui o teto máximo da indenização, que
deve ser avaliada proporcionalmente ao grau de incapacidade da
vítima, onde o parecer do perito judicial, em resposta aos quesitos
apontam para o percentual total segurado para a estrutura 70% e
percentual de perda graduada 25%.
Desta feita, uma vez que a lesão sofrida pelo autor se encaixa no
quadro de “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
membros superiores e/ou de uma das mãos”, consoante tabela da
Lei 11.945/09, incluída pela Medida Provisória n. 451/08, o valor
de 70% (setenta) constitui o teto máximo da indenização, ou seja,
R$ 9.450,00, que deve ser avaliada proporcionalmente ao grau
de incapacidade da vítima, onde o parecer do perito judicial, em
resposta aos quesitos apontam para o percentual de 25%.
Em sendo assim, considerando que o teto máximo para esse tipo de
lesão é de até R$ 9.450,00 e que a incapacidade da parte autora se
enquadra em 25% desse valor, perfaz o montante de R$ 2.362,50
(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos),
deduzindo o valor já recebido administrativamente, qual seja, R$
R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta
centavos), restando saldo remanescente de R$ 675,00 (seiscentos
e setenta e cinco reais).
Sabe-se que a súmula 8 do TJ/RO, dispõe que, na indenização
do seguro obrigatório por acidente de veículos, decorrente de
DECISÃO judicial, a correção monetária incide do ajuizamento da
ação, se não houve pedido administrativo, e os juros moratórios,
da citação.
No presente caso, houve pedido administrativo, vindo o autor a
receber parte de sua indenização.
Por outro lado, o art. 5º, § 1º da Lei 8.441/92, com redação dada
pela Lei 11.482/2007 estabelece que:
Art. 5º, § 1º - A indenização referida neste artigo será paga com
base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em
cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça
da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da
entrega dos seguintes documentos (...).
O pagamento parcial ocorreu em 09/01/2015, como se vê do
documento de id. 8066477, e não tendo havido insurgência da
parte autora quanto a isto, tem-se que tal data estaria dentro do
prazo legal de trinta dias após a entrega da documentação.
Sendo assim, a correção monetária deve ser calculada desde a data
do atraso do pagamento, ou seja, a partir da data do pagamento
parcial em 09/01/2015 e os juros de mora devem ser computados
a partir da citação.
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT.
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. FRATURAS
DE TÍBIA E FÍBULA. LIMITAÇÃO DOS MOVIMENTOS DO
MEMBRO INFERIOR DIREITO. GRADUAÇÃO. LAUDO PERICIAL
NÃO IMPUGNADO NO MOMENTO ADEQUADO. INDENIZAÇÃO
DEVIDA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA SENTENÇA.
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS
MORATÓRIOS. Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a SENTENÇA que julgou procedente o pedido formulado no
bojo da ação de cobrança de indenização decorrente de seguro
DPVAT. Com a edição da Súmula nº 474 do Superior Tribunal
de Justiça, restou despicienda qualquer discussão a respeito da
desnecessidade de graduação do percentual de invalidez para
pagamento das indenizações decorrentes do seguro obrigatório
DPVAT, sendo imperativo aplicar os percentuais previstos na
tabela criada pela Lei nº 11.945/2009, incidente, inclusive, sobre
os sinistros ocorridos antes da sua entrada em vigor. Ademais, é
necessário observar a classificação feita pela Lei nº 6.194/74 (art.
3º, § 1º), em invalidez total e parcial, subdividida em completa e
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incompleta, para fins de estabelecimento do percentual da perda
suportada. In casu, embora o laudo pericial seja contraditório,
não houve impugnação por parte da seguradora ré no momento
adequado, razão pela qual, considerando a CONCLUSÃO do
expert de que a parte autora restou acometida de invalidez
parcial completa (tíbia e fíbula da perna direita), com limitação de
movimentos no tornozelo e pé direitos, é caso de manutenção da
condenação estabelecida na SENTENÇA, a qual considerou o
percentual de perda na ordem de 70%, dando direito a indenização
no valor de R$ 7.087,50, já descontado o montante recebido
administrativamente (R$ 2.362,50). Por outro lado, a remansosa
jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a correção monetária deve incidir a partir da data do sinistro e, para
os casos em que houve pagamento parcial na via administrativa caso dos autos - computa-se desde então. Todavia, com razão a
parte recorrente no que pertine à incidência dos juros moratórios.
Consoante o artigo 405 do Código Civil c/c com o artigo 219 do CPC,
o marco inicial dos juros legais é contado a partir da citação, forte,
ainda, na Súmula nº 426 do STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70058004557, Sexta Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva
Tavares, Julgado em 31/07/2014) (TJ-RS - AC: 70058004557 RS,
Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento:
31/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 07/08/2014).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC JULGO
PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para CONDENAR
a requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A a pagar à parte autora JUAREZ MARTINES
JULKOVSKI a diferença resultante do valor de R$ 675,00 (seiscentos
e setenta e cinco reais), devendo sobre este valor, incidir correção
monetária e juros de mora, conforme fundamentação.
Por consequência extingo o processo com fundamento no art. 487,
I do Código de Processo Civil.
Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, por ter havido
sucumbência recíproca, CONDENO cada parte ao pagamento de
honorários advocatícios em favor do advogado da parte adversa
no importe de 10% (dez por cento) sobre do valor da condenação,
o que faço com fundamento no art. 85, §§1º e 2º do Código de
Processo Civil, as quais serão suspensas em relação ao autor, com
observância ao artigo 98, 3º, do CPC.
Fixei a base de cálculo dos honorários advocatícios como sendo o
valor da condenação (CPC, §2º, art. 85) em razão da procedência
parcial da pretensão da parte autora.
Deixo de estabelecer compensação entre as respectivas verbas
em razão da vedação expressa contida no § 14 do artigo 85 do
CPC.
As custas processuais deverão ser rateadas proporcionalmente
entre as partes, nos termos do artigo 86 do CPC. Assim, como a
parte autora em seu pedido inicial requereu o pagamento no valor
de R$ 7.762,50, sendo concedido o valor de R$ 675,00, o que
corresponde a 8,7% do seu pedido.
De consequência, a parte autora deve arca com 91,3% das custas,
e a parte requerida com as custas restantes, qual seja, 8,7%
por cento, as quais serão suspensas em relação ao autor, com
observância ao art. 98, §3º, do CPC.
Promova-se a transferência do valor depositado em favor do Sr.
Perito Médico na conta informada, caso não seja possível expeçase alvará.
Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5,
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme
provimento n. 016/2010-CG.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente pelo sistema
informática.
Intimem-se.
Transitada em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as
baixas devidas.
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Havendo apelação antes do trânsito em julgado, intime-se o
apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias (CPC,
artigo 1.010, § 1º).
Com as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo sem a
respectiva apresentação, remetam-se os autos à instância superior
para julgamento do recurso (CPC, artigo 1.010, § 3º).
Alta Floresta D’Oeste/RO, 16 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n. 7000669-98.2017.8.22.0017
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Parte autora:
Nome: JOSE DIVONZIR DE LIMA
Endereço: Avenida J.K, 5.065, Redondo, Alta Floresta D’Oeste RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) REQUERENTE: ALVARO MARCELO BUENO RO0006843
Parte requerida:
Nome: BANCO DAYCOVAL S/A
Endereço: Avenida Paulista, 1.793, - de 1047 a 1865 - lado ímpar,
Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01311-200
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL ANTONIO DA SILVA SP0244223
SENTENÇA
Vistos.
Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
HOMOLOGO por SENTENÇA o acordo extrajudicial realizado entre
as partes conforme expresso no termo de acordo acostado sob
ID n. 18244435, para que produza seus legais e jurídicos efeitos,
julgando em consequência EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, “b” do CPC.
Sem custas ou honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).
Porquanto o acordo ora homologado é ato incompatível com a
vontade de recorrer, declaro nesta data o trânsito em julgado da
presente SENTENÇA (art. 1000, § único, CPC), dispensada a sua
certificação pela Serventia.
Considerando ainda que o pagamento tratado no referido acordo
depende da intimação quanto à SENTENÇA homologatória,
intimem-se as partes via sistema PJE.
Publique-se. Registre-se.
Nada mais havendo, arquive-se.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 14 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7001113-34.2017.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Parte autora:
Nome: RENALDO PAULO DE LIMA
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER
TABARES - OAB-RO 6440
Parte requerida:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
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DECISÃO
Vistos.
Diante da proposta de acordo da requerida para concessão do
benefício para a parte autora e pagamento das parcelas retroativas,
entendo viável a designação de audiência de conciliação
especificamente para apresentação e oferecimento da proposta
à parte requerente, oportunidade em que poderá ser esclarecido
à autora quanto aos termos da proposta e sobre eventuais
vantagens.
Portanto, fica designada a audiência de conciliação para
oferecimento, à parte autora, da proposta dada pela requerida
para o dia 18/06/2018, às 09:30 horas, a ser realizada na sala de
audiências do CEJUSC, no Fórum de Alta Floresta D’Oeste-RO.
Intime-se pessoalmente a parte autora, dando ciência também ao
seu advogado e à procuradoria da autarquia previdenciária.
DESPACHO encaminhado automaticamente para publicação no
Diário da Justiça.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 18 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700146963.2016.8.22.0017
Classe: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: INOQUE FERREIRA FORTE
Advogados do(a) EXEQUENTE: SALVADOR LUIZ PALONI RO00299-A, CATIANE DARTIBALE - RO0006447
EXECUTADO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome:
ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Av. Porto Velho II, 608, Centro, Porto Velho - RO - CEP:
76847-000
SENTENÇA
Vistos.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA em que a parte autora
informou que a Fazendo Pública realizou o pagamento da RPV,
requerendo o arquivamento do feito [ID 18247628].
Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTO o cumprimento de SENTENÇA
ante o pagamento integral do débito, e determino o arquivamento
dos autos.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente pelo sistema
processual de informática.
Arquive-se, independente de intimação pessoal das partes.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 15 de maio de 2018.
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVELProcesso n. 7000574-34.2018.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Parte autora:
Nome: CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: CARLOS OLIVEIRA SPADONI - OABRO 607-A
Parte requerida:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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DECISÃO
Cuida-se de ação ajuizada por CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
em que a requerente pede a condenação do requerido à concessão
de do benefício de salário-maternidade.
Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação ser arguir
preliminares, argumentando que não existem provas suficientes de
que a parte interessada detém a qualidade de segurada especial
pelo tempo mínimo de carência exigido pela lei respectiva, ou seja,
nos dez meses anteriores ao parto.
A requerente impugnou a contestação apresentada e postulou pela
procedência do pedido inicial, afirmando que atende aos requisitos
exigidos.
No mais, constata-se a presença dos pressupostos processuais.
Do ponto de vista das condições da ação, o pedido é juridicamente
possível, nada havendo para impedir a sua apreciação. Há interesse
processual e as partes são legítimas.
As preliminares arguidas pela requerida não se confirmam na medida
em que as parcelas cobradas não são atingidas pela prescrição
quinquenal e a autora juntou o indeferimento administrativo.
Não é o caso de extinção do processo de imediato porque não se
configuram as hipóteses dos artigos 485 e 487, incisos II e III do
CPC.
Também não é o caso de julgamento parcial ou antecipado do
MÉRITO porque não há pedido incontroverso entre as partes e
porque a prova produzida até então não permite formar convicção
sobre o MÉRITO da causa.
No mais, também não há questões processuais pendentes de
análise ou resolução.
Portanto, dou por organizado e saneado o processo, restado fixar
os pontos controvertidos e as provas a serem demonstradas.
No caso deste processo, a única controvérsia que se faz é sobre
a parte requerente ser detentora ou não da qualidade de segurada
especial da previdência na data do parto e se atendia o tempo de
carência mínimo de 10 meses anteriores a este evento.
Para tanto, deve ser demonstrado que a requerente efetivamente
exerceu a profissão de lavradora em regime de economia familiar
durante o referido período.
Considerando que se trata de fato constitutivo do eventual direito da
requerente, competirá à autora comprar no processo esse evento.
Tendo em vista que a parte requerida não arguiu fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do suposto direito da requerente, deixo de
lhe distribuir ônus de prova.
Os meios de provas admitidos, neste caso, são a prova material, por
meio de documentos e outros elementos de convicção congêneres,
bem como a prova oral, por meio de testemunhas.
O depoimento pessoal da requerente fica dispensado por ora,
tendo em vista que suas alegações já constam na petição inicial e
na impugnação apresentada.
A prova material constante no processo até o momento não é
suficiente para formar juízo de convicção, restando necessária
a produção de prova testemunhal, razão pela qual mostrase imprescindível a designação de audiência de instrução e
julgamento.
Na solenidade que será designada, ambas as partes poderão
produzir prova oral e também complementar a prova material
mediante juntada de novos documentos.
Fica a parte autora ciente de que até a referida solenidade deverá
apresentar todas as demais provas materiais que dispuser para
comprovar o objeto de controvérsia assinalado, a fim de fazer
garantir ao menos um início razoável de prova material porque,
como já é sabido e consabido, a prova exclusivamente testemunhal
não é admitida para comprovar exercício de atividade rural e
condição de trabalhador rural em regime de economia familiar.
Quanto às questões de direito relevantes para a DECISÃO
de MÉRITO, reputam-se próprias as disposições constantes
nas normas jurídicas que tratam sobre o tema previdenciário,
especialmente em relação ao salário-maternidade e seus requisitos
(Constituição, Leis e Decretos ordinários, Regulamentos da
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Previdência Social e Resoluções Previdenciárias), bem como o
entendimento jurisprudencial e seus precedentes, estampados nos
julgados e súmulas das instâncias imediatamente superiores (TRF
1ª Região, STJ, STF, TNU). Eventualmente, outras fontes do direito
previdenciário, formais ou materiais, também podem subsidiar a
motivação dos pedidos, desde que correlatas o direito perseguido.
Desde já fica oportunizado às partes para que se manifestem sobre
todos os fundamentos de direito e de fato que subsidiam o pedido,
inclusive aos já constantes nos documentos e manifestações que
constam no bojo dos autos, bem como quanto àqueles que serão
produzidos até a audiência de instrução e julgamento, inclusive
quanto às questões de direito assinaladas no parágrafo anterior
e que regem e tratam do pedido da requerente, do objeto de
controvérsia, das provas produzidas no processo para fins de
aceitação e validade como elementos de convicção sobre direito
perseguido e demais outras disposições que julguem relevantes ao
caso concreto.
Caso as partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, contados da
intimação desta DECISÃO, solicitem esclarecimentos ou ajustes, a
escrivania deverá fazer a CONCLUSÃO do processo e comunicar
ao gabinete, para que análise seja realizada com a brevidade
necessária a evitar prejuízo à designação da audiência.
Do contrário, ou seja, não sendo observado o prazo acima
assinalado, resta preclusa a referida oportunidade e a DECISÃO
se tornará estável automaticamente (CPC, artigo 357, §1º), sendo
desnecessária a CONCLUSÃO do processo nessa hipótese.
Fica, então, designada audiência de instrução e julgamento para
o dia 25/07/2018, às 08:00 horas, a ser realizada na sala de
audiências deste Fórum de Alta Floresta D’Oeste/RO.
Concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da
intimação deste DESPACHO, para apresentar o rol de testemunhas
(CPC, artigo 357, § 4º), caso ainda não o tenham feito, devendo ser
observada a qualificação e a disposição do artigo 450 do CPC.
Nos termos do artigo 455 do CPC, caberá ao advogado da parte
informar ou intimar a testemunha por ele arrolada sobre o dia, a
hora e do local da audiência designada, ficando dispensada a
intimação do juízo, devendo o advogado juntar ao processo com
pelo menos 3 (três) dias de antecedência da data da audiência o
respectivo comprovante da intimação (CPC, artigo 455, § 1º).
Poderá a parte se comprometer em trazer a testemunha à audiência
independentemente da intimação a ser realizada pelo advogado,
hipótese em que o não comparecimento implicará na presunção de
que a parte desistiu da inquirição (CPC, artigo 455, § 2º).
Ficam advertidas as partes de que a eventual inércia do advogado
em promover a intimação da testemunha implicará em desistência
da oitiva (CPC, artigo 455, § 3º).
A intimação judicial das testemunhas somente ocorrerá nos casos
previstos no § 3º do artigo 455 do CPC, ficando desde já autorizada
a expedição da intimação nas hipóteses dos incisos III, IV e V do §
3º do artigo 455 do CPC.
Na hipótese do inciso I do § 3º do artigo 455 do CPC, fica autorizada
a expedição de intimação judicial pela escrivania se o advogado
juntar o comprovante da frustração da tentativa de intimação no
prazo mínimo de 20 (vinte) dias úteis antes da audiência, para
que reste viabilizada a emissão do expediente de intimação pelo
cartório. Do contrário, não sendo observado o referido prazo,
restará prejudicada a intimação judicial por ausência de tempo
hábil à expedição da intimação e sua efetivação.
Na hipótese do inciso II do § 3º do artigo 455 do CPC, a devida
justificativa pela necessidade de intimação judicial da testemunha
deverá ser apresentada conjuntamente com o rol de testemunhas,
ou seja, prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação deste
DESPACHO, a fim de viabilizar a análise tempestiva do requerimento.
Nessa hipótese, ou seja, havendo pedido de intimação judicial da
testemunha devidamente justificado, a escrivania deverá fazer a
CONCLUSÃO imediata dos autos e comunicar ao gabinete para
que o pedido seja decido com a brevidade necessária a se evitar
prejuízo à designação da audiência.
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Desde já ficam cientes as partes de que, por se tratar de audiência
de instrução e julgamento, na própria solenidade poderá ser
encerrada a instrução processual e proferida a SENTENÇA de
MÉRITO.
Intimem-se e cumpra-se, expedindo o que for necessário.
DECISÃO encaminhada automaticamente para publicação no
Diário da Justiça.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 18 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700018350.2016.8.22.0017
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Protocolado em: 17/02/2016 15:34:13
REQUERENTE: JOSE APARECIDO DA COSTA
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
DESPACHO
Altere-se a classe para “cumprimento de SENTENÇA ”.
Nos termos do artigo 523 do CPC, intime-se o executado para,
no prazo de 15 (quinze) dias, pagar débito acrescido das custas,
se houver, podendo o pagamento ser feito por meio de depósito
judicial vinculado a este processo, sob pena de inclusão de multa
de 10% do valor do débito (CPC, artigo 523, § 1º e Enunciado 97
do FONAJE).
A modalidade de intimação deverá ser observada pela escrivania
de acordo com o que determina o artigo 513, § 2º, do CPC.
Advirta-se o requerido de que, após decorrido o prazo acima
assinalado para cumprimento voluntário da obrigação de pagar,
começará a fluir o prazo, também de 15 dias, para que, caso queira,
apresente impugnação ao pedido de cumprimento de SENTENÇA
nos próprios autos (CPC, artigo 525).
Havendo impugnação, certifique-se a tempestividade e retornem
conclusos para análise quanto ao recebimento, nos termos do § 4º
e seguintes do artigo 525 do CPC.
Decorrido o prazo e não havendo comprovação do pagamento ou
impugnação do requerido, certifique-se e remetam-se os autos à
contadoria para cálculo atualizado com o valor correspondente a
multa de 10%.
Se eventualmente efetuado pagamento parcial, a multa da fase de
cumprimento da SENTENÇA (art. 523, § 1º do CPC) incidirá sobre
o débito restante (CPC, artigo 523, § 2º).
Em seguida, intime-se a parte autora para requerer o que entender
de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Serve o presente de carta de intimação/MANDADO, se for
conveniente a escrivania.
Alta Floresta D’Oeste, 15 de maio de 2018
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 0001523-53.2013.8.22.0018
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Parte autora:
Nome: IBAMA
Parte requerida:
Nome: LOURENCO COMPAGNONI
Advogado do(a) EXECUTADO: THIAGO BARISSON DE MELLO
OLIVEIRA - OAB-RO 6332
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DECISÃO
Vistos.
Considerando o trânsito em julgado da SENTENÇA proferida nos
embargos, dou seguimento ao processo.
Considerando que a tentativa de venda judicial presencial anterior
restou negativa, entendo viável a tentativa de venda judicial do
referido bem por meio de “Leilão Eletrônico” e por intermédio de
leiloeiro oficial (CPC, arts. 879, II, 880, 881, 882 e 883).
Nomeio, para tanto, a leiloeira oficial Ana Carolina Zaninetti
Machado, inscrita na JUCER/RO – Junta Comercial do
Estado de Rondônia sob o n. 022/2017 para realizar a tentativa de
venda respectiva (CPC, art. 883).
Na primeira tentativa de venda o bem deverá ser leiloado pelo valor
mínimo da avaliação.
Não havendo arrematantes na primeira tentativa, o valor mínimo
para oferta de lance na segunda tentativa será de 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação.
O pagamento será preferencialmente à vista.
Caso exista interessado em adquirir o bem em prestações deverá
proceder conforme previsto no art. 895 do CPC.
A proposta de pagamento à vista prevalecerá sobre as propostas
de pagamento parcelado.
Dentre as propostas de pagamento parcelado, prevalecerá a que
for mais benéfica e vantajosa ao credor, isto é, de maior valor, de
maior percentual da parcela de entrada (à vista) e de menor prazo
de pagamento.
Havendo proposta de idênticas condições, prevalecerá a que
primeiro foi apresentada.
Caso o valor da arrematação seja maior que o valor da dívida e
na hipótese de pagamento à vista, o valor que superar o limite do
crédito será revertido ao executado.
Caso o valor da arrematação seja maior que o valor da dívida e
na hipótese de pagamento parcelado, os pagamentos feitos pelo
arrematante serão revertidos à parte autora até o limite do seu
crédito e os subsequentes, isto é, além do limite do crédito do autor,
serão revertidos ao acusado.
A apresentação de proposta de pagamento parcelado não suspende
o leilão.
Fica a cargo da leiloeira lavrar o auto de arrematação e/ou os autos
dos eventuais leilões negativos.
Fica a cargo da leiloeira providenciar a confecção e publicação do
Edital de Venda Judicial, observando os pressupostos do art. 886
do CPC, bem como encaminhar uma cópia do referido documento
para juntada ao processo com pelo menos 20 dias de antecedência
da data da primeira venda judicial.
Recebida a cópia do Edital, a escrivania deverá juntá-la ao processo
e providenciar a afixação no átrio do Fórum, bem como intimar os
interessados sobre as datas designadas para a venda judicial.
Fica também a cargo da leiloeira designar as datas para a primeira
e para a segunda tentativa de venda, ficando concedido o prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da sua intimação,
para execução e finalização do procedimento de venda, devendo
informar as datas com pelo menos 20 dias de antecedência da
primeira venda, a fim de viabilizar a intimação dos interessados
pela escrivania.
A leiloeira deverá ser comunicada com brevidade sobre a sua
nomeação (Tel. 69-3421-1869 / 69-98136-0056 – Rua das Pedras,
454, Bairro Jardim dos Migrantes, CEP 76900-720, Ji-Paraná/RO,
www.rondonialeiloes.com.br).
O edital de venda deverá ser publicado pela leiloeira no portal
eletrônico: www.rondonialeiloes.com.br.
Caso ainda não tenha sido feito, intime-se a parte credora para
informar, em 5 (cinco) dias, sobre a existência de dívidas,
restrições, processos pendentes e ônus sobre o bem que será
vendido, apresentando documentos comprobatórios e informando
os valores, dados esses que deverão ser consignados no Edital de
Venda Judicial e informados à leiloeira.
Recomenda-se à leiloeira e aos licitantes que se assegurem da
existência ou não de tais ônus, recursos ou processos.
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Fica incumbida a parte autora de apresentar o valor atualizado
do seu crédito na data do leilão, sob pena de prosseguimento da
execução pelo valor desatualizado.
O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra,
sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas
condições antes de realizar a arrematação ou oferecer proposta.
O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre
o bem, exceto os de natureza fiscal e tributários, conforme previsto
no artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e os
débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os
quais ficam sub-rogados no preço da arrematação.
Incumbe à leiloeira cumprir com fidelidade o disposto no art. 884 do
CPC, zelando sobretudo pelo recebimento e depósito do produto
da alienação e por sua prestação de contas.
Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento
deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, ficando
autorizada a sua efetivação por meio de depósito judicial.
Fixo a título de comissão à leiloeira a porcentagem de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação, que deverá ser arcada
pelo arrematante.
Deverão ser cientificados da alienação judicial, com, pelo menos,
cinco dias de antecedência, as pessoas indicadas no art. 889 do
CPC, conforme for o caso.
Expeça-se o necessário.
Sem prejuízo das diligências anteriores, certifique a escrivania
eventual existência de valores depositados no presente processo.
Havendo depósito, intime-se a exequente para se manifestar em
15 dias.
DECISÃO encaminhada automaticamente pelo sistema de
informática para publicação no Diário da Justiça.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 16 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700123110.2017.8.22.0017
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Protocolado em: 29/09/2017 10:00:02
REQUERENTE: ROSENILDO BRESSANIN CLEMENTE, ELIANE
DE OLIVEIRA DA SILVA
REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
DECISÃO
Vistos.
1. O recurso é adequado e foi interposto dentro do prazo legal (art.
41 e art. 42 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009), porquanto
tempestivo.
2. A parte é legítima, está representada, e tem interesse em recorrer,
já que vencida na causa – insurgindo-se quanto a SENTENÇA
prolatada nos autos.
3. Portanto, presentes os pressupostos legais de admissibilidade,
recebo o presente recurso no efeito devolutivo e suspensivo (art.
43 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e 2-B, da Lei n.
9.494/1997).
4. Considerando que as partes autoras/recorridas foram intimadas
para apresentarem as contrarrazões no prazo legal, mas não
o fizeram (ID 18247760) certifique-se, e remetam-se os autos à
Turma Recursal.
Intimem-se.
Alta Floresta D’Oeste, 15 de maio de 2018.
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700065580.2018.8.22.0017
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: ELIAS ASCENCIO
Advogado do(a) REQUERENTE: ELAINE VIEIRA DOS SANTOS
DEMUNER - RO0007311
REQUERIDO: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: Eletrobrás Distribuição Rondônia - Ceron
Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 5143, SETOR 02, Alvorada
D’Oeste - RO - CEP: 76930-000
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação de ajuizada por ELIAS ASCENCIO em face
de ELETROBRAS – CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA
S/A, objetivando receber valores que aduz ter sido gasto com a
construção de subestação de energia elétrica que foi incorporada
pela requerida.
Compulsando a inicial verifico que o endereço do requerente é no
Município de Alvorada D’Oeste/RO.
Assim, a parte autora deveria ter ajuizado o feito naquela
Comarca.
De acordo com o Enunciado n. 4 da ENFAM, não se aplica o
disposto do art. 10, parte final, do CPC/2015, na declaração de
incompetência, em razão disso desnecessária intimação das partes
para manifestação.
Ante o exposto, EXTINGO O FEITO sem resolução do MÉRITO, com
fundamento no art. 51, III da Lei n. 9.099/95, por ser reconhecida
a incompetência territorial, devendo a parte autora, caso queira,
promover o ajuizamento no foro competente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente arquivem-se
os autos digitais.
Alta Floresta D’Oeste-RO, 15 de maio de 2018.
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n. 7000212-32.2018.8.22.0017
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano
Material]
Valor inicial da Causa: R$ 11.395,32
Parte autora:
Nome: ELIDIO GOMES DA SILVA
Endereço: Linha 65, Lote 06, Gleba 02, Km 10, SN, AREA RURAL,
Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX SANDRO LONGO
PIMENTA - RO0004075
Parte requerida:
Nome: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA
Endereço: Av. Rio de Janeiro, 3963, ALTA FLORESTA, CENTRO,
Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
Vistos.
O autor postulou gratuidade de justiça quando da interposição de
recurso em face da r. SENTENÇA ID n. 16372133.
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Após, mesmo sendo indeferido o requerimento de gratuidade, fora
intimado a comprovar a dita impossibilidade, todavia, quedou-se
inerte, conforme de depreende da certidão sob ID n. 18312635.
Com efeito, não tendo o recorrente providenciado no pagamento
das custas recursais, apresentado comprovante de Imposto
de Renda ou cópia de carteira funcional a amparar o pleito de
concessão da gratuidade da justiça, ainda que instado a tanto, não
é de ser conhecido o recurso por ausente requisito extrínseco de
admissibilidade.
Assim, DEIXO DE CONHECER do recurso, vez que DESERTO
ante a ausência do devido preparo recursal, com fundamento no
art. 42, § 1º, da Lei n. 9099/95.
Intimem-se as partes.
Serve o presente de MANDADO de intimação.
Sem custas, art. 54 e 55 da Lei n. 9099/95.
Nada mais havendo, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 15 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7001781-39.2016.8.22.0017
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Parte autora:
Nome: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB-SP 0211648
Parte requerida:
Nome: F. MATTOS & CIA LTDA - ME
Nome: FRANCISCO MATTOS
Nome: TATIANE DE OLIVEIRA PIRES
Advogado do(a) EXECUTADO: RODRIGO DE MATTOS FERRAZ
- OAB-RO 6958
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE JAIR RODRIGUES VALIM
- OAB-RO 7868
Advogado do(a) EXECUTADO: KARINA DA SILVA MENEZES
MATTOS - OAB-RO 7834
DECISÃO
Vistos.
Considerando que os requeridos foram intimados por meio
de seus advogados sobre o bloqueio e penhora de valores das
contas bancárias e não se insurgiram no prazo legal, tem-se por
confirmada a anuência tácita dos devedores com a adjudicação
do valor constrito pelo credor para fins de abatimento do débito em
execução.
Em sendo assim, defiro a adjudicação do valor bloqueado e
penhorado da conta do devedor para abatimento da dívida.
Intimem-se as partes da presente DECISÃO.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, expeça-se ordem à agência
bancária para que, no prazo de 10 dias, efetue a transferência
integral do valor depositado, incluídas as correções legais, para
a conta bancária indicada pelo credor, ficando sob inteiro ônus do
credor as custas da operação bancária de transferência.
Após efetivada a transferência, intime-se o credor para apresentar
os cálculos atualizados, abatidos os valores recebidos, e para
indicar bens para penhora em 10 dias.
DESPACHO encaminhado automaticamente para publicação no
Diário da Justiça.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 16 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
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Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Processo n. 7000864-20.2016.8.22.0017
Classe: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
Assunto: [Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda
Pública]
Parte autora:
Nome: WALLASCLEY NOGUEIRA PIMENTA
Endereço: AVENIDA AMAZONAS, 4031, ESCRITORIO, CENTRO,
Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: WALLASCLEY NOGUEIRA
PIMENTA - RO5742
Parte requerida:
Nome:
ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Avenida Farquar, 2986, - de 2882 a 3056 - lado par,
Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-470
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA.
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA em que a parte requerida
a cumpriu voluntariamente no prazo legal, juntando aos autos
comprovante do pagamento da condenação [ID 17862389].
O autor registrou ciência da comprovação do pagamento e nada
mais requereu.
Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código
de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo de execução ante
o pagamento integral do débito, e determino o arquivamento dos
autos.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente pelo sistema
processual de informática.
Intime-se a exequente a, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer
em cartório e retirar o Alvará, ficando desde já AUTORIZADO
sua expedição, e proceder o levantamento do valor depositado e
cominações que porventura incidirem, devendo ser dada quitação
da quantia paga por termo nos autos.
Cumprindo com o que for necessário e nada mais sendo requerido,
arquive-se.
Serve o presente de MANDADO.
Cumpra-se.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 15 de maio de 2018.
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7001009-42.2017.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)]
Parte autora:
Nome: LEONICE MARTINS
Advogado do(a) AUTOR: FAGNER REZENDE - OAB-RO 5607
Parte requerida:
Nome: INSS
DECISÃO
Vistos.
Tendo o perito anterior realizado a perícia médica e apresentado o
respectivo laudo, resta desnecessária a realização da perícia pela
nova médica designada na medida em que houve a perda do objeto
com a apresentação do laudo pelo perito anterior.
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Intime-se a perita, cientificando-lhe da desnecessidade da
realização da perícia que lhe foi declinada.
Se já tiver sido juntado o laudo do estudo social, cite-se a requerida,
nos termos do DESPACHO inicial.
Com a contestação da requerida ou apresentação de proposta de
acordo, intime-se a autora para responder em 15 dias.
Expeça-se o necessário.
DECISÃO encaminhada automaticamente para publicação do
Diário da Justiça.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 16 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7001233-14.2016.8.22.0017
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Parte autora:
Nome: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- OAB-SP 211648
Parte requerida:
Nome: LOJA EXPLOSAO LTDA - EPP
Nome: CASSEMIRO CALDEIRA DA SILVA
Nome: NEUSA RAK
Advogado do(a) EXECUTADO: DENYVALDO DOS SANTOS PAIS
JUNIOR - OAB-RO 7655
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE ASSIS - OAB-RO 02332
DESPACHO
Vistos.
Indefiro o requerimento de publicação em nome de determinado
advogado pois as intimações devem ser realizadas na pessoa do
causídico que, a teor do disposto nos arts. 2º e 5º da Lei 11.419/2006,
tem a atribuição de efetuar o próprio cadastro junto ao PJE.
Novo requerimento nesse sentido não será conhecido.
Considerando que os requeridos não apresentaram impugnação
à penhora de valores via sistema BACENJUD, fica caracterizada
sua anuência tácita com a adjudicação para abatimento no valor
da dívida.
Portanto, defiro a adjudicação do valor penhora para abatimento
na dívida.
Expeça-se ordem à agência bancária para realizar a transferência do
valor integral depositado, acrescido das remunerações legais, para
a conta indicada pelo exequente, ficando sob ônus do credor todas
as despesas bancárias oriundas da operação de transferência.
Indefiro a penhora e avaliação dos veículos constritos via RENAJUD
porque a parte autora não apresentou o endereço de onde se
encontram os veículos, ressaltando que o Oficial de Justiça já
realizou diligência e não encontrou nenhum bem ou veículo na
posse dos executados.
Intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do
cálculo, abatendo-se o valor penhorado e levantado, em 15 dias,
devendo, no mesmo prazo, apresentar o endereço de onde se
encontram os veículos para que se possa proceder a penhora e
avaliação, sob pena de levantamento da constrição lançada via
RENAJUD.
DECISÃO encaminhada automaticamente para publicação no
DJe.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 17 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700034829.2018.8.22.0017
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Protocolado em: 13/03/2018 15:37:32
REQUERENTE: CILDETE SCHEREDER HACKBARDT
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
DECISÃO – RECEBIMENTO DE RECURSO – REQUERIDA JÁ
INTIMADA
Vistos.
O recurso é adequado e foi interposto dentro do prazo legal (art. 41
e art. 42 da Lei 9.099/95), porquanto tempestivo.
Portanto, presentes os pressupostos legais de admissibilidade,
recebo o presente recurso apenas no efeito devolutivo (art. 43 da
Lei 9.099/95).
Remetam-se os autos à Turma Recursal, considerando-se que a
requerida foi intimada para apresentar contrarrazões (ID 18072905),
mas não o fez.
Alta Floresta D’Oeste, 15 de maio de 2018
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Processo n. 7000672-19.2018.8.22.0017
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Honorários Periciais]
Valor inicial da Causa: R$ 370,00
Parte autora:
Nome: MARIANE LOPES SANTIAGO
Endereço: Avenida Brasil, 2641, Centro, Santa Luzia D’Oeste - RO
- CEP: 76950-000
Advogados do(a) REQUERENTE: MATHEUS DUQUES DA SILVA
- RO0006318, FABIANA CRISTINA CIZMOSKI - RO0006404
Parte requerida:
Nome:
ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança movida MARIANE LOPES
SANTIAGO em face do
ESTADO DE RONDÔNIA, objetivando receber valores que que
aduz estarem inadimplentes pela requerida.
Compulsando a inicial verifico que o endereço da autora é na cidade
de Santa Luzia D’Oeste-RO.
Assim, a autora deveria ter ajuizado o feito na Comarca de Santa
Luzia D’Oeste.
De acordo com o Enunciado n. 4 da ENFAM, não se aplica o
disposto do art. 10, parte final, do CPC/2015, na declaração de
incompetência, em razão disso desnecessária intimação das partes
para manifestação.
Ante o exposto,com fundamento no art. 51 da Lei 9.099/95
declaro ser incompetente esse juízo para processar e julgar a
causa, devendo a parte autora promover o ajuizamento no foro
competente.
Intimem-se e arquivem-se.
Cumpra-se.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 14 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
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Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n. 7000679-11.2018.8.22.0017
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Valor inicial da Causa: R$ 600,00
Parte autora:
Nome: IVONEIDE MONTEIRO DE SOUSA
Endereço: Av. Brasil, 970, Cunha e Silva, Presidente Médici - RO
- CEP: 76916-000
Advogado do(a) REQUERENTE:
Parte requerida:
Nome: AGNALDO BOTELHO SENA
Endereço: Av. Brasil, s/n, proximo ao moto taxi, centro, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
Designo audiência conciliatória para o dia 12/06/2018 às 09:30
horas.
Intimem-se as partes para comparecerem à audiência designada,
tomando ciência desde logo das seguintes advertências:
I — os prazos processuais no juizado especial, inclusive na
execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo;
II — as partes deverão comunicar eventuais alterações dos
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e
eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação
cumprido no endereço constante dos autos;
III — deverão comparecer na data, horário e endereço em que se
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV — a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos
moldes dos arts. 9°, § 40, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que,
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V — em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo,
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de
inversão do ônus da prova;
VI — nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII — o não comparecimento injustificado do autor implicará na
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas
processuais;
VIII — o não comparecimento do requerido a quaisquer das
audiências designadas implicará na revelia, reputando-se
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial;
IX — deverão comparecer à audiência designada munidos de
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X — a contestação e demais provas, inclusive a indicação de
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o
ato da audiência de conciliação;
XI — instalada a audiência, não havendo acordo ou mediação, a
parte requerida apresentará, desde logo, sua defesa oral ou escrita
e, na mesma oportunidade, será concedida à parte autora o prazo
de até 10 (dez) minutos para se manifestar sobre os documentos e
preliminares arguidas, na forma da lei.
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Expeça-se o necessário e aguarde-se a realização da solenidade.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO OU CARTA DE
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.
Cumpra-se.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 14 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700082960.2016.8.22.0017
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: LUCIENE PEREIRA BENTO
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIENE PEREIRA BENTO RO0003409
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome:
ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
SENTENÇA
Vistos.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA em que a parte autora
informou que a Fazendo Pública realizou o pagamento da RPV,
requerendo o arquivamento do feito [ID 17562186].
Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTO o cumprimento de SENTENÇA
ante o pagamento integral do débito, e determino o arquivamento
dos autos.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente pelo sistema
processual de informática.
Arquive-se, independente de intimação pessoal das partes.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 15 de maio de 2018.
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000694-77.2018.8.22.0017
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Contratos Bancários]
Valor inicial da Causa: R$ 9.063,99
Parte autora:
Nome: SICREDI UNIVALES MT
Endereço: Avenida dos Jambos, 1105, centro, Juína - MT - CEP:
78320-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCO ANDRE HONDA FLORES
- MS0006171
Parte requerida:
Nome: SELMA DE SOUZA PIMENTA
Endereço: Loteamento LH 47,5, S/N, Km 43, Rural, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Ao autor para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de indeferimento, devendo:
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- juntar comprovante de recolhimento das custas de acordo com o
estabelecido no novo regimento de cobrança das custas judiciais
(Lei 3.896/2016), devendo ser recolhido o percentual de 2% por
cento, nos termos do art. 12, inciso I da referida lei.
Decorrido o prazo, realizada a emenda, certifique a escrivania se
a custas foram recolhidas corretamente, caso positivo cumpra-se a
DECISÃO que passo a fundamentar.
Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da
execução, a serem pagos pelo executado (CPC, artigo 827), sem
prejuízo de majoração nas hipóteses legais, como, por exemplo, no
caso de embargos (CPC, artigo 827, § 2º).
CITE-SE a parte executada para pagar a dívida em execução no
prazo de 03 (três) dias, contados da citação (CPC, artigo 829).
Na mesma oportunidade da citação, deverá a parte executada
ser intimada de que poderá opor embargos à execução,
independentemente de penhora, depósito ou caução (CPC, art.
913), no prazo de 15 dias (CPC, art. 915), alegando as matérias
previstas no art. 917 do CPC.
Salvo DECISÃO em sentido contrário, os embargos não possuem
efeito suspensivo (CPC, art. 919).
Havendo pagamento integral no prazo assinalado, os honorários
ficam reduzidos pela metade (CPC, artigo 827, §1º).
Decorrido o prazo sem a comprovação no pagamento, deverá o
Oficial de Justiça, com o mesmo MANDADO, realizar a penhora e a
avaliação de bem do devedor, de tudo lavrando-se auto e intimandose o executado, nos termos do artigo 829, § 1º, do CPC.
A penhora deverá recair sobre os bens eventualmente indicados
pela parte exequente, salvo se outros forem indicados pelo
executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a
constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo
ao exequente (CPC, artigo 829, § 2º).
Nos termos do artigo 831 do CPC, a penhora deverá recair sobre
tantos bens que se fizerem necessários e suficientes para garantir
o pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e
dos honorários advocatícios.
O Oficial de Justiça deverá atentar-se para que a penhora não
recaia sobre bens impenhoráveis ou inalienáveis (CPC, artigo 832),
bem como quanto à ordem preferencial de penhora do artigo 835
do CPC e quanto ao procedimento legal previsto em detrimento da
natureza do objeto a ser penhorado.
Na hipótese do executado impedir o acesso do Oficial de Justiça
aos bens a serem penhorados, inclusive no caso de fechar as
portas da casa ou do estabelecimento, deverá o Oficial de Justiça
intimá-lo de que poderá ser expedida ordem de arrombamento para
garantir o cumprimento da diligência (CPC, artigo 846). Nesse caso
o Oficial de Justiça deverá certificar o ocorrido e solicitar ao Juiz a
expedição de ordem de arrombamento, mediante a apresentação
da certidão.
O termo de penhora deverá atender aos requisitos do artigo 838
do CPC e a nomeação do depositário deverá observar a ordem de
preferência descrita no artigo 840 do referido código.
A avaliação será realizada pelo Oficial de Justiça (CPC, artigo 870),
a qual deverá constar de vistoria e laudo anexados ao auto de
penhora, onde se especificará minuciosamente o objeto penhorado,
com todas as suas características, benfeitorias, estado em que se
encontram e respectivos valores (CPC, artigo 872, I e II), devendo
o Oficial de Justiça se atentar para os casos em que o objeto da
penhora reclamar as providências dos §§ 1º e 2º do artigo 872 do
CPC.
Sem prejuízo das providências anteriores, deverá o Oficial de
Justiça identificar e qualificar o possuidor do bem penhorado na
data da constrição, seja para o caso de bens móveis ou imóveis,
bem como intimá-lo da penhora.
Efetuada a penhora, do ato deverá ser imediatamente intimado o
devedor, na forma do artigo 841 do CPC.
Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre bem
imóvel, deverá o Oficial de Justiça intimar também o cônjuge da
parte executada, exceto se forem casados no regime de separação
absoluta de bens (CPC, artigo 842), bem como o coproprietário ou
o possuidor, quando existirem.
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Se a penhora recair sobre bem indivisível, para eventuais fins do
disposto no artigo 843 do CPC, o Oficial de Justiça deverá certificar
quanto à existência de cônjuge, coproprietário ou copossuidor,
identificando-os e intimando-os da penhora.
Para a tentativa de penhora, caso o executado não indique bens
e na hipótese de não serem encontrados bens penhoráveis
em seu poder/residência/estabelecimento, deverá o Oficial de
Justiça diligenciar a tantos órgãos e entidades competentes para
registros de existência e movimentação de bens móveis (IDARON,
Prefeitura, Junta Comercial, etc) quantos forem possíveis a fim
de esgotar todas as diligências que possam ser empregadas
na tentativa de encontrar bens do devedor, de tudo certificando
pormenorizadamente nos autos.
Não será necessária consulta ao DETRAN pois, em havendo tal
necessidade, o Juízo valer-se-á do sistema RENAJUD.
No caso de não serem encontrados bens para penhora, o Oficial
de Justiça deverá descrever os bens que guarnecem a residência
ou o estabelecimento do executado, nomeando e intimando o
executado ou seu representante legal como depositário provisório
de tais bens pelo prazo de até 90 (noventa dias), advertida de que
se não houver retorno do oficial para realizar a penhora dos bens
arrolados, o depósito dar-se-á por extinto independentemente de
nova intimação (CPC, artigo 836, §§ 1º e 2º). Nesse caso, a parte
autora deverá ser intimada pela Escrivania para se manifestar
sobre os bens relacionados no prazo de 10 (dez) dias, advertida de
que a inércia importará no automático desfazimento do depósito.
Nos termos do artigo 405, § 3º, das DGJ, deixando o Oficial de
Justiça de relacionar os bens que guarnecem a residência ou o
estabelecimento do devedor, na hipótese de não serem encontrados
bens que possam ser penhorados e deixando de apresentar
justificativa plausível e circunstanciada da impossibilidade de
relacionar os bens, não lhe será devida a produtividade por nenhum
dos demais atos que eventualmente tiverem sido cumpridos.
Na hipótese do oficial de justiça não encontrar o executado, deverá
realizar o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a
execução (CPC, artigo 830).
Havendo arresto, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do ato,
o oficial de justiça deverá procurar o executado 2 (duas) vezes em
dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, deverá realizar a
citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido
(CPC, artigo 830, §1º).
Se aperfeiçoada a citação por hora certa e transcorrido o prazo de
pagamento sem a quitação da dívida, o arresto fica automaticamente
convertido em penhora, independentemente de termo (CPC,
artigo 830, §3º), devendo o oficial de justiça intimar cônjuges,
coproprietários, possuidores e copossuidores do arresto; avaliar
pormenorizadamente os bens arrestados, descrevendo os bens
com todas as suas benfeitorias e valores; descrever as diligências
empreendidas e apresentar as justificativas circunstanciadas da
impossibilidade de cumprimento de quaisquer atos/intimações, sob
pena de prejuízo ao pagamento da diligência.
Para o caso de penhora ou arresto de fração de bem imóvel, deverá
o Oficial de Justiça descrever criteriosamente a fração do imóvel
que foi penhorada ou arrestada, inclusive das benfeitorias, situação,
conservação e valores existentes na porção penhorada/arrestada,
identificando sua localização dentro do imóvel e apresentando
mapa descritivo que identifique a localização da fração constrita, de
tudo dando ciência ao proprietário, ao coproprietário, ao devedor,
ao cônjuge e ao possuidor ou copossuidor.
Restando operada a penhora, ainda que por meio de arresto
convertido e não havendo embargos/impugnação, e também na
hipótese de restar frustrada a tentativa de citação ou de realização
de penhora ou arresto, intime-se a parte autora para se manifestar
e requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de levantamento da penhora e extinção do processo por
abandono.
Nessa oportunidade, intime-se o exequente de que, no caso de
penhora/arresto, incumbirá a ele providenciar a averbação do arresto
ou da penhora na unidade de registro que for competente (DARON,
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Prefeitura, Bolsa de Valores, Junta Comercial, etc), mediante
apresentação de cópia do auto ou termo, independentemente de
ordem judicial, para que haja absoluta presunção de conhecimento
por terceiros (CPC, artigos 844 e 799, IX).
Havendo penhora ou arresto de bens, incumbirá à parte
exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora na
unidade de registro que for competente (Cartório de Registro de
Imóveis, DETRAN, IDARON, Prefeitura, Bolsa de Valores, Junta
Comercial, etc), mediante apresentação de cópia do auto ou termo,
independentemente de ordem judicial, para que haja absoluta
presunção de conhecimento por terceiros, conforme prescrevem
os artigos 844 e 799, inciso IX do Código de Processo Civil, ficando
sob sua responsabilidade promover eventual baixa posterior da
averbação logo que for oportuno, bem como efetuar o pagamento
das custas e emolumentos decorrentes das averbações e baixas.
Logo, deverá o Oficial de Justiça e a escrivania absterem-se de
encaminhar MANDADO físico aos referidos órgãos, inclusive
ao Cartório de Registro de Imóveis, para realização da referida
averbação.
Na hipótese de não haver manifestação do advogado sobre a
penhora, arresto ou diligência negativa, intime-se pessoalmente a
parte requerente para dar andamento ao processo em 5 (cinco)
dias, sob pena de extinção por abandono.
Na hipótese de restar negativa a diligência, seja no que se refere à
localização do devedor ou de bens para penhora ou arresto, deverá
o oficial de justiça especificar circunstanciadamente todas as
diligências que realizou na tentativa de cumprir o ato (DGJ, artigo
393), inclusive especificar o local em que a parte foi encontrada
nos casos em que ele não residir no endereço mencionado na
inicial, descrevendo pormenorizadamente o endereço onde a parte
foi localizada (DGJ, artigo 393, § único), sob pena de prejuízo no
pagamento da diligência.
Para fins de citação, intimação e nomeação de depositário, o Oficial
de Justiça deverá exigir a exibição do documento de identidade
do citando, intimando ou do depositário, anotando na certidão
lavrada os respectivos números (DGJ, artigo 394), sob pena de
ser considerado não praticado o ato para fins de pagamento de
produtividade (DGJ, artigo 396).
Se requerido pela exequente, desde já autorizo a expedição de
certidão de ajuizamento desta execução, nos termos do artigo 828
do CPC.
Serve o presente DESPACHO como MANDADO /carta de citação/
intimação da parte devedora, bem como de penhora e arresto
de bens, além de intimação – sobre os atos de constrição – do
executado, do cônjuge, do coproprietário, do possuidor e do
copossuidor, devendo a escrivania se atentar para os casos em
que a Lei ou as normativas institucionais determinam que se
cumpra a citação ou intimação por meio de carta com aviso de
recebimento, via sistema eletrônico, Diário da Justiça ou remessa/
vista dos autos.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 16 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700043031.2016.8.22.0017
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ARI VANIR QUEDNAU
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEANDER MARIANO SILVA
SANTOS - RO0002295
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
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Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063
SENTENÇA
Vistos.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
Altere-se a classe para cumprimento de SENTENÇA.
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA em que a parte requerida
a cumpriu voluntariamente no prazo legal, juntando aos autos
comprovante do pagamento da condenação [ID 17646837].
A autora, concordando com os valores, requereu o levantamento
da importância e consequente arquivamento [ID 18338020].
Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTO o cumprimento de SENTENÇA
ante o pagamento integral do débito, e determino o arquivamento
dos autos.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente pelo sistema
processual de informática.
Intime-se a exequente a, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer
em cartório e retirar o Alvará, ficando desde já AUTORIZADO
sua expedição, e proceder o levantamento do valor depositado e
cominações que porventura incidirem, devendo ser dada quitação
da quantia paga por termo nos autos.
Cumprindo com o que for necessário e nada mais sendo requerido,
arquive-se.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 16 de maio de 2018.
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n. 7000689-55.2018.8.22.0017
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Alienação Fiduciária]
Valor inicial da Causa: R$ 18.665,90
Parte autora:
Nome: ALUIR PIAZZA
Endereço: rua santa catarina, 4167, centro, Alta Floresta D’Oeste RO - CEP: 76954-000
Nome: DORALICE PIAZZA
Endereço: rua santa catarina, 4167, centro, Alta Floresta D’Oeste RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEANDER MARIANO SILVA
SANTOS - RO0002295
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEANDER MARIANO SILVA
SANTOS - RO0002295
Parte requerida:
Nome: SIDNEI ALVES DE OLIVEIRA
Endereço: rua ceara, 4050, centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
1. Cuida-se de Cumprimento de SENTENÇA (arts. 523 e 525 do
NCPC).
2. INTIME-SE a (s) parte (s) executada (s) para conhecimento do
presente cumprimento de SENTENÇA e, no prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da intimação, sob pena de multa de 10% (dez por
cento), cumpra voluntariamente conforme descrito na SENTENÇA,
pagando o valor de R$ 18.665,90 (dezoito mil seiscentos e sessenta
e cinco reais e noventa centavos).
3. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, querendo, nos próprios autos impugnação.
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4. Decorrido o prazo e não havendo comprovação do pagamento
e nem impugnação do requerido, intime-se a parte autora para
atualizar o débito e incluir a multa de 10% no prazo de 10 (dez) dias,
advertindo-a de que o processo seguirá pelo valor constante na
inicial na hipótese de não ser apresentada a planilha atualizada.
5. Na oportunidade, fica designada audiência conciliatória para o
dia 12/06/2018 às 10:15 horas, com as seguintes advertências:
I — os prazos processuais no juizado especial, inclusive na
execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo;
II — as partes deverão comunicar eventuais alterações dos
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e
eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação
cumprido no endereço constante dos autos;
III — deverão comparecer na data, horário e endereço em que se
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV — a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos
moldes dos arts. 9°, § 40, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que,
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V — em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo,
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de
inversão do ônus da prova;
VI — nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII — o não comparecimento injustificado do autor implicará na
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas
processuais;
VIII — o não comparecimento do requerido a quaisquer das
audiências designadas implicará na revelia, reputando-se
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial;
IX — deverão comparecer à audiência designada munidos de
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X — instalada a audiência, não havendo acordo ou mediação, a
parte requerida apresentará, desde logo, sua defesa oral ou escrita
e, na mesma oportunidade, será concedida à parte autora o prazo
de até 10 (dez) minutos para se manifestar sobre os documentos e
preliminares arguidas, na forma da lei.
6. Não havendo acordo, apresentado o cálculo atualizado ou
certificado o decurso do prazo, retornem os autos conclusos para
análise de eventuais outros pedidos da requerente.
Expeça-se o necessário e aguarde-se a realização da solenidade.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO OU CARTA DE
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.
Cumpra-se.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 15 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700083941.2015.8.22.0017
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Protocolado em: 02/12/2015 01:01:48
REQUERENTE: HERMINIO JOSE DE SALES
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
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DESPACHO
Altere-se a classe para “cumprimento de SENTENÇA ”.
Nos termos do artigo 523 do CPC, intime-se o executado para,
no prazo de 15 (quinze) dias, pagar débito acrescido das custas,
se houver, podendo o pagamento ser feito por meio de depósito
judicial vinculado a este processo, sob pena de inclusão de multa
de 10% do valor do débito (CPC, artigo 523, § 1º e Enunciado 97
do FONAJE).
A modalidade de intimação deverá ser observada pela escrivania
de acordo com o que determina o artigo 513, § 2º, do CPC.
Advirta-se o requerido de que, após decorrido o prazo acima
assinalado para cumprimento voluntário da obrigação de pagar,
começará a fluir o prazo, também de 15 dias, para que, caso queira,
apresente impugnação ao pedido de cumprimento de SENTENÇA
nos próprios autos (CPC, artigo 525).
Havendo impugnação, certifique-se a tempestividade e retornem
conclusos para análise quanto ao recebimento, nos termos do § 4º
e seguintes do artigo 525 do CPC.
Decorrido o prazo e não havendo comprovação do pagamento ou
impugnação do requerido, certifique-se e remetam-se os autos à
contadoria para cálculo atualizado com o valor correspondente a
multa de 10%.
Se eventualmente efetuado pagamento parcial, a multa da fase de
cumprimento da SENTENÇA (art. 523, § 1º do CPC) incidirá sobre
o débito restante (CPC, artigo 523, § 2º).
Em seguida, intime-se a parte autora para requerer o que entender
de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Serve o presente de carta de intimação/MANDADO, se for
conveniente a escrivania.
Alta Floresta D’Oeste, 15 de maio de 2018
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000194-11.2018.8.22.0017
Classe: APREENSÃO E DEPÓSITO DE COISA VENDIDA COM
RESERVA DE DOMÍNIO (29)
Assunto: [Busca e Apreensão]
Valor inicial da Causa: R$ 2.382,31
Parte autora:
Nome: LOJA BRASIMOVEIS LTDA - ME
Endereço: avenida brasil, 4260, centro, Alta Floresta D’Oeste - RO
- CEP: 76954-000
Nome: SANDRA GALLO DA SILVA
Endereço: RUA PATRIOTAS, 4155, LIBERDADE, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) AUTOR: LUCIENE PEREIRA BENTO RO0003409
Advogado do(a) AUTOR: LUCIENE PEREIRA BENTO RO0003409
Parte requerida:
Nome: ANTONIO GIBRAIR MADUREIRA
Endereço: RUA RORAIMA, 3578, PRINCESA ISABEL, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Compulsando os autos verifico que o executado não foi citado.
Assim, desentranhe-se o MANDADO (id 17740201) dos autos,
para cumprimento integral do que foi determinado na DECISÃO id
17686997, promovendo-se a citação do executado.
Caso não seja possível expeça-se novo MANDADO de citação/
intimação.
Desde já indefiro o pedido id 18122412, tendo em vista que não
houve recolhimento das custas complementares.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 16 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
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Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Processo n. 7001216-41.2017.8.22.0017
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Assunto: [Indenização por Dano Moral]
Parte autora:
Nome: ADILSON NUNES DE MORAIS
Endereço: Av. Paraná, 4756, Santa Felicidade, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEANDER MARIANO SILVA
SANTOS - RO0002295
Parte requerida:
Nome: BANCO PAN S.A.
Endereço: Avenida Paulista, 1374, andar 16, Bela Vista, São Paulo
- SP - CEP: 01310-100
Advogado do(a) REQUERIDO: EDUARDO CHALFIN SP0241287
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação reclamando inexistência de débito com pedido
de dano moral movida por Adilson Nunes de Morais em face do
Banco PAN S.A, aduzindo que teve seu nome incluído em cadastro
de maus pagadores (SPC-SERASA), por suposta dívida que alega
nunca ter contraído. Por essa razão, reclama o direito à indenização
pelo dano moral sofrido no valor equivalente à 40 (quarenta) salários
mínimos, bem postulando a concessão da tutela de urgência, a
qual fora indeferida nos termos da DECISÃO sob ID n. 13432090.
Citada, a parte requerida contestou ação aduzindo ser legítima
a dívida ora discutida nos autos, afirmando que a parte autora
contratou o serviço de crédito desde 15/12/2009 e, agiu em
exercício regular de direito ao inscrever o nome do autor em sistema
de cadastro de inadimplência ante a ausência de quitação. Por
essa razão, explica ser indevido o pedido de indenização porque
não houve dano moral demonstrado, postulando ao final pela total
improcedência dos pedidos autorais.
Tentada conciliação restou infrutífera, ID n. 14894191.
É a síntese necessária. Decido.
JULGAMENTO ANTECIPADO
O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355,
inciso II, do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade
de produção de outras provas além daquelas já existentes nos
autos.
Longe de configurar qualquer cerceamento de defesa ou de
ação, o julgamento antecipado da lide revela o cumprimento do
mandamento constitucional insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII,
que garante a todos a razoável duração do processo.
MÉRITO
No MÉRITO, a parte autora tem razão em parte de suas
alegações.
Com efeito, o documento anexado no ID n. 13409241, demonstra
de fato a inscrição do nome do autor junto ao SPC, por requerimento
da parte requerida, fundado em suposto débito.
Pois bem.
A ação é procedente em parte.
Insta esclarecer que se aplica a lei 8.078/1990, pois a relação
mantida entre as partes e que representa a causa de pedir é
tipicamente de consumo com todos os contornos a ela inerentes.
Com efeito, havendo alegação pela parte requerida de que o autor
contratou a dívida que originou a inscrição negativa em nome
do autor e sendo esta contestada pelo requerente, é de ônus e
incumbência da parte requerida demonstrar a regularidade da
contratação, podendo ser por meio de contrato ou qualquer outro
documento licito que comprove suas alegações.
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No presente caso, a parte requerida não apresentou prova alguma
da regularidade de contratação do suposto crédito, muito embora
alegue em sua contestação ser devida a dívida.
Insta reforçar que as instituições financeiras como no caso da
requerida, quando oferecem seus serviços de créditos e operações
financeiras, mesmo que por telefone ou qualquer meio que não
se exija comprovação da negociata, se necessário for, assume
os riscos de seu negócio, pois caso seja negado pela parte a não
contratação e não podendo comprová-la, não se pode presumir a
regularidade em desfavor do consumidor.
De igual forma, não há como reconhecer a licitude da contratação
por meras telas de seus sistemas internos com dados da parte
autora e apontamento de valores supostamente devidos, uma vez
que se trata de prova unilateral sem qualquer participação da parte
requerente.
Quando ao dano moral, é pacífico o entendimento de que a
manutenção indevida do nome do consumidor em órgãos de
proteção ao crédito enseja à reparação pelos danos morais
decorrentes, os quais se presumem com a permanência do nome
na lista desabonadora e não reclamam prova material de sua
existência.
Na verdade, estamos diante do DANO “IN RE IPSA”, ou seja, dano
moral presumido.
Em regra, para a configuração do dano moral é necessário provar
a conduta, o dano e o nexo causal.
Excepcionalmente o dano moral é presumido, ou seja, independe
da comprovação do grande abalo psicológico sofrido pela vítima.
O dano moral decorrente de inscrição indevida é “in re ipsa”, pois
ela presumidamente afeta a dignidade da pessoa humana, tanto
em sua honra subjetiva, como perante a sociedade.
Neste sentido o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiçado
Estado de Rondônia:
RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. CONSUMIDOR.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
CONTRATO INEXISTENTE. FRAUDE. DANO IN RE IPSA.
FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.
MANUTENÇÃO SENTENÇA. 1. A simples inclusão indevida do
nome da parte nos cadastros de inadimplentes, por si só, gera o
dever de indenizar pela parte que deu azo à restrição. A entidade
que promove a inscrição indevida de suposto devedor no SERASA
e/ou outros bancos de dados, responde pela reparação do dano
extrapatrimonial causado em razão da inscrição; O valor fixado
deve respeitar o princípio da razoabilidade, isto é, compensar os
transtornos causados e também servir de desestímulo ao causador
do dano para que não incida na mesma prática. (Autos n. 100463573.2014.8.22.0601; Relatora Juíza Euma Mendonça Tourinho;
Julgado em 12 de novembro de 2014).
A pretensão do autor, portanto, deve ser acolhida, com a condenação
da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
Em sede de fixação dos danos morais, entende-se adequado para
o caso a fixação de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
DISPOSITIVO
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta JULGO
PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e CONDENO o requerido
a pagar em favor do requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco
mil) reais a título de indenização por danos morais, com juros legais
1% ao mês (art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º, do Código
Tributário Nacional), contados a partir da citação e acrescido de
correção monetária em conformidade com o art. 398 do Código
Civil e Súmula 54 do STJ, de acordo com o INPC – Índice Nacional
de Preços ao Consumidor (Tabela adotada pelo TJRO), a partir
desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ.
DECLARO inexistente a dívida discutida nestes autos.
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e DETERMINO que o
requerido providencie a baixa dos apontamentos de dívida, caso
assim ainda conste, bem como se abstenha de fazer novas
inscrições em relação ao autor nos cadastros negativos de créditos
sobre dívida discutida nestes autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
EXTINGO o feito com resolução de MÉRITO, o que faço com
fundamento no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.
Havendo recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se o
recorrido para as contrarrazões, retornando conclusos para o
exame de admissibilidade.
Considerando que o requerente está representado por advogado,
com o trânsito em julgado da SENTENÇA deverá promover o seu
cumprimento instruindo o requerimento com memória de cálculo
observando-se os parâmetros acima estabelecidos.
Indefiro eventual requerimento de publicação em nome de
determinado advogado pois as intimações devem ser realizadas
na pessoa do causídico que, a teor do disposto nos arts. 2º e 5º
da Lei 11.419/2006, tem a atribuição de efetuar o próprio cadastro
junto ao PJE.
Sem custas e sem honorários nesta instância, conforme disposto
no art. 55 da Lei 9.99/95.
Serve a presente de MANDADO de intimação.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente arquivem-se os autos digitais.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 18 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700060962.2016.8.22.0017
Classe: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: ALVARO MARCELO BUENO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALVARO MARCELO BUENO RO0006843
EXECUTADO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome:
ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
SENTENÇA
Vistos.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA em que a parte autora
informou que a Fazendo Pública realizou o pagamento da RPV,
requerendo o arquivamento do feito [ID 18356823].
Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTO o cumprimento de SENTENÇA
ante o pagamento integral do débito, e determino o arquivamento
dos autos.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente pelo sistema
processual de informática.
Arquive-se, independente de intimação pessoal das partes.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 15 de maio de 2018.
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7000343-41.2017.8.22.0017
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Parte autora:
Nome: SICREDI UNIVALES MT
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDRE DE ASSIS ROSA - OABMS 12809

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

899

Parte requerida:
Nome: ISAAC COSTA LEAL - ME
Nome: ISAAC COSTA LEAL
DESPACHO
Vistos.
Não tendo sido localizados bens do devedor para penhora e
esgotadas as diligências nesse sentido, autorizo a suspensão
desta execução pelo prazo de 1 ano, ficando suspensa a contagem
do prazo prescricional nesse período (CPC, artigo 921, III, § 1º).
Na hipótese do exequente peticionar indicando bens a penhora,
desde já autorizo a baixa da suspensão e expedição do MANDADO
/carta precatória para penhora de bens.
Decorrido o prazo acima assinalado sem que seja localizado o
devedor ou bens para penhora, retire-se o processo da suspensão
e arquive-se sem baixa, iniciando a contagem do prazo de
prescrição intercorrente (CPC, art. 921, §§ 2º e 4º), dando ciência
ao exequente, por meio de seu advogado, sobre o decurso do prazo
de suspensão e sobre o arquivamento, para que, caso queira, se
manifeste em 10 (dez) dias.
Superado o prazo (10 dias) sem manifestação, promova-se o
arquivamento pelo prazo prescricional.
Durante esse período, caso o exequente peticione indicando bens
a penhora, desde já autorizo o desarquivamento e a expedição do
MANDADO /carta precatória para penhora de bens.
Decorrido o prazo prescricional no arquivo e sem manifestação,
desarquive-se e intimem-se as partes para se manifestarem quanto
à prescrição intercorrente, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC,
artigo 921, § 5º).
Após, conclusos.
Dê ciência ao exequente, por meio de seu advogado, deste
DESPACHO.
DESPACHO encaminhado automaticamente pelo sistema de
informática para publicação no Diário da Justiça.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 16 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7000274-09.2017.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Parte autora:
Nome: VALDEVINO PEREIRA
Endereço: LINHA P - 50, KM 22, ZONA RURAL, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) AUTOR: CARLOS OLIVEIRA SPADONI - OABRO 607-A
Parte requerida:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPACHO
Vistos.
Diante da proposta de acordo da requerida para concessão do
benefício para a parte autora e pagamento das parcelas retroativas,
entendo viável a designação de audiência de conciliação
especificamente para apresentação e oferecimento da proposta
à parte requerente, oportunidade em que poderá ser esclarecido
à autora quanto aos termos da proposta e sobre eventuais
vantagens.
Portanto, fica designada a audiência de conciliação para
oferecimento, à parte autora, da proposta dada pela requerida
para o dia 18/06/2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala de
audiências do CEJUSC, no Fórum de Alta Floresta D’Oeste-RO.
Intime-se pessoalmente a parte autora, dando ciência também ao
seu advogado e à procuradoria da autarquia previdenciária.
DESPACHO encaminhado automaticamente para publicação no
Diário da Justiça
Alta Floresta D’Oeste/RO, 16 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
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Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 0000865-37.2010.8.22.0017
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Parte autora:
Nome: RUBENS VIEIRA LOPES
Advogado do(a) EXEQUENTE: RUBENS VIEIRA LOPES - OABRO 273
Parte requerida:
Nome: SERGIO LUIZ STELLA
DESPACHO
Vistos.
Considerando que o veículo com restrição via RENAJUD não foi
localizado para penhora, promovi, nesta data, a baixa do referido
blequeio, conforme comprovante que segue anexo.
Diante da notícia de falecimento do credor, que advogava em causa
própria, nos termos do §2º, inciso II, do art. 313 do CPC, publiquese edital de intimação do espólio, de quem for o sucessor ou dos
herdeiros para que, no prazo de 15 dias, manifestem o interesse
na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no
referido prazo, sob pena de extinção do processo sem resolução
do MÉRITO.
Decorrido o prazo e nada sendo manifestado, certifique-se e retorne
o processo concluso para DECISÃO.
DECISÃO encaminhada automaticamente para publicação no
Diário da Justiça.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 16 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7000347-49.2015.8.22.0017
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Parte autora:
Nome: MARIANO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARIANE CARBONERA AGUIAR
- OAB-MS 19748, HELDER GUIMARAES MARIANO - OAB-MS
18941, FERNANDO FREITAS FERNANDES - OAB-MS 19171
Parte requerida:
Nome: AGROPECUARIA AF LTDA
DESPACHO
Atendendo ao pedido da parte autora, realizei pesquisas nos
sistemas RENAJUD e INFOJUD e não foram encontrados veículos
em nome do executado, tendo ainda sido verificado que não
realizou declarações de imposto de renda e bens nos últimos anos,
conforme comprovantes que seguem.
Intime-se o exequente para se manifestar em 15 dias e indicar
bens do requerido para penhora, uma vez que já foram realizadas
consultas nos sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD) e nada foi encontrado.
Depacho encaminhado automaticamente para publicação no DJe.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 17 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7001343-76.2017.8.22.0017
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Parte autora:

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

900

Nome: SICREDI UNIVALES MT
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDRE DE ASSIS ROSA - OABMS 12809
Parte requerida:
Nome: NILTON BEZERRA PINTO
Nome: WELMESON CHISTE DE AQUINO
DESPACHO
Vistos.
Indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN porque a
obtenção do espelho detalhado sobre os registros do veículo é
providência que pode ser realizada diretamente pelo exequente
junto ao referido órgão.
Portanto, intime-se o exequente para se manifestar em 15 dias,
sob pena de levantamento da constrição via RENAJUD de ID n.
17828748, ficando advertido de que a realização da penhora e
avaliação dos veículos fica condicionada à apresentação do efetivo
endereço de onde se encontram tais bens, tendo em vista que o
Oficial de Justiça já diligenciou pessoalmente e não encontrou
veículos na posse dos executados para serem penhorados.
DESPACHO encaminhado automaticamente para publicação no
Diário da Justiça.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 17 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7001561-07.2017.8.22.0017
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Parte autora:
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: JONATAS DA SILVA ALVES OAB-RO 6882, NOEL NUNES DE ANDRADE - OAB-RO 1586,
EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - OAB-RO 2930
Parte requerida:
Nome: BRUNO DA SILVA CORREA
DESPACHO
Vistos.
Concedo o prazo de 30 dias para o requerente apresentar a
localização dos veículos encontrados via RENAJUD, sob pena de
levantamento das constrições.
Decorrido o prazo, intime-se o autor para apresentar o endereço dos
veículos em 10 dias, sob pena de levantamento das constrições.
Apresentada a localização dos veículos, expeça-se MANDADO
para penhora e avaliação.
Não apresentada a localização dos veículos, certifique-se e retorne
concluso para liberação da constrição.
DESPACHO encaminhado automaticamente para publicação no
DJe.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 17 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7001597-83.2016.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Seguro]
Parte autora:
Nome: LUCAS BASTOS JANOSKI
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Endereço: linha 47,5, km 42, sn, zona rural, Alta Floresta D’Oeste
- RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER
TABARES - RO0006440
Parte requerida:
Nome: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 ANDAR, Centro, Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES AC0003592
SENTENÇA
LUCAS BASTOS JANOSKI ajuizou ação de cobrança em face
da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A, igualmente qualificado, alegando que se envolveu em
um acidente automobilístico, requerendo o recebimento do saldo
remanescente do seguro.
Relata o autor que o requerido efetuou o pagamento da indenização
em valor inferior ao determinado por lei, qual seja, R$ 6.412,50 (seis
mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). Sustenta
que o valor devido na época do sinistro conforme determina a Lei
11.4782/07, deveria ter sido o valor de R$ 13.500,00, descontando
o valor de R$ 6.412,50, já devidamente pago, possui, portanto, o
saldo a receber de R$ 7.087,50.
Citada, a requerida apresentou sua contestação, requerendo a
improcedência dos pedidos, alegando preliminarmente, ausência
de documentos indispensáveis e precariedade no boletim de
ocorrência, no MÉRITO alega que já houve o pagamento da quantia
devida na esfera administrativa, a impossibilidade de inversão do
ônus da prova, invalidade do laudo particular como única prova, a
necessidade de perícia complementar e (id. 7692325)
A parte autora deixou transcorrer o prazo sem apresentar
impugnação (id. 8993911).
Foi proferida DECISÃO saneadora, designando perícia médica (id.
9320799).
Realizada a perícia o laudo foi juntado aos autos (id. 17821503),
ocasião em que as partes se manifestaram.
É o breve relatório. Decido.
Inicialmente, ressalta-se que as preliminares arguidas pelo
requerido não foi acolhida, razão pela qual deixo de apreciá-la
nesta oportunamente.
No que diz respeito da necessidade de perícia complementar a ser
realizada pelo instituto médico legal, o art. 5º, §4º, da Lei 6.194/74
dispõe:
Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples
prova do acidente e do dano decorrente, independentemente
da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer
franquia de responsabilidade do segurado.
§ 4º Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o
acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares
e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de
atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se
houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante
pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio
da entidade fornecedora. (Incluído pela Lei nº 8.441, de 1992)
Do DISPOSITIVO acima, entende-se que a Lei nº 6.194/1974
não indica quais documentos devem ser apresentados quando do
requerimento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em
decorrência de acidente de trânsito, do que se conclui ser aceitável
qualquer documento que prove o acidente e o dano.
Assim, a realização de laudo médico confeccionada por perito
judicial supri o laudo do IML o que não obsta a comprovação do
direito do autor.
DIFERENÇA DE PORCENTAGEM DE INDENIZAÇÃO DE
SEGURO DPVAT
A presente demanda versa sobre cobrança de indenização por
danos cobertos pelo seguro DPVAT, sendo esta fixada com base
no art. 3º da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, o qual
dispõe:
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Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art.
2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez
permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica
e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem,
por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de
invalidez permanente; e
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à
vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares
devidamente comprovadas.
Neste caso específico, o autor alega ter sofrido acidente que
lhe causou invalidez permanente, decorrente de fratura na
perna esquerda, mão direita e tórax, requerendo a importância
remanescente de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e
cinquenta centavos).
Veja-se, a perícia concluiu que o periciando/autor, não está
impossibilitado de exercer qualquer atividade laboral, eis que sua
invalidez parcial.
Adiante, respondendo aos quesitos formulados, o Sr. Perito revelou
que o periciando apresentou deformidade no quinto dedo da mão
direita com desvio medial e moderada limitação à mobilidade do
dedo. Moderada repercussão no dedo. Limitação moderada à flexoextensão e punho e leve limitação à prono supinação. Moderada
repercussão no punho. Hipotrofia moderada da coxa esquerda,
comprometimento da marcha e leve redução da força, muscular no
membro. Leve repercussão no membro inferior esquerdo. Limitação
leve-moderada à mobilização passiva do joelho direito, com
crepitação moderada, sem sinais de instabilidade atual. Moderada
repercussão no joelho direito. Deformidade médio-esternal, dor à
palpação local e limitação álgica à expansibilidade torácica forçada.
Residual repercussão de estruturas torácicas.
Como relata ainda as sequelas sofridas pelo autor tratam-se de
lesões consolidadas, decorrentes do fato narrado e que determinam
comprometimento definitivo da função das estruturas acometidas
motivo pelo qual devem ser analisados em separado (id. 17821503
-pág. 3).
Havendo então:
1 - DANO PARCIAL INCOMPLETO de DEDO DA MÃO DIREITA,
com comprometimento de 50% da funcionalidade do DEDO (MÉDIA
DE DEDO);
2 - DANO PARCIAL INCOMPLETO de PUNHO DIREITO, com
comprometimento de 50% da funcionalidade do PUNHO (MÉDIA
DE PUNHO DIREITO);
3 - DANO PARCIAL INCOMPLETO de MEMBRO INFERIOR
ESQUERDO, com comprometimento de 25% da funcionalidade do
MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (LEVE DE MEMBRO INFERIOR
ESQUERDO);
4 - DANO PARCIAL INCOMPLETO de JOELHO DIREITO, com
comprometimento de 50% da funcionalidade do JOELHO (MÉDIA
DE JOELHO DIREITO) e
5 - DANO PARCIAL INCOMPLETO de ESTRUTURAS TORÁCICAS,
com repercussão na função respiratória não compensável, com
comprometimento de 10% da funcionalidade (RESIDUAL DE
ESTRUTURA TORÁCICA).
Por fim, cumpre observar que não se trata de invalidez permanente,
sendo a indenização prevista no art. 3º, inciso II da Lei nº 6.194/74
não é taxativa em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas
até este valor.
O valor supracitado constitui o teto máximo da indenização, que
deve ser avaliada proporcionalmente ao grau de incapacidade da
vítima, consoante §1º, inciso I do artigo supracitado, incluído pela
Lei n. 11.945/09:
[…]
§1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste
artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as
lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam
suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida
terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou
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parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa
e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou
funcionais, observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a
perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um
dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa,
correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do
percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;
O valor supracitado constitui o teto máximo da indenização, que
deve ser avaliada proporcionalmente ao grau de incapacidade da
vítima, onde o parecer do perito judicial, em resposta aos quesitos
apontam para os percentuais de 50% para dedo da mão direita,
50% para o punho direito, 25% do membro inferior esquerdo, 50%
do joelho direito e 10% da estrutura torácica.
Desta feita, uma vez que as lesões sofridas pelo autor se
encaixam no quadro de “Danos Corporais Segmentares (Parciais)
Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores”,
e apenas uma no quadro das “Lesões de órgão e estruturas
crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retroperotoneais cusando com prejuízos funcionais não compensáveis de
ordem automática, respiratória, digestiva, excretora ou de qualquer
outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital”,
consoante tabela da Lei 11.945/09, incluída pela Medida Provisória
n. 451/08, o valor de 100% (cem por cento) constitui o teto máximo
da indenização, que deve ser avaliada proporcionalmente ao grau
de incapacidade da vítima, onde o parecer do perito judicial, em
resposta aos quesitos apontam para os percentuais de 50%, 50%,
25%, 50% e 10%.
Considerando que:
1- (DANO PARCIAL INCOMPLETO de DEDO DA MÃO DIREITA,
com comprometimento de 50% da funcionalidade do DEDO
(MÉDIA DE DEDO), com percentual total segurado para a estrutura
de 10%, o valor devido corresponde a R$ 675,00 (seiscentos e
setenta e cinco reais).
2- Ainda (DANO PARCIAL INCOMPLETO de PUNHO DIREITO,
com comprometimento de 50% da funcionalidade do PUNHO
(MÉDIA DE PUNHO DIREITO)), com percentual total segurado
para a estrutura de 25%, o valor devido corresponde a R$ 1.687,50
(um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
3- DANO PARCIAL INCOMPLETO de MEMBRO INFERIOR
ESQUERDO, com comprometimento de 25% da funcionalidade do
MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (LEVE DE MEMBRO INFERIOR
ESQUERDO), com percentual total segurado para estrutura de
70%, o valor devido corresponde a R$ 2.362,50
4- (DANO PARCIAL INCOMPLETO de JOELHO DIREITO, com
comprometimento de 50% da funcionalidade do JOELHO (MÉDIA
DE JOELHO DIREITO)), com percentual total segurado para
estrutura 25%, o valor devido corresponde a R$ 1.687,50, (um mil,
seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
5- (DANO PARCIAL INCOMPLETO de ESTRUTURAS TORÁCICAS,
com repercussão na função respiratória não compensável, com
comprometimento de 10% da funcionalidade (RESIDUAL DE
ESTRUTURA TORÁCICA)), com percentual total segurado para
estrutura 100%, o valor devido corresponde a R$ 1.350,00 (três
mil, trezentos e setenta e cinco reais).
Somando os cinco valores o quantum devido é de R$ 7.762,50 (sete
mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
Deste modo, conforme informado pelo próprio autor, este recebeu
parte do valor administrativamente, qual seja, R$ 6.412,50 (seis
mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), restando
saldo remanescente de R$ 1.350,00.
Sabe-se que a súmula 8 do TJ/RO, dispõe que, na indenização
do seguro obrigatório por acidente de veículos, decorrente de
DECISÃO judicial, a correção monetária incide do ajuizamento da
ação, se não houve pedido administrativo, e os juros moratórios,
da citação.
No presente caso, houve pedido administrativo, vindo o autor a
receber parte de sua indenização.
Por outro lado, o art. 5º, § 1º da Lei 8.441/92, com redação dada
pela Lei 11.482/2007 estabelece que:
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Art. 5º, § 1º - A indenização referida neste artigo será paga com
base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em
cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça
da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da
entrega dos seguintes documentos (...).
O pagamento parcial ocorreu em 04/10/2016, como se vê do
documento de id. 6815184-pág. 1, e não tendo havido insurgência
da parte autora quanto a isto, tem-se que tal data estaria dentro do
prazo legal de trinta dias após a entrega da documentação.
Sendo assim, a correção monetária deve ser calculada desde a data
do atraso do pagamento, ou seja, a partir da data do pagamento
parcial em 04/10/2016 e os juros de mora devem ser computados
a partir da citação.
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT.
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. FRATURAS
DE TÍBIA E FÍBULA. LIMITAÇÃO DOS MOVIMENTOS DO
MEMBRO INFERIOR DIREITO. GRADUAÇÃO. LAUDO PERICIAL
NÃO IMPUGNADO NO MOMENTO ADEQUADO. INDENIZAÇÃO
DEVIDA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA SENTENÇA.
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS
MORATÓRIOS. Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a SENTENÇA que julgou procedente o pedido formulado no
bojo da ação de cobrança de indenização decorrente de seguro
DPVAT. Com a edição da Súmula nº 474 do Superior Tribunal
de Justiça, restou despicienda qualquer discussão a respeito da
desnecessidade de graduação do percentual de invalidez para
pagamento das indenizações decorrentes do seguro obrigatório
DPVAT, sendo imperativo aplicar os percentuais previstos na
tabela criada pela Lei nº 11.945/2009, incidente, inclusive, sobre
os sinistros ocorridos antes da sua entrada em vigor. Ademais, é
necessário observar a classificação feita pela Lei nº 6.194/74 (art.
3º, § 1º), em invalidez total e parcial, subdividida em completa e
incompleta, para fins de estabelecimento do percentual da perda
suportada. In casu, embora o laudo pericial seja contraditório,
não houve impugnação por parte da seguradora ré no momento
adequado, razão pela qual, considerando a CONCLUSÃO do
expert de que a parte autora restou acometida de invalidez
parcial completa (tíbia e fíbula da perna direita), com limitação de
movimentos no tornozelo e pé direitos, é caso de manutenção da
condenação estabelecida na SENTENÇA, a qual considerou o
percentual de perda na ordem de 70%, dando direito a indenização
no valor de R$ 7.087,50, já descontado o montante recebido
administrativamente (R$ 2.362,50). Por outro lado, a remansosa
jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a correção monetária deve incidir a partir da data do sinistro e, para
os casos em que houve pagamento parcial na via administrativa caso dos autos - computa-se desde então. Todavia, com razão a
parte recorrente no que pertine à incidência dos juros moratórios.
Consoante o artigo 405 do Código Civil c/c com o artigo 219 do CPC,
o marco inicial dos juros legais é contado a partir da citação, forte,
ainda, na Súmula nº 426 do STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70058004557, Sexta Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva
Tavares, Julgado em 31/07/2014) (TJ-RS - AC: 70058004557 RS,
Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento:
31/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 07/08/2014).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487,I do CPC JULGO
PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para CONDENAR
a requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A a pagar à parte autora LUCAS BASTOS
JANOSKI a diferença resultante do valor R$ 1.350,00 (um mil,
trezentos e cinquenta reais), devendo sobre este valor, incidir
correção monetária e juros de mora, conforme fundamentação.
Por consequência extingo o processo com fundamento no art. 487,
I do Código de Processo Civil.
Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, por ter havido
sucumbência recíproca, CONDENO cada parte ao pagamento de
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honorários advocatícios em favor do advogado da parte adversa
no importe de 10% (dez por cento) sobre do valor da condenação,
o que faço com fundamento no art. 85, §§1º e 2º do Código de
Processo Civil, as quais serão suspensas em relação ao autor, com
observância ao artigo 98, 3º, do CPC.
Fixei a base de cálculo dos honorários advocatícios como sendo o
valor da condenação (CPC, §2º, art. 85) em razão da procedência
parcial da pretensão da parte autora.
Deixo de estabelecer compensação entre as respectivas verbas
em razão da vedação expressa contida no § 14 do artigo 85 do
CPC.
As custas processuais deverão ser rateadas proporcionalmente
entre as partes, nos termos do artigo 86 do CPC. Assim, como a
parte autora em seu pedido inicial requereu o pagamento no valor
de R$ 7.087,50, sendo concedido o valor de R$ 1.350,00, o que
corresponde a 19,03% do seu pedido.
De consequência, a parte autora deve arca com 80,97% das custas,
e a parte requerida com as custas restantes, qual seja, 19,03%
por cento, as quais serão suspensas em relação ao autor, com
observância ao art. 98, §3º, do CPC.
Promova-se a transferência do valor depositado (id. 9972731)
em favor do Sr. Perito Médico na conta informada, caso não seja
possível expeça-se alvará.
Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5,
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme
provimento n. 016/2010-CG.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente pelo sistema
informática. Intimem-se.
Transitada em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as
baixas devidas.
Havendo apelação antes do trânsito em julgado, intime-se o
apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias (CPC,
artigo 1.010, § 1º).
Com as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo sem a
respectiva apresentação, remetam-se os autos à instância superior
para julgamento do recurso (CPC, artigo 1.010, § 3º).
Alta Floresta D’Oeste/RO, 16 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000461-17.2017.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Seguro]
Parte autora:
Nome: ELIAS BUENO DA SILVA
Endereço: avenida São Paulo, 3090, santa felicidade, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER
TABARES - RO0006440
Parte requerida:
Nome: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 ANDAR, Centro, Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
Advogado do(a) RÉU: WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665
SENTENÇA
ELIAS BUENO DA SILVA ajuizou ação de cobrança em face
da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A, igualmente qualificado, alegando que se envolveu em
um acidente automobilístico, requerendo o recebimento do saldo
remanescente do seguro.
Relata o autor que recebeu administrativamente valor inferior ao
determinado por lei, qual seja, R$ 337,50. Sustenta que, o valor
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correto a ser pago na época do sinistro conforme determina a Lei
11.4782/07, deveria ter sido o valor de R$ 3.375,00, descontando
o valor de R$ 1.687,50, já devidamente pago, possui, portanto, o
saldo a receber de R$ 3,037,50.
Citada, a requerida apresentou sua contestação, requerendo a
improcedência dos pedidos, alegando que houve o pagamento
na via administrativa, bem como da invalidade do laudo particular
como única prova para decidir o MÉRITO e a necessidade de
perícia complementar (id. 10812067).
A parte autora apresentou impugnação à contestação (id.
11114638).
Foi proferida DECISÃO saneadora, designando perícia médica (id.
11763470).
Realizada a perícia o laudo foi juntado aos autos (id. 17449220),
ocasião em que a parte autora manifestou (id. 17512706) e a
parte requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id.
18048974)
É o breve relatório. Decido.
Inicialmente, ressalta-se que as preliminares arguidas pelo
requerido não foi acolhida, razão pela qual deixo de apreciá-la
nesta oportunamente.
No que diz respeito da necessidade de perícia complementar a ser
realizada pelo instituto médico legal, o art. 5º, §4º, da Lei 6.194/74
dispõe:
Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples
prova do acidente e do dano decorrente, independentemente
da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer
franquia de responsabilidade do segurado.
§ 4º Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o
acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares
e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de
atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se
houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante
pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio
da entidade fornecedora. (Incluído pela Lei nº 8.441, de 1992)
Do DISPOSITIVO acima, entende-se que a Lei nº 6.194/1974
não indica quais documentos devem ser apresentados quando do
requerimento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em
decorrência de acidente de trânsito, do que se conclui ser aceitável
qualquer documento que prove o acidente e o dano.
Assim, a realização de laudo médico confeccionada por perito
judicial supri o laudo do IML o que não obsta a comprovação do
direito do autor.
DIFERENÇA DE PORCENTAGEM DE INDENIZAÇÃO DE
SEGURO DPVAT
A presente demanda versa sobre cobrança de indenização por
danos cobertos pelo seguro DPVAT, sendo esta fixada com base
no art. 3º da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, o qual
dispõe:
Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art.
2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez
permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica
e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem,
por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de
invalidez permanente; e
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à
vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares
devidamente comprovadas.
Neste caso específico, o autor alega ter sofrido acidente que lhe
causou invalidez permanente, decorrente da perda completa da
mobilidade do ombro direito.
Veja-se, a perícia concluiu que o periciando/autor, não está
totalmente impossibilitado de exercer qualquer atividade laboral,
eis que sua invalidez parcial incompleta (id 17449220 – pág. 5).
Adiante, na CONCLUSÃO do laudo, o Sr. Perito revelou que o grau
de incapacidade, consiste em dano parcial incompleto de membro
de ombro direito, com comprometimento de 25% da funcionalidade
do membro (leve) (id. 17449220 – pág. 3).
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Por fim, cumpre observar que não se trata de invalidez permanente,
sendo a indenização prevista no art. 3º, inciso II da Lei nº 6.194/74
não é taxativa em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas
até este valor.
O valor supracitado constitui o teto máximo da indenização, que
deve ser avaliada proporcionalmente ao grau de incapacidade da
vítima, consoante §1º, inciso I do artigo supracitado, incluído pela
Lei n. 11.945/09:
[…]
§1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste
artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as
lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam
suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida
terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou
parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa
e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou
funcionais, observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a
perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um
dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa,
correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do
percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;
O valor supracitado constitui o teto máximo da indenização, que
deve ser avaliada proporcionalmente ao grau de incapacidade da
vítima, onde o parecer do perito judicial, em resposta aos quesitos
apontam para o percentual total segurado para a estrutura 25% e
percentual de perda graduada 25%.
Desta feita, uma vez que a lesão sofrida pelo autor se encaixa
no quadro de “Perda completa da mobilidade de um dos ombros,
cotovelos, punhos ou dedo polegar”, consoante tabela da Lei
11.945/09, incluída pela Medida Provisória n. 451/08, o valor
de 25% (vinte) constitui o teto máximo da indenização, ou seja,
R$ 3.375,00, que deve ser avaliada proporcionalmente ao grau
de incapacidade da vítima, onde o parecer do perito judicial, em
resposta aos quesitos apontam para o percentual de 25%.
Em sendo assim, considerando que o teto máximo para esse tipo
de lesão é de até R$ 3.375,00 e que a incapacidade da parte autora
se enquadra em 25% desse valor, perfaz o montante de R$ 843,75
(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos),
deduzindo o valor já recebido administrativamente, qual seja, R$
R$ 337,50 (trezentos e trinta sete reais e cinquenta centavos),
restando saldo remanescente de R$ 506,25 (quinhentos e seis
reais e vinte e cinco centavos).
Sabe-se que a súmula 8 do TJ/RO, dispõe que, na indenização
do seguro obrigatório por acidente de veículos, decorrente de
DECISÃO judicial, a correção monetária incide do ajuizamento da
ação, se não houve pedido administrativo, e os juros moratórios,
da citação.
No presente caso, houve pedido administrativo, vindo o autor a
receber parte de sua indenização.
Por outro lado, o art. 5º, § 1º da Lei 8.441/92, com redação dada
pela Lei 11.482/2007 estabelece que:
Art. 5º, § 1º - A indenização referida neste artigo será paga com
base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em
cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça
da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da
entrega dos seguintes documentos (...).
O pagamento parcial ocorreu em 23/01/2017, como se vê do
documento de id. 9669753, e não tendo havido insurgência da
parte autora quanto a isto, tem-se que tal data estaria dentro do
prazo legal de trinta dias após a entrega da documentação.
Sendo assim, a correção monetária deve ser calculada desde a data
do atraso do pagamento, ou seja, a partir da data do pagamento
parcial em 23/01/2017 e os juros de mora devem ser computados
a partir da citação.
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT.
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. FRATURAS
DE TÍBIA E FÍBULA. LIMITAÇÃO DOS MOVIMENTOS DO
MEMBRO INFERIOR DIREITO. GRADUAÇÃO. LAUDO PERICIAL
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NÃO IMPUGNADO NO MOMENTO ADEQUADO. INDENIZAÇÃO
DEVIDA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA SENTENÇA.
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS
MORATÓRIOS. Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a SENTENÇA que julgou procedente o pedido formulado no
bojo da ação de cobrança de indenização decorrente de seguro
DPVAT. Com a edição da Súmula nº 474 do Superior Tribunal
de Justiça, restou despicienda qualquer discussão a respeito da
desnecessidade de graduação do percentual de invalidez para
pagamento das indenizações decorrentes do seguro obrigatório
DPVAT, sendo imperativo aplicar os percentuais previstos na
tabela criada pela Lei nº 11.945/2009, incidente, inclusive, sobre
os sinistros ocorridos antes da sua entrada em vigor. Ademais, é
necessário observar a classificação feita pela Lei nº 6.194/74 (art.
3º, § 1º), em invalidez total e parcial, subdividida em completa e
incompleta, para fins de estabelecimento do percentual da perda
suportada. In casu, embora o laudo pericial seja contraditório,
não houve impugnação por parte da seguradora ré no momento
adequado, razão pela qual, considerando a CONCLUSÃO do
expert de que a parte autora restou acometida de invalidez
parcial completa (tíbia e fíbula da perna direita), com limitação de
movimentos no tornozelo e pé direitos, é caso de manutenção da
condenação estabelecida na SENTENÇA, a qual considerou o
percentual de perda na ordem de 70%, dando direito a indenização
no valor de R$ 7.087,50, já descontado o montante recebido
administrativamente (R$ 2.362,50). Por outro lado, a remansosa
jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a correção monetária deve incidir a partir da data do sinistro e, para
os casos em que houve pagamento parcial na via administrativa caso dos autos - computa-se desde então. Todavia, com razão a
parte recorrente no que pertine à incidência dos juros moratórios.
Consoante o artigo 405 do Código Civil c/c com o artigo 219 do CPC,
o marco inicial dos juros legais é contado a partir da citação, forte,
ainda, na Súmula nº 426 do STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70058004557, Sexta Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva
Tavares, Julgado em 31/07/2014) (TJ-RS - AC: 70058004557 RS,
Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento:
31/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 07/08/2014).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC JULGO
PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para CONDENAR
a requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A a pagar à parte autora ELIAS BUENO DA
SILVA a diferença resultante do valor de R$ 506,25 (quinhentos e
seis reais e vinte e cinco centavos), devendo sobre este valor, incidir
correção monetária e juros de mora, conforme fundamentação.
Por consequência extingo o processo com fundamento no art. 487,
I do Código de Processo Civil.
Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, por ter havido
sucumbência recíproca, CONDENO cada parte ao pagamento de
honorários advocatícios em favor do advogado da parte adversa
no importe de 20% (vinte por cento) sobre do valor da condenação,
o que faço com fundamento no art. 85, §§1º e 2º do Código de
Processo Civil, as quais serão suspensas em relação ao autor, com
observância ao artigo 98, 3º, do CPC.
Fixei a base de cálculo dos honorários advocatícios como sendo o
valor da condenação (CPC, §2º, art. 85) em razão da procedência
parcial da pretensão da parte autora.
Deixo de estabelecer compensação entre as respectivas verbas
em razão da vedação expressa contida no § 14 do artigo 85 do
CPC.
As custas processuais deverão ser rateadas proporcionalmente
entre as partes, nos termos do artigo 86 do CPC. Assim, como a
parte autora em seu pedido inicial requereu o pagamento no valor
de R$ 3,037,50, sendo concedido o valor de R$ 506,25, o que
corresponde a 16,6% do seu pedido.
De consequência, a parte autora deve arca com 83,4% das custas,
e a parte requerida com as custas restantes, qual seja, 16,6%
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por cento, as quais serão suspensas em relação ao autor, com
observância ao art. 98, §3º, do CPC.
Promova-se a transferência do valor depositado em favor do Sr.
Perito Médico na conta informada, caso não seja possível expeçase alvará.
Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5,
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme
provimento n. 016/2010-CG.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente pelo sistema
informática.
Intimem-se.
Transitada em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as
baixas devidas.
Havendo apelação antes do trânsito em julgado, intime-se o
apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias (CPC,
artigo 1.010, § 1º).
Com as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo sem a
respectiva apresentação, remetam-se os autos à instância superior
para julgamento do recurso (CPC, artigo 1.010, § 3º).
Alta Floresta D’Oeste/RO, 16 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000148-56.2017.8.22.0017
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
Assunto: [Inventário e Partilha]
Valor inicial da Causa: R$ 9.000,00
Parte autora:
Nome: VANIA ALVES BEZERRA CANDIDO
Endereço: Rua General Osório, 577, Princesa Isabel, Cacoal - RO
- CEP: 76964-018
Nome: MARIA DA CONCEICAO LIMA BEZERRA DE DEUS
Endereço: Rua dos Patriotas, 3200, Redondo, Alta Floresta D’Oeste
- RO - CEP: 76954-000
Nome: FRANCISCO OCIFRAN LIMA BEZERRA
Endereço: AV. SÃO PAULO, 3.910, CENTRO, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Nome: JOSE OZEAN ALVES BEZERRA
Endereço: AV. NILO PEÇANHA, 2.516, REDONDO, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Nome: ANTONIA BEZERRA LIMA ESCOBAR
Endereço: AV PARANA, 4.993, SANTA FELICIDADE, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Nome: OZELANIA MARIA ALVES BEZERRA TURCATO
Endereço: AV. GETULIO VARGAS, 2.629, JARDIM DAS
PALMEIRAS, Alto Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Nome: MARIA OCILANIA LIMA BEZERRA DA SILVA
Endereço: RUA DO CARÁ, 2.154, POPULAR, Sapezal - MT - CEP:
78365-000
Nome: ANTONIO OCIEL LIMA BEZERRA
Endereço: AV. PRIMAVERA, 1557, JARDIM SAPEZAL, Sapezal MT - CEP: 78365-000
Nome: JOSE OSSIAN LIMA BEZERRA
Endereço: MATO GROSSO, 620, CENTRO, Colniza - MT - CEP:
78335-000
Advogado do(a) REQUERENTE: JACIR CANDIDO FERREIRA
JUNIOR - RO0003408
Advogado do(a) REQUERENTE: JACIR CANDIDO FERREIRA
JUNIOR - RO0003408
Advogado do(a) REQUERENTE: JACIR CANDIDO FERREIRA
JUNIOR - RO0003408
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Advogado do(a) REQUERENTE: JACIR CANDIDO FERREIRA
JUNIOR - RO0003408
Advogado do(a) REQUERENTE: JACIR CANDIDO FERREIRA
JUNIOR - RO0003408
Advogado do(a) REQUERENTE: JACIR CANDIDO FERREIRA
JUNIOR - RO0003408
Advogado do(a) REQUERENTE: JACIR CANDIDO FERREIRA
JUNIOR - RO0003408
Advogado do(a) REQUERENTE: JACIR CANDIDO FERREIRA
JUNIOR - RO0003408
Advogados do(a) REQUERENTE: ALVARO MARCELO BUENO RO0006843, ROBERTO ARAUJO JUNIOR - RO0004084
Parte requerida:
Nome: MARIA ALVES BEZERRA
Endereço: AV. AMAZONAS, 4825, CENTRO, Alta Floresta D’Oeste
- RO - CEP: 76954-000
Nome: MILTON BIZERRA DA SILVA
Endereço: AV. AMAZONAS, 4825, CENTRO, Alta Floresta D’Oeste
- RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Advogado do(a) INVENTARIADO:
DESPACHO
Intime-se o herdeiro José Ossian Lima Bezerra, por seu
procurador, para no prazo de 10 dias se manifestar acerca das
últimas declarações, tendo em vista que não consta sua assinatura
em eventual acordo realizado pelos herdeiros, o silêncio será
interpretado como anuência.
Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem os autos
conclusos para SENTENÇA.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 15 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000398-60.2015.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Valor inicial da Causa: R$ 16.320,00
Parte autora:
Nome: MURILLO MORAES VICENTE
Endereço: RUA SERGIPE, 3869, SANTA FELICIDADE, Alta
Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Nome: ADRIANA CRISTINA REZENDE DE MORAES
Endereço: RUA SERGIPE, 3869, SANTA FELICIDADE, Alta
Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) AUTOR: SALVADOR LUIZ PALONI - RO00299-A
Advogado do(a) AUTOR: SALVADOR LUIZ PALONI - RO00299-A
Parte requerida:
Nome: UNIMED VILHENA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
Endereço: AV. CAPITAO CASTRO, 4376, CENTRO, Vilhena - RO
- CEP: 76908-354
Advogado do(a) RÉU: LUIZ ANTONIO GATTO JUNIOR RO0004683
DESPACHO
Acolho a insurgência do autor em relação ao perito (id 16768986),
a fim de garantir a segurança jurídica e evitar futura alegação de
nulidade.
Em razão disso, nomeio como perito judicial o médico MARCOS
MADEIRA, especialista em neurocirurgia, podendo ser encontrado
no instituto INNERON, localizado na rua Padre Chiquinho, n. 485,
Bairro: Panai, Porto Velho/RO, telefone (069) 3223-5280, que deve
ser intimado para dizer no prazo 10 (dez) dias se aceita o encargo
e apresentar proposta de honorários.
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Na hipótese de recusa do referido médico em realizar a perícia
ou se por qualquer outro motivo devidamente justificado referido
profissional esteja impossibilitado de realizar referido procedimento,
fica o mesmo, desde já, desobrigado da referida determinação,
ficando nomeado, neste hipótese e desde logo, o médico
PAUZANES DE CARVALHO FILHO, especialista em neurocirurgia,
também podendo ser encontrado na Neuroclínica, localizada Rua
Paulo Leal, 393, Centro, Porto Velho, telefone: (069) 3221-5007,
para realização de perícia no requerente.
Aceito que seja o encargo e apresentada a proposta de honorários,
intime-se a requerida para efetuar o depósito no prazo de 10 (dez)
dias de eventual diferença dos honorários.
Intime-se referido perito, VIA CORREIOS, sobre a nomeação
e para dizer se aceita o encargo pericial no prazo de 10 dias,
encaminhando-lhe cópia dos quesitos que devem ser respondidos,
esclarecendo-lhe que deverá confeccionar um laudo pericial
respondendo aos quesitos assinalados, sendo que terá o prazo de
30 (trinta) dias, após a realização da perícia, para confeccionar o
laudo e encaminhar ao Fórum para juntada ao processo.
Caso o perito aceite o encargo, deverá agendar a data da perícia
e comunicar ao juízo com antecedência, de forma a permitir a
intimação das partes.
Forneça ao perito o endereço do juízo, e-mail e telefone da
escrivania para contato, informando-lhe de que terá o prazo de
10 (dez) dias, contados do recebimento da correspondência de
intimação, para comunicar se aceita ou não o encargo, podendo
fazê-lo por meio eletrônico, caso deseje.
Vindo a informação, intimem-se as partes, especialmente o autor
para comparecer na data agendada para realização da perícia.
A parte requerida deverá realizar o depósito dos honorários
periciais em juízo e comprovar nos autos o cumprimento da referida
diligência, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da intimação
desta DECISÃO.
Após a realização da perícia o Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta)
dias para apresentar o laudo em juízo.
Com a juntada do laudo pericial, cientifiquem-se as partes do
respectivo teor do documento, as quais deverão se manifestar,
caso queiram, dentro do prazo legal.
A escrivania deverá informar ao perito, os quesitos apresentados
pelas partes.
Intimem-se as partes da presente DECISÃO e expeça-se o
necessário.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 15 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 0001685-17.2014.8.22.0017
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
Assunto: [Inventário e Partilha]
Valor inicial da Causa: R$ 30.000,00
Parte autora:
Nome: RICARDO DA CHAGAS MIRANDA
Endereço: Linha 60, Km 15,, Não consta, Zona Rural, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Nome: Francisca Rodrigues Miranda
Endereço: Av. Paraná,, 3090, Não consta, Princesa Isabel, Alta
Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Nome: JOSEFA RODRIGUES DA SILVA
Endereço: Linha 60, Km 15,, Não consta, Zona Rural, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Nome: MARIA SULINA MIRANDA
Endereço: Vila Belo Monte,, 08, Não consta, Henrique Dias, Novo
Repartimento - PA - CEP: 68473-000
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Nome: FRANCISCO FILHO MIRANDA
Endereço: Vila Belo Monte,, 08, Não consta, Henrique Dias,, Novo
Repartimento - PA - CEP: 68473-000
Nome: MARIA DEUZELINA MIRANDA SOARES
Endereço: Rua Padre Pascoal Ronchebek,, 175, Casa 02,, Lausani
Paulista, São Paulo - SP - CEP: 02442-070
Nome: MARIA DA CONCEICAO MIRANDA
Endereço: Av. Paraná,, 2982, Não consta, Princesa Isabel, Alta
Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Nome: MANOEL FRANCISCO DE MIRANDA
Endereço: Rua Luciano Freire,, 48, Casa 3,, Parque Mandaqui,,
São Paulo - SP - CEP: 02420-060
Nome: RODRIGO SILVA DE MIRANDA
Endereço: Vila Belo Monte,, 08, Não consta, Henrique Dias,, Novo
Repartimento - PA - CEP: 68473-000
Nome: ANTONIO OLIVEIRA MIRANDA
Endereço: PRINCIPAL, CENTRO DO ABRAAO, Cidelândia - MA CEP: 65921-000
Nome: FRANCILENE DE SOUZA OLIVEIRA
Endereço: PRINCIPAL, 112, ABRAAO, Cidelândia - MA - CEP:
65921-000
Advogados do(a) REQUERENTE: ALEANDER MARIANO SILVA
SANTOS - RO0002295, HELAINY FUZARI - RO1548
Advogado do(a) REQUERENTE: AIRTOM FONTANA - RO5907
Advogados do(a) REQUERENTE: ALEANDER MARIANO SILVA
SANTOS - RO0002295, HELAINY FUZARI - RO1548
Advogados do(a) REQUERENTE: ALEANDER MARIANO SILVA
SANTOS - RO0002295, HELAINY FUZARI - RO1548
Advogados do(a) REQUERENTE: ALEANDER MARIANO SILVA
SANTOS - RO0002295, HELAINY FUZARI - RO1548
Advogados do(a) REQUERENTE: ALEANDER MARIANO SILVA
SANTOS - RO0002295, HELAINY FUZARI - RO1548
Advogados do(a) REQUERENTE: ALEANDER MARIANO SILVA
SANTOS - RO0002295, HELAINY FUZARI - RO1548
Advogados do(a) REQUERENTE: ALEANDER MARIANO SILVA
SANTOS - RO0002295, HELAINY FUZARI - RO1548
Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogados do(a) REQUERENTE: ALEANDER MARIANO SILVA
SANTOS - RO0002295, HELAINY FUZARI - RO1548
Advogados do(a) REQUERENTE: ALEANDER MARIANO SILVA
SANTOS - RO0002295, HELAINY FUZARI - RO1548
Parte requerida:
Nome: Francisco Rodrigues de Miranda
Endereço: Linha 60, Km 15,, Não consta, Zona Rural, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) INVENTARIADO:
DESPACHO
Trata-se de ação de inventário de Francisco Rodrigues de
Miranda.
O inventariante foi intimado para se manifestar e apresentar
depósito judicial referente ao quinhão hereditário de Rodrigo Silva
de Miranda.
Em manifestação a inventariante alega que não há necessidade
de comprovação dos gastos a título de quinhão, requerendo a
intimação pessoal da representante legal do menor (id 17949233).
Pois bem. Primeiro que a determinação judicial não era para
apresentar prestação de contas referente ao quinhão do herdeiro
relativamente incapaz, mas sim comprovar o depósito referente ao
quinhão.
Segundo se houve o pagamento da cota parte, cabe a guardiã sim
comprovar o referido pagamento, não havendo muito mistério para
demonstração.
Assim, intime-se a herdeira e representante legal do herdeiro
relativamente incapaz Sr. Maria Sulina Miranda, pessoalmente,
para juntar comprovante do pagamento da cota parte do herdeiro
relativamente incapaz ou apresentar prestação de contas referente
a utilização do dinheiro recebido a título de herança, no prazo de
15 dias.
Intime-se. Ciência ao Ministério Público.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 15 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
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Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000685-18.2018.8.22.0017
Classe:
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DE
PERSONALIDADE JURÍDICA (12119)
Assunto: [Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Valor inicial da Causa: R$ 384.958,49
Parte autora:
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) REQUERENTE:
Parte requerida:
Nome: GILBERTO FRANCISCO DOS SANTOS
Endereço: Rua C, 472, Cidade de Alta, Rolim de Moura - RO - CEP:
76940-000
Nome: LUZIANO RODRIGUES DA SILVA
Endereço: Rua Ouro Preto, 68, Boa Esperança, Rolim de Moura RO - CEP: 76940-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
INDEFIRO por ora o pedido de antecipação da tutela porque não
há elementos suficientes que indiquem a probabilidade do direito
da parte, tendo em vista que nem mesmo juntou contrato social.
Além disso, não trouxe aos autos prova capaz de determinar
que os sócios apontados na inicial fazem parte da empresa ora
executada. Portanto, não se encontra presente o requisito do artigo
300 do CPC, qual seja, a demonstração da probabilidade do direito
pleiteado, não restando justificada a tutela provisória de urgência
requerida, razão pela qual indefiro o pedido respectivo.
Cite-se a pessoa dos sócios da empresa requerida para apresentar
manifestação, nos termos do artigo 135 do CPC, no prazo de 15
dias, conforme segue:
Gilberto Francisco dos Santos, inscrita no CPF sob n. 109.255.52291, residente e domiciliado no Bairro Cidade Alta, 472, Rolim de
Moura/RO;
Luziano Rodrigues da Silva, residente e domiciliado na Rua Ouro
Preto, n. 68, Bairro: Boa Esperança, Rolim de Moura/RO.
Nos termos do §3º, do art. 134, determino a suspensão dos autos
de execução n. 0005754-10.2005.822.0017, devendo ser remetido
cópia da presente DECISÃO para aqueles autos promovendo-se a
suspensão.
Serve o presente de MANDADO /carta de citação e intimação.
Cumpra-se.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 15 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000516-31.2018.8.22.0017
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Duplicata]
Valor inicial da Causa: R$ 5.786,46
Parte autora:
Nome: PAULO DE SOUZA GOES
Endereço: Avenida Transcontinental, 896, - de 1024 a 1652 - lado
par, Casa Preta, Ji-Paraná - RO - CEP: 76907-552
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANTONIO RAMON VIANA
COUTINHO - RO0003518
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Parte requerida:
Nome: DENER DOUGLAS VITORIO
Endereço: Linha 132, Km 15, Fazenda América, Zona Rural, Alta
Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Trata-se execução de título extrajudicial proposta por PAULO DE
SOUZA GOES em face de DENER DOUGLAS VITÓRIO.
Em sede de pedido liminar o exequente postula pela penhora de
bens, constrição em dinheiros no sistema bacenjud e restrição de
veículos no sistema renajud para garantir a dívida.
Passo a análise do pedido liminar.
A presente ação tem por objetivo o arresto e penhora de bens do
requerido em razão do inadimplemento, sob o argumento que o
devedor estaria dilapidando o patrimônio da empresa.
Pois bem, a legislação civil atual explica que, para que seja concedida
a medida liminar de tutela de urgência, exige a demonstração do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme
redação do art. 300, do CPC/2015.
Verifica-se dos documentos juntados aos autos, a resistência do
requerido em efetuar o pagamento do crédito, demonstrando o
perigo de dano e o risco do resultado útil do processo.
Assim, considerando as alegações do autor, aliado aos demais
elementos de prova existentes nos autos até o momento, apresentase por ora verossímil o pedido.
Nesse sentido, consubstanciada nas alegações prestadas na inicial
e nos documentos juntados aos autos, verifica-se a probabilidade
do direito e perigo de dano, uma vez que o requerido poderá se
desfazer de seus bens durante o curso da ação.
Atendendo ao pedido da parte exequente, com base no art. 854 do
CPC/2015, deferi a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação
financeira.
Requisitado o bloqueio de valores em relação ao executado,
restou descumprida a ordem por insuficiência de fundos, conforme
relatório que detalha a ordem juntado aos autos.
Indefiro o pedido de constrição de veículos, tendo em vista que
o exequente não juntou comprovante de recolhimento de custa
complementares.
Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da
execução, a serem pagos pelo executado (CPC, artigo 827), sem
prejuízo de majoração nas hipóteses legais, como, por exemplo, no
caso de embargos (CPC, artigo 827, § 2º).
CITE-SE a parte executada para pagar a dívida em execução no
prazo de 03 (três) dias, contados da citação (CPC, artigo 829).
Na mesma oportunidade da citação, deverá a parte executada
ser intimada de que poderá opor embargos à execução,
independentemente de penhora, depósito ou caução (CPC, art.
913), no prazo de 15 dias (CPC, art. 915), alegando as matérias
previstas no art. 917 do CPC.
Salvo DECISÃO em sentido contrário, os embargos não possuem
efeito suspensivo (CPC, art. 919).
Havendo pagamento integral no prazo assinalado, os honorários
ficam reduzidos pela metade (CPC, artigo 827, §1º).
Decorrido o prazo sem a comprovação no pagamento, deverá o
Oficial de Justiça, com o mesmo MANDADO, realizar a penhora e a
avaliação de bem do devedor, de tudo lavrando-se auto e intimandose o executado, nos termos do artigo 829, § 1º, do CPC.
A penhora deverá recair sobre os bens eventualmente indicados
pela parte exequente, salvo se outros forem indicados pelo
executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a
constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo
ao exequente (CPC, artigo 829, § 2º).
Nos termos do artigo 831 do CPC, a penhora deverá recair sobre
tantos bens que se fizerem necessários e suficientes para garantir
o pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e
dos honorários advocatícios.
O Oficial de Justiça deverá atentar-se para que a penhora não
recaia sobre bens impenhoráveis ou inalienáveis (CPC, artigo 832),
bem como quanto à ordem preferencial de penhora do artigo 835
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do CPC e quanto ao procedimento legal previsto em detrimento da
natureza do objeto a ser penhorado.
Na hipótese do executado impedir o acesso do Oficial de Justiça
aos bens a serem penhorados, inclusive no caso de fechar as
portas da casa ou do estabelecimento, deverá o Oficial de Justiça
intimá-lo de que poderá ser expedida ordem de arrombamento para
garantir o cumprimento da diligência (CPC, artigo 846). Nesse caso
o Oficial de Justiça deverá certificar o ocorrido e solicitar ao Juiz a
expedição de ordem de arrombamento, mediante a apresentação
da certidão.
O termo de penhora deverá atender aos requisitos do artigo 838
do CPC e a nomeação do depositário deverá observar a ordem de
preferência descrita no artigo 840 do referido código.
A avaliação será realizada pelo Oficial de Justiça (CPC, artigo 870),
a qual deverá constar de vistoria e laudo anexados ao auto de
penhora, onde se especificará minuciosamente o objeto penhorado,
com todas as suas características, benfeitorias, estado em que se
encontram e respectivos valores (CPC, artigo 872, I e II), devendo
o Oficial de Justiça se atentar para os casos em que o objeto da
penhora reclamar as providências dos §§ 1º e 2º do artigo 872 do
CPC.
Sem prejuízo das providências anteriores, deverá o Oficial de
Justiça identificar e qualificar o possuidor do bem penhorado na
data da constrição, seja para o caso de bens móveis ou imóveis,
bem como intimá-lo da penhora.
Efetuada a penhora, do ato deverá ser imediatamente intimado o
devedor, na forma do artigo 841 do CPC.
Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre bem
imóvel, deverá o Oficial de Justiça intimar também o cônjuge da
parte executada, exceto se forem casados no regime de separação
absoluta de bens (CPC, artigo 842), bem como o coproprietário ou
o possuidor, quando existirem.
Se a penhora recair sobre bem indivisível, para eventuais fins do
disposto no artigo 843 do CPC, o Oficial de Justiça deverá certificar
quanto à existência de cônjuge, coproprietário ou copossuidor,
identificando-os e intimando-os da penhora.
Para a tentativa de penhora, caso o executado não indique bens
e na hipótese de não serem encontrados bens penhoráveis
em seu poder/residência/estabelecimento, deverá o Oficial de
Justiça diligenciar a tantos órgãos e entidades competentes para
registros de existência e movimentação de bens móveis (IDARON,
Prefeitura, Junta Comercial, etc) quantos forem possíveis a fim
de esgotar todas as diligências que possam ser empregadas
na tentativa de encontrar bens do devedor, de tudo certificando
pormenorizadamente nos autos.
Não será necessária consulta ao DETRAN pois, em havendo tal
necessidade, o Juízo valer-se-á do sistema RENAJUD.
No caso de não serem encontrados bens para penhora, o Oficial
de Justiça deverá descrever os bens que guarnecem a residência
ou o estabelecimento do executado, nomeando e intimando o
executado ou seu representante legal como depositário provisório
de tais bens pelo prazo de até 90 (noventa dias), advertida de que
se não houver retorno do oficial para realizar a penhora dos bens
arrolados, o depósito dar-se-á por extinto independentemente de
nova intimação (CPC, artigo 836, §§ 1º e 2º). Nesse caso, a parte
autora deverá ser intimada pela Escrivania para se manifestar
sobre os bens relacionados no prazo de 10 (dez) dias, advertida de
que a inércia importará no automático desfazimento do depósito.
Nos termos do artigo 405, § 3º, das DGJ, deixando o Oficial de
Justiça de relacionar os bens que guarnecem a residência ou o
estabelecimento do devedor, na hipótese de não serem encontrados
bens que possam ser penhorados e deixando de apresentar
justificativa plausível e circunstanciada da impossibilidade de
relacionar os bens, não lhe será devida a produtividade por nenhum
dos demais atos que eventualmente tiverem sido cumpridos.
Na hipótese do oficial de justiça não encontrar o executado, deverá
realizar o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a
execução (CPC, artigo 830).
Havendo arresto, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do ato,
o oficial de justiça deverá procurar o executado 2 (duas) vezes em

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

908

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, deverá realizar a
citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido
(CPC, artigo 830, §1º).
Se aperfeiçoada a citação por hora certa e transcorrido o prazo de
pagamento sem a quitação da dívida, o arresto fica automaticamente
convertido em penhora, independentemente de termo (CPC,
artigo 830, §3º), devendo o oficial de justiça intimar cônjuges,
coproprietários, possuidores e copossuidores do arresto; avaliar
pormenorizadamente os bens arrestados, descrevendo os bens
com todas as suas benfeitorias e valores; descrever as diligências
empreendidas e apresentar as justificativas circunstanciadas da
impossibilidade de cumprimento de quaisquer atos/intimações, sob
pena de prejuízo ao pagamento da diligência.
Para o caso de penhora ou arresto de fração de bem imóvel, deverá
o Oficial de Justiça descrever criteriosamente a fração do imóvel
que foi penhorada ou arrestada, inclusive das benfeitorias, situação,
conservação e valores existentes na porção penhorada/arrestada,
identificando sua localização dentro do imóvel e apresentando
mapa descritivo que identifique a localização da fração constrita, de
tudo dando ciência ao proprietário, ao coproprietário, ao devedor,
ao cônjuge e ao possuidor ou copossuidor.
Restando operada a penhora, ainda que por meio de arresto
convertido e não havendo embargos/impugnação, e também na
hipótese de restar frustrada a tentativa de citação ou de realização
de penhora ou arresto, intime-se a parte autora para se manifestar
e requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de levantamento da penhora e extinção do processo por
abandono.
Nessa oportunidade, intime-se o exequente de que, no caso de
penhora/arresto, incumbirá a ele providenciar a averbação do arresto
ou da penhora na unidade de registro que for competente (DARON,
Prefeitura, Bolsa de Valores, Junta Comercial, etc), mediante
apresentação de cópia do auto ou termo, independentemente de
ordem judicial, para que haja absoluta presunção de conhecimento
por terceiros (CPC, artigos 844 e 799, IX).
Havendo penhora ou arresto de bens, incumbirá à parte
exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora na
unidade de registro que for competente (Cartório de Registro de
Imóveis, DETRAN, IDARON, Prefeitura, Bolsa de Valores, Junta
Comercial, etc), mediante apresentação de cópia do auto ou termo,
independentemente de ordem judicial, para que haja absoluta
presunção de conhecimento por terceiros, conforme prescrevem
os artigos 844 e 799, inciso IX do Código de Processo Civil, ficando
sob sua responsabilidade promover eventual baixa posterior da
averbação logo que for oportuno, bem como efetuar o pagamento
das custas e emolumentos decorrentes das averbações e baixas.
Logo, deverá o Oficial de Justiça e a escrivania absterem-se de
encaminhar MANDADO físico aos referidos órgãos, inclusive
ao Cartório de Registro de Imóveis, para realização da referida
averbação.
Na hipótese de não haver manifestação do advogado sobre a
penhora, arresto ou diligência negativa, intime-se pessoalmente a
parte requerente para dar andamento ao processo em 5 (cinco)
dias, sob pena de extinção por abandono.
Na hipótese de restar negativa a diligência, seja no que se refere à
localização do devedor ou de bens para penhora ou arresto, deverá
o oficial de justiça especificar circunstanciadamente todas as
diligências que realizou na tentativa de cumprir o ato (DGJ, artigo
393), inclusive especificar o local em que a parte foi encontrada
nos casos em que ele não residir no endereço mencionado na
inicial, descrevendo pormenorizadamente o endereço onde a parte
foi localizada (DGJ, artigo 393, § único), sob pena de prejuízo no
pagamento da diligência.
Para fins de citação, intimação e nomeação de depositário, o Oficial
de Justiça deverá exigir a exibição do documento de identidade
do citando, intimando ou do depositário, anotando na certidão
lavrada os respectivos números (DGJ, artigo 394), sob pena de
ser considerado não praticado o ato para fins de pagamento de
produtividade (DGJ, artigo 396).
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Se requerido pela exequente, desde já autorizo a expedição de
certidão de ajuizamento desta execução, nos termos do artigo 828
do CPC.
Serve o presente DESPACHO como MANDADO /carta de citação/
intimação da parte devedora, bem como de penhora e arresto
de bens, além de intimação – sobre os atos de constrição – do
executado, do cônjuge, do coproprietário, do possuidor e do
copossuidor, devendo a escrivania se atentar para os casos em
que a Lei ou as normativas institucionais determinam que se
cumpra a citação ou intimação por meio de carta com aviso de
recebimento, via sistema eletrônico, Diário da Justiça ou remessa/
vista dos autos.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 15 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000862-50.2016.8.22.0017
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à
Execução]
Parte autora:
Nome: RAUL SOUZA BRANDAO
Endereço: Av. Rondônia, 4218, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO
- CEP: 76954-000
Nome: NEURACI VILAS BOAS BRANDAO
Endereço: Av. Rondônia, 4218, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO
- CEP: 76954-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILSON ALVES DE OLIVEIRA RO000549A
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILSON ALVES DE OLIVEIRA RO000549A
Parte requerida:
Nome: HENRIQUE SIMONCELIS
Endereço: Av. Brasil, 3728, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000
Advogado do(a) EXECUTADO: ROBERTO ARAUJO JUNIOR RO0004084
SENTENÇA
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA apresentada por
ROBERTO ARAÚJO JÚNIOR em face de RAUL SOUZA BRANDÃO,
para recebimento de honorários de sucumbência.
O executado foi intimado, oportunidade em que efetuou o pagamento
do débito (id. 17899711).
Em manifestação o exequente requereu o levantamento do alvará.
Relatei. Decido.
Logo, com a obrigação integralmente cumprida pela parte devedora
e exaurimento da prestação jurisdicional, resta tão somente declarar
extinta a execução e determinar o arquivamento do processo.
Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código
de Processo Civil, EXTINGO o cumprimento de SENTENÇA ante a
satisfação integral da obrigação, e determino o arquivamento dos
autos, após levantado os valores.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente pelo sistema
processual de informática.
Intime-se o exequente a, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer
em cartório e retirar o Alvará, ficando desde já AUTORIZADO sua
expedição, e proceder o levantamento do valor e cominações que
porventura incidirem, devendo ser dada quitação da quantia paga
por termo nos autos.
Cumprindo com o que for necessário e nada mais sendo requerido,
arquive-se.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 15 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
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Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000788-93.2016.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Valor inicial da Causa: R$ 419.375,00
Parte autora:
Nome: MATILDE LELIS DA COSTA CAMPOS
Endereço: Linha 47,5, esquina com 134, km 30, Distrito de Nova
Geaze, zona rural, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) AUTOR: GILSON ALVES DE OLIVEIRA RO000549A
Parte requerida:
Nome: APARECIDO DONIZETE PASSAGLIA
Endereço: Linha 45,, km 25, zona rural, Alta Floresta D’Oeste - RO
- CEP: 76954-000
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: AC Esplanada das Secretarias, 2986, Pedrinhas, Porto
Velho - RO - CEP: 76801-976
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU: ALVARO MARCELO BUENO - RO0006843
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Considerando-se que o §2º do art. 364 do Código de Processo Civil
dispõe ser sucessivo o prazo para a apresentação de alegações
finais, a preclusão somente se opera após a intimação de cada
parte.
Assim, para evitar a ocorrência de nulidade processual, procedase à intimação do Estado de Rondônia para que no prazo legal
apresente suas alegações finais.
Após, conclusos para SENTENÇA.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 15 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7001934-72.2016.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Defeito, nulidade ou anulação]
Valor inicial da Causa: R$ 1.080.000,00
Parte autora:
Nome: MAXCIR RAQUEL DALPRA VELHO
Endereço: AV. RIO DE JANEIRO, 4069, CENTRO, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) AUTOR: DANIEL DOS ANJOS FERNANDES
JUNIOR - RO0003214
Parte requerida:
Nome: VALDIVINO DE SOUSA
Endereço: AV. BARÃO DE MELGAÇO, 4126, PLANALTO, Rolim
de Moura - RO - CEP: 76940-000
Nome: MARIA DE FATIMA LUCIANO DE SOUSA
Endereço: AV. BARÃO DE MELGAÇO, 4126, PLANALTO, Rolim
de Moura - RO - CEP: 76940-000
Advogado do(a) RÉU: ADEILDO MARINO AMBROSIO FERREIRA
- RO6869
Advogado do(a) RÉU: ADEILDO MARINO AMBROSIO FERREIRA
- RO6869
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DESPACHO
Considerando-se as disposições do §3º do art. 3º, art. 166, e demais
normas que estimulam a resolução amigável das controvérsias,
designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO a ser realizada junto ao
CEJUSC desta Comarca, no dia 11/06/2018, às 08:30 hs.
As partes poderão ser representadas por seus advogados, desde
que tenham poderes para transigir.
Intimação pelo DJE.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 15 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000635-89.2018.8.22.0017
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Assunto: [Diligências]
Valor inicial da Causa: R$ 3.392,84
Parte autora:
Nome: União - Fazenda Nacional
Parte requerida:
Nome: VALDECY CARVALHO ASSUNCAO
Endereço: BRASIL, 3755, CENTRO, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000
Advogado do(a) DEPRECADO: LUCIENE PEREIRA BENTO OAB-RO 3409
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte requerida de que o peticionamento relativo
à execução e demais insurgências devem ser realizados no
processo de execução e não na carta precatória na medida em
que o juízo do processo principal é quem tem competência para
decidir sobre a extinção da execução, suspensão ou acerca dos
atos expropriatórios.
Portando, não sendo de competência deste juízo deprecado
a análise e julgamento de pedido de extinção da obrigação e
suspensão do processo executório, deixo de conhecer da petição
de ID n. 18301460, devendo a parte requerida protocolar referidos
documentos no processo de execução perante o juízo de origem.
Intime-se.
Considerando que não houve pedido do juízo de origem de
devolução da precatória sem o devido cumprimento e nem de que a
execução foi extinta ou suspensa, cumpra-se o que foi deprecado.
Cumprido o ato deprecado em sua integralidade, devolva-se a
precatória ao juízo de origem.
DESPACHO encaminhado automaticamente para publicação no
Diário da Justiça.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 16 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000690-40.2018.8.22.0017
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Cédula de Crédito Bancário]
Valor inicial da Causa: R$ 2.147,00
Parte autora:
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
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Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 775, Centro, Pimenta
Bueno - RO - CEP: 76970-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: GEISIELI DA SILVA ALVES RO9343, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO0002930, NOEL
NUNES DE ANDRADE - RO1586/RO
Parte requerida:
Nome: LUCAS GERALDO DE AQUINO
Endereço: Avenida Amapá, 4558, Santa Felicidade, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Ao autor para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de indeferimento, devendo:
- juntar comprovante de recolhimento das custas de acordo com o
estabelecido no novo regimento de cobrança das custas judiciais
(Lei 3.896/2016), devendo ser recolhido o percentual de 2% por
cento, nos termos do art. 12, inciso I da referida lei.
Decorrido o prazo, realizada a emenda, certifique a escrivania se
a custas foram recolhidas corretamente, caso positivo cumpra-se a
DECISÃO que passo a fundamentar.
Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da
execução, a serem pagos pelo executado (CPC, artigo 827), sem
prejuízo de majoração nas hipóteses legais, como, por exemplo, no
caso de embargos (CPC, artigo 827, § 2º).
CITE-SE a parte executada para pagar a dívida em execução no
prazo de 03 (três) dias, contados da citação (CPC, artigo 829).
Na mesma oportunidade da citação, deverá a parte executada
ser intimada de que poderá opor embargos à execução,
independentemente de penhora, depósito ou caução (CPC, art.
913), no prazo de 15 dias (CPC, art. 915), alegando as matérias
previstas no art. 917 do CPC.
Salvo DECISÃO em sentido contrário, os embargos não possuem
efeito suspensivo (CPC, art. 919).
Havendo pagamento integral no prazo assinalado, os honorários
ficam reduzidos pela metade (CPC, artigo 827, §1º).
Decorrido o prazo sem a comprovação no pagamento, deverá o
Oficial de Justiça, com o mesmo MANDADO, realizar a penhora e a
avaliação de bem do devedor, de tudo lavrando-se auto e intimandose o executado, nos termos do artigo 829, § 1º, do CPC.
A penhora deverá recair sobre os bens eventualmente indicados
pela parte exequente, salvo se outros forem indicados pelo
executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a
constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo
ao exequente (CPC, artigo 829, § 2º).
Nos termos do artigo 831 do CPC, a penhora deverá recair sobre
tantos bens que se fizerem necessários e suficientes para garantir
o pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e
dos honorários advocatícios.
O Oficial de Justiça deverá atentar-se para que a penhora não
recaia sobre bens impenhoráveis ou inalienáveis (CPC, artigo 832),
bem como quanto à ordem preferencial de penhora do artigo 835
do CPC e quanto ao procedimento legal previsto em detrimento da
natureza do objeto a ser penhorado.
Na hipótese do executado impedir o acesso do Oficial de Justiça
aos bens a serem penhorados, inclusive no caso de fechar as
portas da casa ou do estabelecimento, deverá o Oficial de Justiça
intimá-lo de que poderá ser expedida ordem de arrombamento para
garantir o cumprimento da diligência (CPC, artigo 846). Nesse caso
o Oficial de Justiça deverá certificar o ocorrido e solicitar ao Juiz a
expedição de ordem de arrombamento, mediante a apresentação
da certidão.
O termo de penhora deverá atender aos requisitos do artigo 838
do CPC e a nomeação do depositário deverá observar a ordem de
preferência descrita no artigo 840 do referido código.
A avaliação será realizada pelo Oficial de Justiça (CPC, artigo 870),
a qual deverá constar de vistoria e laudo anexados ao auto de
penhora, onde se especificará minuciosamente o objeto penhorado,
com todas as suas características, benfeitorias, estado em que se
encontram e respectivos valores (CPC, artigo 872, I e II), devendo
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o Oficial de Justiça se atentar para os casos em que o objeto da
penhora reclamar as providências dos §§ 1º e 2º do artigo 872 do
CPC.
Sem prejuízo das providências anteriores, deverá o Oficial de
Justiça identificar e qualificar o possuidor do bem penhorado na
data da constrição, seja para o caso de bens móveis ou imóveis,
bem como intimá-lo da penhora.
Efetuada a penhora, do ato deverá ser imediatamente intimado o
devedor, na forma do artigo 841 do CPC.
Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre bem
imóvel, deverá o Oficial de Justiça intimar também o cônjuge da
parte executada, exceto se forem casados no regime de separação
absoluta de bens (CPC, artigo 842), bem como o coproprietário ou
o possuidor, quando existirem.
Se a penhora recair sobre bem indivisível, para eventuais fins do
disposto no artigo 843 do CPC, o Oficial de Justiça deverá certificar
quanto à existência de cônjuge, coproprietário ou copossuidor,
identificando-os e intimando-os da penhora.
Para a tentativa de penhora, caso o executado não indique bens
e na hipótese de não serem encontrados bens penhoráveis
em seu poder/residência/estabelecimento, deverá o Oficial de
Justiça diligenciar a tantos órgãos e entidades competentes para
registros de existência e movimentação de bens móveis (IDARON,
Prefeitura, Junta Comercial, etc) quantos forem possíveis a fim
de esgotar todas as diligências que possam ser empregadas
na tentativa de encontrar bens do devedor, de tudo certificando
pormenorizadamente nos autos.
Não será necessária consulta ao DETRAN pois, em havendo tal
necessidade, o Juízo valer-se-á do sistema RENAJUD.
No caso de não serem encontrados bens para penhora, o Oficial
de Justiça deverá descrever os bens que guarnecem a residência
ou o estabelecimento do executado, nomeando e intimando o
executado ou seu representante legal como depositário provisório
de tais bens pelo prazo de até 90 (noventa dias), advertida de que
se não houver retorno do oficial para realizar a penhora dos bens
arrolados, o depósito dar-se-á por extinto independentemente de
nova intimação (CPC, artigo 836, §§ 1º e 2º). Nesse caso, a parte
autora deverá ser intimada pela Escrivania para se manifestar
sobre os bens relacionados no prazo de 10 (dez) dias, advertida de
que a inércia importará no automático desfazimento do depósito.
Nos termos do artigo 405, § 3º, das DGJ, deixando o Oficial de
Justiça de relacionar os bens que guarnecem a residência ou o
estabelecimento do devedor, na hipótese de não serem encontrados
bens que possam ser penhorados e deixando de apresentar
justificativa plausível e circunstanciada da impossibilidade de
relacionar os bens, não lhe será devida a produtividade por nenhum
dos demais atos que eventualmente tiverem sido cumpridos.
Na hipótese do oficial de justiça não encontrar o executado, deverá
realizar o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a
execução (CPC, artigo 830).
Havendo arresto, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do ato,
o oficial de justiça deverá procurar o executado 2 (duas) vezes em
dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, deverá realizar a
citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido
(CPC, artigo 830, §1º).
Se aperfeiçoada a citação por hora certa e transcorrido o prazo de
pagamento sem a quitação da dívida, o arresto fica automaticamente
convertido em penhora, independentemente de termo (CPC,
artigo 830, §3º), devendo o oficial de justiça intimar cônjuges,
coproprietários, possuidores e copossuidores do arresto; avaliar
pormenorizadamente os bens arrestados, descrevendo os bens
com todas as suas benfeitorias e valores; descrever as diligências
empreendidas e apresentar as justificativas circunstanciadas da
impossibilidade de cumprimento de quaisquer atos/intimações, sob
pena de prejuízo ao pagamento da diligência.
Para o caso de penhora ou arresto de fração de bem imóvel, deverá
o Oficial de Justiça descrever criteriosamente a fração do imóvel
que foi penhorada ou arrestada, inclusive das benfeitorias, situação,
conservação e valores existentes na porção penhorada/arrestada,

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

911

identificando sua localização dentro do imóvel e apresentando
mapa descritivo que identifique a localização da fração constrita, de
tudo dando ciência ao proprietário, ao coproprietário, ao devedor,
ao cônjuge e ao possuidor ou copossuidor.
Restando operada a penhora, ainda que por meio de arresto
convertido e não havendo embargos/impugnação, e também na
hipótese de restar frustrada a tentativa de citação ou de realização
de penhora ou arresto, intime-se a parte autora para se manifestar
e requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de levantamento da penhora e extinção do processo por
abandono.
Nessa oportunidade, intime-se o exequente de que, no caso de
penhora/arresto, incumbirá a ele providenciar a averbação do arresto
ou da penhora na unidade de registro que for competente (DARON,
Prefeitura, Bolsa de Valores, Junta Comercial, etc), mediante
apresentação de cópia do auto ou termo, independentemente de
ordem judicial, para que haja absoluta presunção de conhecimento
por terceiros (CPC, artigos 844 e 799, IX).
Havendo penhora ou arresto de bens, incumbirá à parte
exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora na
unidade de registro que for competente (Cartório de Registro de
Imóveis, DETRAN, IDARON, Prefeitura, Bolsa de Valores, Junta
Comercial, etc), mediante apresentação de cópia do auto ou termo,
independentemente de ordem judicial, para que haja absoluta
presunção de conhecimento por terceiros, conforme prescrevem
os artigos 844 e 799, inciso IX do Código de Processo Civil, ficando
sob sua responsabilidade promover eventual baixa posterior da
averbação logo que for oportuno, bem como efetuar o pagamento
das custas e emolumentos decorrentes das averbações e baixas.
Logo, deverá o Oficial de Justiça e a escrivania absterem-se de
encaminhar MANDADO físico aos referidos órgãos, inclusive
ao Cartório de Registro de Imóveis, para realização da referida
averbação.
Na hipótese de não haver manifestação do advogado sobre a
penhora, arresto ou diligência negativa, intime-se pessoalmente a
parte requerente para dar andamento ao processo em 5 (cinco)
dias, sob pena de extinção por abandono.
Na hipótese de restar negativa a diligência, seja no que se refere à
localização do devedor ou de bens para penhora ou arresto, deverá
o oficial de justiça especificar circunstanciadamente todas as
diligências que realizou na tentativa de cumprir o ato (DGJ, artigo
393), inclusive especificar o local em que a parte foi encontrada
nos casos em que ele não residir no endereço mencionado na
inicial, descrevendo pormenorizadamente o endereço onde a parte
foi localizada (DGJ, artigo 393, § único), sob pena de prejuízo no
pagamento da diligência.
Para fins de citação, intimação e nomeação de depositário, o Oficial
de Justiça deverá exigir a exibição do documento de identidade
do citando, intimando ou do depositário, anotando na certidão
lavrada os respectivos números (DGJ, artigo 394), sob pena de
ser considerado não praticado o ato para fins de pagamento de
produtividade (DGJ, artigo 396).
Se requerido pela exequente, desde já autorizo a expedição de
certidão de ajuizamento desta execução, nos termos do artigo 828
do CPC.
Serve o presente DESPACHO como MANDADO /carta de citação/
intimação da parte devedora, bem como de penhora e arresto
de bens, além de intimação – sobre os atos de constrição – do
executado, do cônjuge, do coproprietário, do possuidor e do
copossuidor, devendo a escrivania se atentar para os casos em
que a Lei ou as normativas institucionais determinam que se
cumpra a citação ou intimação por meio de carta com aviso de
recebimento, via sistema eletrônico, Diário da Justiça ou remessa/
vista dos autos.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 16 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
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Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000693-92.2018.8.22.0017
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Parte autora:
Nome: SICREDI UNIVALES MT
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCO ANDRE HONDA FLORES
- OAB-MS 06171
Parte requerida:
Nome: SELMA DE SOUZA PIMENTA
Endereço: Loteamento LH 47,5, S/N, Km 43, Rural, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Nome: NELCIDIO ANTERO DA SILVA
Endereço: Linha 47,5, Km 42, Rural, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000
DECISÃO
Indefiro eventual requerimento de publicação em nome de
determinado advogado pois as intimações devem ser realizadas
na pessoa do causídico que, a teor do disposto nos arts. 2º e 5º
da Lei 11.419/2006, tem a atribuição de efetuar o próprio cadastro
junto ao PJE.
Novo requerimento nesse sentido não será conhecido.
Intime-se a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 dias
e juntar o comprovante de recolhimento das custas processuais
iniciais no valor equivalente a 2% do valor da ação.
Esclareço que, por se tratar de procedimento executório em que
não há previsão de designação de audiência de conciliação como
regra, o requerente não poderá recolher o valor das custas iniciais
de forma fracionada, devendo recolher integralmente (2% do valor
da causa).
Caso o autor eventualmente recolha o valor menor antes de ser
intimado deste DESPACHO, deverá ser intimado para complementar
as custas em 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Não atendida a providência, certifique-se e retorne o processo
concluso para indeferimento e extinção.
Atendida regularmente a providência, cumpra-se conforme segue:
Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da
execução, a serem pagos pelo executado (CPC, artigo 827), sem
prejuízo de majoração nas hipóteses legais, como, por exemplo, no
caso de embargos (CPC, artigo 827, § 2º).
CITE-SE a parte executada para pagar a dívida em execução no
prazo de 03 (três) dias, contados da citação (CPC, artigo 829).
Na mesma oportunidade da citação, deverá a parte executada
ser intimada de que poderá opor embargos à execução,
independentemente de penhora, depósito ou caução (CPC, art.
913), no prazo de 15 dias (CPC, art. 915), alegando as matérias
previstas no art. 917 do CPC.
Salvo DECISÃO em sentido contrário, os embargos não possuem
efeito suspensivo (CPC, art. 919).
Havendo pagamento integral no prazo assinalado, os honorários
ficam reduzidos pela metade (CPC, artigo 827, §1º).
Decorrido o prazo sem a comprovação no pagamento, deverá o
Oficial de Justiça, com o mesmo MANDADO, realizar a penhora e a
avaliação de bem do devedor, de tudo lavrando-se auto e intimandose o executado, nos termos do artigo 829, § 1º, do CPC.
A penhora deverá recair sobre os bens eventualmente indicados
pela parte exequente, salvo se outros forem indicados pelo
executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a
constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo
ao exequente (CPC, artigo 829, § 2º).
Nos termos do artigo 831 do CPC, a penhora deverá recair sobre
tantos bens que se fizerem necessários e suficientes para garantir
o pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e
dos honorários advocatícios.
O Oficial de Justiça deverá atentar-se para que a penhora não
recaia sobre bens impenhoráveis ou inalienáveis (CPC, artigo 832),
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bem como quanto à ordem preferencial de penhora do artigo 835
do CPC e quanto ao procedimento legal previsto em detrimento da
natureza do objeto a ser penhorado.
Na hipótese do executado impedir o acesso do Oficial de Justiça
aos bens a serem penhorados, inclusive no caso de fechar as
portas da casa ou do estabelecimento, deverá o Oficial de Justiça
intimá-lo de que poderá ser expedida ordem de arrombamento para
garantir o cumprimento da diligência (CPC, artigo 846). Nesse caso
o Oficial de Justiça deverá certificar o ocorrido e solicitar ao Juiz a
expedição de ordem de arrombamento, mediante a apresentação
da certidão.
O termo de penhora deverá atender aos requisitos do artigo 838
do CPC e a nomeação do depositário deverá observar a ordem de
preferência descrita no artigo 840 do referido código.
A avaliação será realizada pelo Oficial de Justiça (CPC, artigo 870),
a qual deverá constar de vistoria e laudo anexados ao auto de
penhora, onde se especificará minuciosamente o objeto penhorado,
com todas as suas características, benfeitorias, estado em que se
encontram e respectivos valores (CPC, artigo 872, I e II), devendo
o Oficial de Justiça se atentar para os casos em que o objeto da
penhora reclamar as providências dos §§ 1º e 2º do artigo 872 do
CPC.
Sem prejuízo das providências anteriores, deverá o Oficial de
Justiça identificar e qualificar o possuidor do bem penhorado na
data da constrição, seja para o caso de bens móveis ou imóveis,
bem como intimá-lo da penhora.
Efetuada a penhora, do ato deverá ser imediatamente intimado o
devedor, na forma do artigo 841 do CPC.
Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre bem
imóvel, deverá o Oficial de Justiça intimar também o cônjuge da
parte executada, exceto se forem casados no regime de separação
absoluta de bens (CPC, artigo 842), bem como o coproprietário ou
o possuidor, quando existirem.
Se a penhora recair sobre bem indivisível, para eventuais fins do
disposto no artigo 843 do CPC, o Oficial de Justiça deverá certificar
quanto à existência de cônjuge, coproprietário ou copossuidor,
identificando-os e intimando-os da penhora.
Para a tentativa de penhora, caso o executado não indique bens
e na hipótese de não serem encontrados bens penhoráveis
em seu poder/residência/estabelecimento, deverá o Oficial de
Justiça diligenciar a tantos órgãos e entidades competentes para
registros de existência e movimentação de bens móveis (IDARON,
Prefeitura, Junta Comercial, etc) quantos forem possíveis a fim
de esgotar todas as diligências que possam ser empregadas
na tentativa de encontrar bens do devedor, de tudo certificando
pormenorizadamente nos autos.
Não será necessária consulta ao DETRAN pois, em havendo tal
necessidade, o Juízo valer-se-á do sistema RENAJUD.
No caso de não serem encontrados bens para penhora, o Oficial
de Justiça deverá descrever os bens que guarnecem a residência
ou o estabelecimento do executado, nomeando e intimando o
executado ou seu representante legal como depositário provisório
de tais bens pelo prazo de até 90 (noventa dias), advertida de que
se não houver retorno do oficial para realizar a penhora dos bens
arrolados, o depósito dar-se-á por extinto independentemente de
nova intimação (CPC, artigo 836, §§ 1º e 2º). Nesse caso, a parte
autora deverá ser intimada pela Escrivania para se manifestar
sobre os bens relacionados no prazo de 10 (dez) dias, advertida de
que a inércia importará no automático desfazimento do depósito.
Nos termos do artigo 405, § 3º, das DGJ, deixando o Oficial de
Justiça de relacionar os bens que guarnecem a residência ou o
estabelecimento do devedor, na hipótese de não serem encontrados
bens que possam ser penhorados e deixando de apresentar
justificativa plausível e circunstanciada da impossibilidade de
relacionar os bens, não lhe será devida a produtividade por nenhum
dos demais atos que eventualmente tiverem sido cumpridos.
Na hipótese do oficial de justiça não encontrar o executado, deverá
realizar o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a
execução (CPC, artigo 830).
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Havendo arresto, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do ato,
o oficial de justiça deverá procurar o executado 2 (duas) vezes em
dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, deverá realizar a
citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido
(CPC, artigo 830, §1º).
Se aperfeiçoada a citação por hora certa e transcorrido o prazo de
pagamento sem a quitação da dívida, o arresto fica automaticamente
convertido em penhora, independentemente de termo (CPC,
artigo 830, §3º), devendo o oficial de justiça intimar cônjuges,
coproprietários, possuidores e copossuidores do arresto; avaliar
pormenorizadamente os bens arrestados, descrevendo os bens
com todas as suas benfeitorias e valores; descrever as diligências
empreendidas e apresentar as justificativas circunstanciadas da
impossibilidade de cumprimento de quaisquer atos/intimações, sob
pena de prejuízo ao pagamento da diligência.
Para o caso de penhora ou arresto de fração de bem imóvel, deverá
o Oficial de Justiça descrever criteriosamente a fração do imóvel
que foi penhorada ou arrestada, inclusive das benfeitorias, situação,
conservação e valores existentes na porção penhorada/arrestada,
identificando sua localização dentro do imóvel e apresentando
mapa descritivo que identifique a localização da fração constrita, de
tudo dando ciência ao proprietário, ao coproprietário, ao devedor,
ao cônjuge e ao possuidor ou copossuidor.
Restando operada a penhora, ainda que por meio de arresto
convertido e não havendo embargos/impugnação, e também na
hipótese de restar frustrada a tentativa de citação ou de realização
de penhora ou arresto, intime-se a parte autora para se manifestar
e requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de levantamento da penhora e extinção do processo por
abandono.
Nessa oportunidade, intime-se o exequente de que, no caso de
penhora/arresto, incumbirá a ele providenciar a averbação do arresto
ou da penhora na unidade de registro que for competente (DARON,
Prefeitura, Bolsa de Valores, Junta Comercial, etc), mediante
apresentação de cópia do auto ou termo, independentemente de
ordem judicial, para que haja absoluta presunção de conhecimento
por terceiros (CPC, artigos 844 e 799, IX).
Havendo penhora ou arresto de bens, incumbirá à parte
exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora na
unidade de registro que for competente (Cartório de Registro de
Imóveis, DETRAN, IDARON, Prefeitura, Bolsa de Valores, Junta
Comercial, etc), mediante apresentação de cópia do auto ou termo,
independentemente de ordem judicial, para que haja absoluta
presunção de conhecimento por terceiros, conforme prescrevem
os artigos 844 e 799, inciso IX do Código de Processo Civil, ficando
sob sua responsabilidade promover eventual baixa posterior da
averbação logo que for oportuno, bem como efetuar o pagamento
das custas e emolumentos decorrentes das averbações e baixas.
Logo, deverá o Oficial de Justiça e a escrivania absterem-se de
encaminhar MANDADO físico aos referidos órgãos, inclusive
ao Cartório de Registro de Imóveis, para realização da referida
averbação.
Na hipótese de não haver manifestação do advogado sobre a
penhora, arresto ou diligência negativa, intime-se pessoalmente a
parte requerente para dar andamento ao processo em 5 (cinco)
dias, sob pena de extinção por abandono.
Na hipótese de restar negativa a diligência, seja no que se refere à
localização do devedor ou de bens para penhora ou arresto, deverá
o oficial de justiça especificar circunstanciadamente todas as
diligências que realizou na tentativa de cumprir o ato (DGJ, artigo
393), inclusive especificar o local em que a parte foi encontrada
nos casos em que ele não residir no endereço mencionado na
inicial, descrevendo pormenorizadamente o endereço onde a parte
foi localizada (DGJ, artigo 393, § único), sob pena de prejuízo no
pagamento da diligência.
Para fins de citação, intimação e nomeação de depositário, o Oficial
de Justiça deverá exigir a exibição do documento de identidade
do citando, intimando ou do depositário, anotando na certidão
lavrada os respectivos números (DGJ, artigo 394), sob pena de
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ser considerado não praticado o ato para fins de pagamento de
produtividade (DGJ, artigo 396).
Se requerido pela exequente, desde já autorizo a expedição de
certidão de ajuizamento desta execução, nos termos do artigo 828
do CPC.
Serve o presente DESPACHO como MANDADO /carta de citação/
intimação da parte devedora, bem como de penhora e arresto
de bens, além de intimação – sobre os atos de constrição – do
executado, do cônjuge, do coproprietário, do possuidor e do
copossuidor, devendo a escrivania se atentar para os casos em
que a Lei ou as normativas institucionais determinam que se
cumpra a citação ou intimação por meio de carta com aviso de
recebimento, via sistema eletrônico, Diário da Justiça ou remessa/
vista dos autos.
DESPACHO encaminhado automaticamente para publicação no
Diário da Justiça.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 16 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000692-10.2018.8.22.0017
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Contratos Bancários]
Valor inicial da Causa: R$ 11.659,18
Parte autora:
Nome: SICREDI UNIVALES MT
Endereço: Avenida dos Jambos, 1105, centro, Juína - MT - CEP:
78320-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCO ANDRE HONDA FLORES
- MS0006171
Parte requerida:
Nome: PAULO DE SOUZA MARTINS - ME
Endereço: desconhecido
Nome: PAULO DE SOUZA MARTINS
Endereço: desconhecido
Nome: CLEONILDA BRASIL RIOS
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Ao autor para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de indeferimento, devendo:
- juntar comprovante de recolhimento das custas de acordo com o
estabelecido no novo regimento de cobrança das custas judiciais
(Lei 3.896/2016), devendo ser recolhido o percentual de 2% por
cento, nos termos do art. 12, inciso I da referida lei.
Decorrido o prazo, realizada a emenda, certifique a escrivania se
a custas foram recolhidas corretamente, caso positivo cumpra-se a
DECISÃO que passo a fundamentar.
Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da
execução, a serem pagos pelo executado (CPC, artigo 827), sem
prejuízo de majoração nas hipóteses legais, como, por exemplo, no
caso de embargos (CPC, artigo 827, § 2º).
CITE-SE a parte executada para pagar a dívida em execução no
prazo de 03 (três) dias, contados da citação (CPC, artigo 829).
Na mesma oportunidade da citação, deverá a parte executada
ser intimada de que poderá opor embargos à execução,
independentemente de penhora, depósito ou caução (CPC, art.
913), no prazo de 15 dias (CPC, art. 915), alegando as matérias
previstas no art. 917 do CPC.
Salvo DECISÃO em sentido contrário, os embargos não possuem
efeito suspensivo (CPC, art. 919).
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Havendo pagamento integral no prazo assinalado, os honorários
ficam reduzidos pela metade (CPC, artigo 827, §1º).
Decorrido o prazo sem a comprovação no pagamento, deverá o
Oficial de Justiça, com o mesmo MANDADO, realizar a penhora e a
avaliação de bem do devedor, de tudo lavrando-se auto e intimandose o executado, nos termos do artigo 829, § 1º, do CPC.
A penhora deverá recair sobre os bens eventualmente indicados
pela parte exequente, salvo se outros forem indicados pelo
executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a
constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo
ao exequente (CPC, artigo 829, § 2º).
Nos termos do artigo 831 do CPC, a penhora deverá recair sobre
tantos bens que se fizerem necessários e suficientes para garantir
o pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e
dos honorários advocatícios.
O Oficial de Justiça deverá atentar-se para que a penhora não
recaia sobre bens impenhoráveis ou inalienáveis (CPC, artigo 832),
bem como quanto à ordem preferencial de penhora do artigo 835
do CPC e quanto ao procedimento legal previsto em detrimento da
natureza do objeto a ser penhorado.
Na hipótese do executado impedir o acesso do Oficial de Justiça
aos bens a serem penhorados, inclusive no caso de fechar as
portas da casa ou do estabelecimento, deverá o Oficial de Justiça
intimá-lo de que poderá ser expedida ordem de arrombamento para
garantir o cumprimento da diligência (CPC, artigo 846). Nesse caso
o Oficial de Justiça deverá certificar o ocorrido e solicitar ao Juiz a
expedição de ordem de arrombamento, mediante a apresentação
da certidão.
O termo de penhora deverá atender aos requisitos do artigo 838
do CPC e a nomeação do depositário deverá observar a ordem de
preferência descrita no artigo 840 do referido código.
A avaliação será realizada pelo Oficial de Justiça (CPC, artigo 870),
a qual deverá constar de vistoria e laudo anexados ao auto de
penhora, onde se especificará minuciosamente o objeto penhorado,
com todas as suas características, benfeitorias, estado em que se
encontram e respectivos valores (CPC, artigo 872, I e II), devendo
o Oficial de Justiça se atentar para os casos em que o objeto da
penhora reclamar as providências dos §§ 1º e 2º do artigo 872 do
CPC.
Sem prejuízo das providências anteriores, deverá o Oficial de
Justiça identificar e qualificar o possuidor do bem penhorado na
data da constrição, seja para o caso de bens móveis ou imóveis,
bem como intimá-lo da penhora.
Efetuada a penhora, do ato deverá ser imediatamente intimado o
devedor, na forma do artigo 841 do CPC.
Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre bem
imóvel, deverá o Oficial de Justiça intimar também o cônjuge da
parte executada, exceto se forem casados no regime de separação
absoluta de bens (CPC, artigo 842), bem como o coproprietário ou
o possuidor, quando existirem.
Se a penhora recair sobre bem indivisível, para eventuais fins do
disposto no artigo 843 do CPC, o Oficial de Justiça deverá certificar
quanto à existência de cônjuge, coproprietário ou copossuidor,
identificando-os e intimando-os da penhora.
Para a tentativa de penhora, caso o executado não indique bens
e na hipótese de não serem encontrados bens penhoráveis
em seu poder/residência/estabelecimento, deverá o Oficial de
Justiça diligenciar a tantos órgãos e entidades competentes para
registros de existência e movimentação de bens móveis (IDARON,
Prefeitura, Junta Comercial, etc) quantos forem possíveis a fim
de esgotar todas as diligências que possam ser empregadas
na tentativa de encontrar bens do devedor, de tudo certificando
pormenorizadamente nos autos.
Não será necessária consulta ao DETRAN pois, em havendo tal
necessidade, o Juízo valer-se-á do sistema RENAJUD.
No caso de não serem encontrados bens para penhora, o Oficial
de Justiça deverá descrever os bens que guarnecem a residência
ou o estabelecimento do executado, nomeando e intimando o
executado ou seu representante legal como depositário provisório
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de tais bens pelo prazo de até 90 (noventa dias), advertida de que
se não houver retorno do oficial para realizar a penhora dos bens
arrolados, o depósito dar-se-á por extinto independentemente de
nova intimação (CPC, artigo 836, §§ 1º e 2º). Nesse caso, a parte
autora deverá ser intimada pela Escrivania para se manifestar
sobre os bens relacionados no prazo de 10 (dez) dias, advertida de
que a inércia importará no automático desfazimento do depósito.
Nos termos do artigo 405, § 3º, das DGJ, deixando o Oficial de
Justiça de relacionar os bens que guarnecem a residência ou o
estabelecimento do devedor, na hipótese de não serem encontrados
bens que possam ser penhorados e deixando de apresentar
justificativa plausível e circunstanciada da impossibilidade de
relacionar os bens, não lhe será devida a produtividade por nenhum
dos demais atos que eventualmente tiverem sido cumpridos.
Na hipótese do oficial de justiça não encontrar o executado, deverá
realizar o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a
execução (CPC, artigo 830).
Havendo arresto, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do ato,
o oficial de justiça deverá procurar o executado 2 (duas) vezes em
dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, deverá realizar a
citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido
(CPC, artigo 830, §1º).
Se aperfeiçoada a citação por hora certa e transcorrido o prazo de
pagamento sem a quitação da dívida, o arresto fica automaticamente
convertido em penhora, independentemente de termo (CPC,
artigo 830, §3º), devendo o oficial de justiça intimar cônjuges,
coproprietários, possuidores e copossuidores do arresto; avaliar
pormenorizadamente os bens arrestados, descrevendo os bens
com todas as suas benfeitorias e valores; descrever as diligências
empreendidas e apresentar as justificativas circunstanciadas da
impossibilidade de cumprimento de quaisquer atos/intimações, sob
pena de prejuízo ao pagamento da diligência.
Para o caso de penhora ou arresto de fração de bem imóvel, deverá
o Oficial de Justiça descrever criteriosamente a fração do imóvel
que foi penhorada ou arrestada, inclusive das benfeitorias, situação,
conservação e valores existentes na porção penhorada/arrestada,
identificando sua localização dentro do imóvel e apresentando
mapa descritivo que identifique a localização da fração constrita, de
tudo dando ciência ao proprietário, ao coproprietário, ao devedor,
ao cônjuge e ao possuidor ou copossuidor.
Restando operada a penhora, ainda que por meio de arresto
convertido e não havendo embargos/impugnação, e também na
hipótese de restar frustrada a tentativa de citação ou de realização
de penhora ou arresto, intime-se a parte autora para se manifestar
e requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de levantamento da penhora e extinção do processo por
abandono.
Nessa oportunidade, intime-se o exequente de que, no caso de
penhora/arresto, incumbirá a ele providenciar a averbação do arresto
ou da penhora na unidade de registro que for competente (DARON,
Prefeitura, Bolsa de Valores, Junta Comercial, etc), mediante
apresentação de cópia do auto ou termo, independentemente de
ordem judicial, para que haja absoluta presunção de conhecimento
por terceiros (CPC, artigos 844 e 799, IX).
Havendo penhora ou arresto de bens, incumbirá à parte
exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora na
unidade de registro que for competente (Cartório de Registro de
Imóveis, DETRAN, IDARON, Prefeitura, Bolsa de Valores, Junta
Comercial, etc), mediante apresentação de cópia do auto ou termo,
independentemente de ordem judicial, para que haja absoluta
presunção de conhecimento por terceiros, conforme prescrevem
os artigos 844 e 799, inciso IX do Código de Processo Civil, ficando
sob sua responsabilidade promover eventual baixa posterior da
averbação logo que for oportuno, bem como efetuar o pagamento
das custas e emolumentos decorrentes das averbações e baixas.
Logo, deverá o Oficial de Justiça e a escrivania absterem-se de
encaminhar MANDADO físico aos referidos órgãos, inclusive
ao Cartório de Registro de Imóveis, para realização da referida
averbação.
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Na hipótese de não haver manifestação do advogado sobre a
penhora, arresto ou diligência negativa, intime-se pessoalmente a
parte requerente para dar andamento ao processo em 5 (cinco)
dias, sob pena de extinção por abandono.
Na hipótese de restar negativa a diligência, seja no que se refere à
localização do devedor ou de bens para penhora ou arresto, deverá
o oficial de justiça especificar circunstanciadamente todas as
diligências que realizou na tentativa de cumprir o ato (DGJ, artigo
393), inclusive especificar o local em que a parte foi encontrada
nos casos em que ele não residir no endereço mencionado na
inicial, descrevendo pormenorizadamente o endereço onde a parte
foi localizada (DGJ, artigo 393, § único), sob pena de prejuízo no
pagamento da diligência.
Para fins de citação, intimação e nomeação de depositário, o Oficial
de Justiça deverá exigir a exibição do documento de identidade
do citando, intimando ou do depositário, anotando na certidão
lavrada os respectivos números (DGJ, artigo 394), sob pena de
ser considerado não praticado o ato para fins de pagamento de
produtividade (DGJ, artigo 396).
Se requerido pela exequente, desde já autorizo a expedição de
certidão de ajuizamento desta execução, nos termos do artigo 828
do CPC.
Serve o presente DESPACHO como MANDADO /carta de citação/
intimação da parte devedora, bem como de penhora e arresto
de bens, além de intimação – sobre os atos de constrição – do
executado, do cônjuge, do coproprietário, do possuidor e do
copossuidor, devendo a escrivania se atentar para os casos em
que a Lei ou as normativas institucionais determinam que se
cumpra a citação ou intimação por meio de carta com aviso de
recebimento, via sistema eletrônico, Diário da Justiça ou remessa/
vista dos autos.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 16 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7000687-85.2018.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor inicial da Causa: R$ 7.047,55
Parte autora:
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) AUTOR: GEISIELI DA SILVA ALVES - OAB-RO
9343, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - OAB-RO 2930, NOEL
NUNES DE ANDRADE - OAB-RO 1586
Parte requerida:
Nome: NELSON INOCENCIO DA SILVA
Endereço: Rua Presidente Prudente, 5763, Centro, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
DESPACHO
Intime-se a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 dias
e juntar o comprovante de recolhimento das custas processuais
iniciais, sob pena de indeferimento da inicial.
Não cumprida a diligência, certifique-se e retorne o processo
concluso para extinção.
Atendida a providência, cumpra-se conforme segue:
Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação
para o dia 18/06/2018 as 08:00 horas, a ser realizada na sala de
audiências de conciliação do Centro Judiciário de Solução de
Conflitos deste Fórum (CEJUSC).
Intime-se a parte autora por meio de seu advogado (CPC, artigo
334, § 3º).
Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência
da audiência, intimando-o para comparecer ao ato e cientificando-o
de que deve apresentar contestação no prazo máximo de 15 dias,
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contados a partir da audiência acima designada (CPC, artigo 335),
advertindo-o de que, na hipótese de não apresentar contestação
no prazo assinalado, será considerado revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (CPC, artigo
344). Por ocasião da contestação, o réu deverá juntar suas provas
e especificar outras provas que eventualmente tiver a intenção de
produzir, inclusive dizer se deseja apresentar prova testemunhal,
justificando a necessidade e a pertinência.
Caso as partes manifestem expressamente o desinteresse na
composição consensual (CPC, artigo 334, § 4º, I), o prazo para o
requerido contestar fluirá a partir no dia do protocolo do pedido de
cancelamento da audiência de conciliação (CPC, artigo 335, II).
No expediente de citação e no cumprimento do ato deverão ser
observadas as normativas constantes nos artigos 243 e seguintes
do CPC, tanto pela escrivania quanto pelo Oficial de Justiça, este
último para os casos em que a citação não puder ser realizada
pelos Correios.
Advirtam-se as partes de que o não comparecimento injustificado à
audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade
da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da
vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida
em favor da União ou do Estado (CPC, artigo 334, § 8º).
Ficam advertidas as partes, ainda, de que deverão se fazer
presentes na audiência devidamente acompanhadas de seus
advogados ou do defensor público (CPC, artigo 334, § 9º), ficando
orientada a parte requerida de que, caso não tenha condições de
contratar advogado e se enquadre nas hipóteses previstas na lei,
deverá procurar a Defensoria Pública para que lhe acompanhe e
apresente a defesa técnica nos autos.
Caso a parte requerida, eventualmente, manifeste expressamente
o desinteresse na autocomposição com pelo menos 10 (dez) dias
de antecedência da audiência designada e caso o autor também ter
manifestado expressamente essa vontade na petição inicial (CPC,
artigo 334, § 5º), a audiência não será realizada (CPC, artigo 334,
§ 4º, inciso I), devendo ser comunicado ao CEJUSC, hipótese em
que deverá ser comunicado ao CEJUSC para anotação e/ou baixa
na pauta.
Se o réu alegar, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o
responsável pelo prejuízo invocado, desde já faculto ao autor, em
15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição
do réu (CPC, art. 338), devendo a escrivania lhe abrir vista neste
sentido independentemente de novo DESPACHO nesse sentido.
Na hipótese de ser apresentada a contestação antes da audiência
de conciliação com alegação de incompetência relativa ou
absoluta, suspenda-se a audiência designada (CPC, artigo 339,
§3º), comunicando-se ao CEJUSC para anotação ou baixa na
pauta. Nessa hipótese, intime-se a parte autora para dizer sobre a
arguição de incompetência no prazo de 10 (dez) dias, retornando
os autos conclusos para DECISÃO (CPC, artigo 64, § 2º).
Se o réu o réu propor reconvenção, intime-se o autor, na pessoa de
seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 dias (CPC,
artigo 343, § 1º).
Caso o réu alegue, na contestação, fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, intime-se o requerente, na pessoa de
seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze)
dias, oportunidade em que deverá produzir suas provas a respeito
(CPC, artigo 350).
Na hipótese do réu aduzir na contestação qualquer das preliminares
indicadas no artigo 337 do CPC, intime-se o requerente, na pessoa
de seu advogado, para responder no prazo de 15 (quinze) dias,
oportunidade em que deverá produzir suas provas a respeito (CPC,
artigo 351).
Em qualquer das hipóteses anteriores, em que o autor foi intimado
para responder as arguições do réu, deverá ele desde logo
especificar se tem outras provas a serem produzidas, além daquelas
que já tiver apresentado no processo, justificando a necessidade e
a pertinência.
Se a parte requerida não contestar a ação no prazo legal ou se o
fizer intempestivamente, certifique-se e retornem conclusos para
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análise sobre a ocorrência ou não dos efeitos da revelia e quanto
a necessidade de intimação do autor para especificação de provas
(CPC, artigo 348).
DESPACHO encaminhado automaticamente para publicação no
Diário da Justiça.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 16 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7001657-56.2016.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Seguro]
Parte autora:
Nome: EDUARDO FABEM
Endereço: linha P42, sn, km 07, zona rural, Alta Floresta D’Oeste RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER
TABARES - RO0006440
Parte requerida:
Nome: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 ANDAR, Centro, Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES RO0005369
SENTENÇA
EDUARDO FABEM ajuizou ação de cobrança em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A, igualmente qualificado, alegando que se envolveu em
um acidente automobilístico, requerendo o recebimento do saldo
remanescente do seguro.
Relata o autor que recebeu administrativamente valor inferior ao
determinado por lei, qual seja, R$ 2.362,50. Sustenta que o valor
correto a ser pago na época do sinistro conforme determina a Lei
11.4782/07, deveria ter sido o valor de R$ 9.450,00, descontando
o valor de R$ 2.362,50, já devidamente pago, possui, portanto, o
saldo a receber de R$ 7.087,50.
Citada, a requerida apresentou sua contestação, arguindo em sede
preliminar ausência de comprovante de residência e a ilegibilidade
dos documentos essenciais. No MÉRITO alegou pagamento na via
administrativa, da invalidade do laudo particular como única prova
para decidir MÉRITO, a necessidade de perícia complementar
pelo IML, requerendo em eventual condenação a aplicação da lei
vigente à época do sinistro. Requereu a produção de prova pericial
(id. 7682829).
A parte autora não apresentou impugnação à contestação (id.
8993614).
Foi proferida DECISÃO saneadora, designando perícia médica (id.
10426721).
Realizada a perícia o laudo foi juntado aos autos (id. 18030253),
ocasião em que as partes se manifestaram.
É o breve relatório. Decido.
Inicialmente, ressalta-se que as preliminares arguidas pelo
requerido não foi acolhida, razão pela qual deixo de apreciá-la
nesta oportunamente.
No que diz respeito a necessidade de perícia complementar a ser
realizada pelo instituto médico legal, o art. 5º, §4º, da Lei 6.194/74
dispõe:
Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples
prova do acidente e do dano decorrente, independentemente
da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer
franquia de responsabilidade do segurado.
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§ 4º Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o
acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares
e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de
atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se
houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante
pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio
da entidade fornecedora. (Incluído pela Lei nº 8.441, de 1992)
Do DISPOSITIVO acima, entende-se que a Lei nº 6.194/1974
não indica quais documentos devem ser apresentados quando do
requerimento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em
decorrência de acidente de trânsito, do que se conclui ser aceitável
qualquer documento que prove o acidente e o dano.
Assim, a realização de laudo médico confeccionada por perito
judicial supri o laudo do IML o que não obsta a comprovação do
direito do autor.
DIFERENÇA DE PORCENTAGEM DE INDENIZAÇÃO DE
SEGURO DPVAT
A presente demanda versa sobre cobrança de indenização por
danos cobertos pelo seguro DPVAT, sendo esta fixada com base
no art. 3º da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, o qual
dispõe:
Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art.
2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez
permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica
e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem,
por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de
invalidez permanente; e
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à
vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares
devidamente comprovadas.
Neste caso específico, o autor alega ter sofrido acidente que lhe
causou invalidez permanente, decorrente da perda completa da
mobilidade do membro inferior.
Veja-se, a perícia concluiu que o periciando/autor, não está
totalmente impossibilitado de exercer qualquer atividade laboral,
eis que sua invalidez parcial incompleta (id 18030253 – pág. 3).
Adiante, em resposta ao quesito n. 4 do reclamado, o Sr. Perito
revelou que o grau de incapacidade, consiste em dano parcial
incompleto de membro inferior direito, com comprometimento de
75% da funcionalidade do membro (id. 18030253 -pág 7).
Por fim, cumpre observar que não se trata de invalidez permanente,
sendo a indenização prevista no art. 3º, inciso II da Lei nº 6.194/74
não é taxativa em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas
até este valor.
O valor supracitado constitui o teto máximo da indenização, que
deve ser avaliada proporcionalmente ao grau de incapacidade da
vítima, consoante §1º, inciso I do artigo supracitado, incluído pela
Lei n. 11.945/09:
[…]
§1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste
artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as
lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam
suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida
terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou
parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa
e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou
funcionais, observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a
perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um
dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa,
correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do
percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;
O valor supracitado constitui o teto máximo da indenização, que
deve ser avaliada proporcionalmente ao grau de incapacidade da
vítima, onde o parecer do perito judicial, em resposta aos quesitos
apontam para o percentual total segurado para a estrutura 70% e
percentual de perda graduada 75%.
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Desta feita, uma vez que a lesão sofrida pela autora se encaixa no
quadro de “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
membros inferiores”, consoante tabela da Lei 11.945/09, incluída
pela Medida Provisória n. 451/08, o valor de 70% (setenta por cento)
constitui o teto máximo da indenização, ou seja, R$ 9.450,00, que
deve ser avaliada proporcionalmente ao grau de incapacidade da
vítima, onde o parecer do perito judicial, em resposta aos quesitos
apontam para o percentual de 75%.
Em sendo assim, considerando que o teto máximo para esse tipo de
lesão é de até R$ 9.450,00 e que a incapacidade da parte autora se
enquadra em 75% desse valor, perfaz o montante de R$ 7.087,50
(sete mil e oitenta e sete reais).
Deste modo, conforme informado pelo próprio autor, este recebeu
parte do valor administrativamente, qual seja, R$ 2.362,50 (dois mil,
trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), restando
saldo remanescente de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte
e cinco reais).
Sabe-se que a súmula 8 do TJ/RO, dispõe que, na indenização
do seguro obrigatório por acidente de veículos, decorrente de
DECISÃO judicial, a correção monetária incide do ajuizamento da
ação, se não houve pedido administrativo, e os juros moratórios,
da citação.
No presente caso, houve pedido administrativo, vindo o autor a
receber parte de sua indenização.
Por outro lado, o art. 5º, § 1º da Lei 8.441/92, com redação dada
pela Lei 11.482/2007 estabelece que:
Art. 5º, § 1º - A indenização referida neste artigo será paga com
base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em
cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça
da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da
entrega dos seguintes documentos (...).
O pagamento parcial ocorreu em 12/09/2016, como se vê do
documento de id. 7682855-pág. 1, e não tendo havido insurgência
da parte autora quanto a isto, tem-se que tal data estaria dentro do
prazo legal de trinta dias após a entrega da documentação.
Sendo assim, a correção monetária deve ser calculada desde a data
do atraso do pagamento, ou seja, a partir da data do pagamento
parcial em 12/09/2016 e os juros de mora devem ser computados
a partir da citação.
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT.
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. FRATURAS
DE TÍBIA E FÍBULA. LIMITAÇÃO DOS MOVIMENTOS DO
MEMBRO INFERIOR DIREITO. GRADUAÇÃO. LAUDO PERICIAL
NÃO IMPUGNADO NO MOMENTO ADEQUADO. INDENIZAÇÃO
DEVIDA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA SENTENÇA.
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS
MORATÓRIOS. Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a SENTENÇA que julgou procedente o pedido formulado no
bojo da ação de cobrança de indenização decorrente de seguro
DPVAT. Com a edição da Súmula nº 474 do Superior Tribunal
de Justiça, restou despicienda qualquer discussão a respeito da
desnecessidade de graduação do percentual de invalidez para
pagamento das indenizações decorrentes do seguro obrigatório
DPVAT, sendo imperativo aplicar os percentuais previstos na
tabela criada pela Lei nº 11.945/2009, incidente, inclusive, sobre
os sinistros ocorridos antes da sua entrada em vigor. Ademais, é
necessário observar a classificação feita pela Lei nº 6.194/74 (art.
3º, § 1º), em invalidez total e parcial, subdividida em completa e
incompleta, para fins de estabelecimento do percentual da perda
suportada. In casu, embora o laudo pericial seja contraditório,
não houve impugnação por parte da seguradora ré no momento
adequado, razão pela qual, considerando a CONCLUSÃO do
expert de que a parte autora restou acometida de invalidez
parcial completa (tíbia e fíbula da perna direita), com limitação de
movimentos no tornozelo e pé direitos, é caso de manutenção da
condenação estabelecida na SENTENÇA, a qual considerou o
percentual de perda na ordem de 70%, dando direito a indenização
no valor de R$ 7.087,50, já descontado o montante recebido
administrativamente (R$ 2.362,50). Por outro lado, a remansosa
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jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a correção monetária deve incidir a partir da data do sinistro e, para
os casos em que houve pagamento parcial na via administrativa caso dos autos - computa-se desde então. Todavia, com razão a
parte recorrente no que pertine à incidência dos juros moratórios.
Consoante o artigo 405 do Código Civil c/c com o artigo 219 do CPC,
o marco inicial dos juros legais é contado a partir da citação, forte,
ainda, na Súmula nº 426 do STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70058004557, Sexta Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva
Tavares, Julgado em 31/07/2014) (TJ-RS - AC: 70058004557 RS,
Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento:
31/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 07/08/2014).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487,I do CPC JULGO
PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para CONDENAR
a requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A a pagar à parte autora EDUARDO FABEM o
valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais),
devendo sobre este valor, incidir correção monetária e juros de
mora, conforme fundamentação.
Por consequência extingo o processo com fundamento no art. 487,
I do Código de Processo Civil.
Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, por ter havido
sucumbência recíproca, CONDENO cada parte ao pagamento de
honorários advocatícios em favor do advogado da parte adversa
no importe de 10% (dez por cento) sobre do valor da condenação,
o que faço com fundamento no art. 85, §§1º e 2º do Código de
Processo Civil, as quais serão suspensas em relação ao autor, com
observância ao artigo 98, 3º, do CPC.
Fixei a base de cálculo dos honorários advocatícios como sendo o
valor da condenação (CPC, §2º, art. 85) em razão da procedência
parcial da pretensão da parte autora.
Deixo de estabelecer compensação entre as respectivas verbas
em razão da vedação expressa contida no § 14 do artigo 85 do
CPC.
As custas processuais deverão ser rateadas proporcionalmente
entre as partes, nos termos do artigo 86 do CPC. Assim, como a
parte autora em seu pedido inicial requereu o pagamento no valor
de R$ 7.087,50, sendo concedido o valor de R$ 4.725,00, o que
corresponde a 66,66% do seu pedido.
De consequência, a parte autora deve arca com 33,34% das custas,
e a parte requerida com as custas restantes, qual seja, 66,66%
por cento, as quais serão suspensas em relação ao autor, com
observância ao art. 98, §3º, do CPC.
Promova-se a transferência do valor depositado em favor do Sr.
Perito Médico na conta informada, caso não seja possível expeçase alvará.
Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5,
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme
provimento n. 016/2010-CG.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente pelo sistema
informática. Intimem-se.
Transitada em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as
baixas devidas.
Havendo apelação antes do trânsito em julgado, intime-se o
apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias (CPC,
artigo 1.010, § 1º).
Com as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo sem a
respectiva apresentação, remetam-se os autos à instância superior
para julgamento do recurso (CPC, artigo 1.010, § 3º).
Alta Floresta D’Oeste/RO, 17 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
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Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000684-33.2018.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)
Assunto: [Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Valor inicial da Causa: R$ 20.072,32
Parte autora:
Nome: JOAO FELIX DALPRA
Endereço: Av. Carlos Luz, 4701, Redondo, Alta Floresta D’Oeste RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) AUTOR: GILSON ALVES DE OLIVEIRA RO000549A
Parte requerida:
Nome: DAIANE FATIMA SANSIGOLO DAL SANTO
Endereço: Linha 156, km 06,, zona rural, Alta Floresta D’Oeste RO - CEP: 76954-000
Nome: EDIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS
Endereço: Linha 156, km 06,, 0000, zona rural, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Ao autor para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de indeferimento, devendo:
- juntar comprovante de recolhimento das custas de acordo com o
estabelecido no novo regimento de cobrança das custas judiciais
(Lei 3.896/2016), devendo ser recolhido o percentual de 2% por
cento, nos termos do art. 12, inciso I da referida lei.
Decorrido o prazo, realizada a emenda, certifique a escrivania se
a custas foram recolhidas corretamente, caso positivo voltem os
autos conclusos para SENTENÇA.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 15 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7001272-74.2017.8.22.0017
Classe: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO
DE REGISTRO CIVIL (1682)
Assunto: [Registro Civil das Pessoas Naturais, Tabelionatos,
Registros, Cartórios]
Parte autora:
Nome: NICI DOS SANTOS
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 3590, PRINCESA ISABEL,
Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) REQUERENTE:
Parte requerida:
SENTENÇA
Trata-se de pedido de Restauração de Assento de Casamento,
formulado pela requerente NICI DOS SANTOS, brasileira,
divorciada, RG 698.288 SSP/RO, CPF: 674.837.982-20.
Relata a parte autora que contraiu matrimônio com Sr. Adevaldo
Pereira dos Santos em 26/03/84 na comarca de Eldorado/MS,
sendo dissolvida a relação no ano de 2015, mediante SENTENÇA
homologatória de ação de divórcio consensual tramitada na vara
cível da comarca de Buritis (0003526-98-2015.822.002).
Informa que quando foi expedido MANDADO de averbação e
enviado ao cartório de Eldorado/MS, a tabeliã informou que o
livro de n. 002, no qual foi registrado o assento de casamento
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foi extraviado por motivo de roubo, não podendo ser realizada a
averbação.
Por conta da impossibilidade a autora requer a restauração do
registro de casamento a partir da cópia do assento de casamento
anexo.
Devidamente processado o feito, o Ministério Público deixou de se
manifestar.
O requerido foi citado por edital, sendo nomeado curador dativo.
Em manifestação o requerido não se opõe ao pedido da autora (id
17507018).
A parte autora em manifestação requereu o julgamento antecipado
da lide.
Relatei. Decido.
Consta dos autos que a parte autora contraiu matrimônio com
Sr. Adevaldo Pereira dos Santos em 26/03/84 na comarca de
Eldorado/MS, sendo dissolvida a relação no ano de 2015, mediante
SENTENÇA homologatória de ação de divórcio consensual
tramitada na vara cível da comarca de Buritis/RO.
Informa que quando foi expedido MANDADO de averbação e
enviado ao cartório de Eldorado/MS, a tabeliã informou que o
livro de n. 002, no qual foi registrado o assento de casamento
foi extraviado por motivo de roubo, não podendo ser realizada a
averbação. (id 13750137).
Conforme consta o livro com o registro do assento de casamento
foi roubado, impossibilitando anotar a necessária averbação
do divórcio consensual das partes, sendo juntado registro de
ocorrência (id 13750137).
Foram juntados documentos pessoais da parte autora, resposta do
ofício ao cartório de Eldorado/MS, informando acerca do roubo, bem
como cópia do boletim de ocorrência e certidão de casamento.
O postulante necessita da restauração da certidão de casamento,
mormente para promover a averbação de seu divórcio.
DISPOSITIVO.
Isso posto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO
PROCEDENTE o pedido formulado pela autora, com elementos
probatórios coligidos nos autos, com destaque para a não
localização da certidão de casamento escriturada em nome
da interessada, malgrado as diligências ordenadas, autorizo a
restauração do assento de casamento de NICI DOS SANTOS e
ADEVALDO PEREIRA SANTOS, tudo com base nas informações
apresentadas no id 1375 acolhida, na íntegra.
Por conseguinte, com cópia de todo o expediente, sirva esta
SENTENÇA como MANDADO ao Registro Civil das Pessoas
Naturais da Comarca de Eldorado/MS, para lavratura do ato, com
gratuidade.
Com o trânsito em julgado, expeça-se MANDADO de averbação
destinado ao respectivo registro civil, cujo endereço foi fornecido
pela autora na inicial, cumprindo-se conforme disposições da Lei
6.015/73.
Autorizo a entrega do MANDADO de averbação à parte autora
para que diligencie, na forma eventualmente mais célere de que
disponha, para proceder a averbação respectiva, caso assim
deseje.
Sem custas.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente pelo sistema
de informática.
Transitada em julgado, arquivem-se.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 15 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7000771-57.2016.8.22.0017
Classe: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO
COM COBRANÇA (94)
Parte autora:
Nome: NELSON GONCALVES

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

Advogado do(a) AUTOR: ADEILDO MARINO AMBROSIO
FERREIRA - OAB-RO 6869
Parte requerida:
Nome: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
Nome: IRANI OLIVEIRA ALMEIDA
Nome: RITA SOARES DE OLIVEIRA
Nome: MARIA DE OLIVEIRA VIEIRA
Nome: LUCIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA
Nome: LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA
Nome: GENI DE OLIVEIRA
Nome: MILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA
Nome: IRACI FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA
Advogado do(a) RÉU: NEUZA DETOFOL FOLETO - OAB-RO
4313
DECISÃO
Vistos.
Recebo os aclaratórios por serem tempestivos e adequados.
A parte autora afirma que houve omissão na SENTENÇA
homologatória em relação ao pedido de suspensão do processo
até o cumprimento integral do acordo.
Razão assiste à parte autora uma vez que não houve pronunciamento
sobre esse pedido, razão pela qual passo a fazê-lo.
No termo de acordo as partes consignaram pedido de suspensão
do processo até o cumprimento integral do acordo.
Nesse particular, não é o caso do processo aguardar suspenso até
o prazo final do acordo, tendo em vista que, com a homologação do
acordo, resta configurado o título executivo judicial, que pode ser
executado em caso de inadimplência, ficando, inclusive, dispensado
eventual pagamento de custas iniciais no caso de haver pedido
de cumprimento desta SENTENÇA homologatória (Lei Estadual n.
3.896/2016, artigo 13.
Além disso, tendo sido homologado o acordo, conclui-se que
não haver razão para o feito se manter ativo sem razão que
assim justifique, pois, o arquivamento equaciona o serviço
judicial, respeitando o direito do credor de postular por eventual
cumprimento de SENTENÇA no caso de hipotético descumprimento,
racionalizando os recursos nas demandas que justificadamente
necessitem da providência jurisdicional e certamente com apoio
nos princípios da celeridade e da economia processual.
Desta forma, não há razão para que o processo mantenha-se ativo
e paralisado por tanto tempo, sem nenhum efeito prático, restando
justificado o arquivamento.
O arquivamento se trata de medida que busca racionalizar o
processo, diminuindo custos e tornando mais efetivo – de um
modo geral – o mecanismo judiciário, evitando-se andamentos
processuais sem nenhuma consequência prática.
É de se considerar que se o executado deixar de efetuar os
pagamentos, basta o exequente informar tal circunstância e
requerer o cumprimento da SENTENÇA homologatória.
Por outro lado, se nada for requerido, logicamente entender-se-á
estar havendo o regular adimplemento das parcelas.
Por todas as razões, indefiro o pedido de suspensão do processo
até término do prazo final do acordo, mantendo a determinação de
arquivamento.
Torno sem efeito a declaração do trânsito em julgado consignada
na SENTENÇA, na medida em que o indeferimento do pedido de
suspensão pode ensejar a vontade de qualquer das partes em
recorrer nesse aspecto.
Ficam, então acolhidos os embargos de declaração no que se refere
aos pontos acima mencionados, bem como mantida a SENTENÇA
em seus demais termos.
Intimem-se.
Nada sendo requerido após o trânsito em julgado da SENTENÇA,
arquive-se.
DECISÃO encaminhada automaticamente para publicação no
Diário da Justiça.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 16 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
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Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 0011778-88.2004.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Indenização por Dano Moral]
Valor inicial da Causa: R$ 500,00
Parte autora:
Nome: CARLOS EDUARDO FERNANDES DE GODOY
Endereço: Av. Amapá,, 4528, Não consta, Santa Felicidade, Alta
Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) AUTOR: ALEANDER MARIANO SILVA SANTOS
- RO0002295
Parte requerida:
Nome: FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO
HOSPITALAR LTDA
Endereço: Rua Corumbá, nº 538,, Não consta, Não informado,
Cuiabá - MT - CEP: 78008-100
Nome: OSVALDO CESAR PINTO MENDES
Endereço: Rua Alemanha,, 750, Não consta, Santa Rosa, Cuiabá
- MT - CEP: 78040-010
Nome: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
Endereço: Rua Sampaio Viana, 44,, Não consta, Paraíso, São
Paulo - SP - CEP: 04004-910
Advogado do(a) RÉU: ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA MT006551A
Advogados do(a) RÉU: NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO
- MT006524B, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA MT006551A, ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - SP195684
Advogados do(a) RÉU: JOSE RENATO MOTA - RO0001485,
SYLVIO FONSECA DE NOVOA - PA11609
DESPACHO
Tendo em vista que os médicos nomeados não apresentaram
manifestação, em razão disso, nomeio como perito judicial a médica
MARIA BEATRIZ DE SOUZA MELO, especialista em pediatria,
podendo ser encontrada no Hospital e Maternidade São Paulo ou
Hospital Municipal Materno Infantil Cacoal.
Na hipótese de recusa da referida médica em realizar a perícia
ou se por qualquer outro motivo devidamente justificado
referido profissional esteja impossibilitado de realizar referido
procedimento, fica o mesmo, desde já, desobrigado da referida
determinação, ficando nomeado, neste hipótese e desde logo, o
médico IVO ANTÔNIO MANFREDINHO, especialista em pediatria,
também podendo ser encontrado no Hospital Municipal Materno
Infantil Cacoal ou CERNIC Cacoal, para realização de perícia no
requerente.
Cumpra-se nos termos da DECISÃO (id 13292524 - pág. 15/16).
As intimações dos requeridos deverão ser dirigidas ao advogado
indicado na contestação.
Intimem-se, expedindo o que for necessário.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 15 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000371-09.2017.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Seguro]
Parte autora:
Nome: JACKSON JOSE MEDEIROS
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Endereço: avenida Amazonas, 3008, princesa isabel, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER
TABARES - RO0006440
Parte requerida:
Nome: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 ANDAR, Centro, Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO RO0005017
SENTENÇA
JACKSON JOSÉ MEDEIROS ajuizou ação de cobrança em
face da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A, igualmente qualificado, alegando que se envolveu em
um acidente automobilístico, requerendo o recebimento do saldo
remanescente do seguro.
Relata o autor que o requerido efetuou o pagamento da indenização,
mas no valor inferior determinado por lei, qual seja, R$ 1.687,50.
Sustenta que, o valor correto a ser pago na época do sinistro
conforme determina a Lei 11.4782/07, deveria ter sido o valor de
R$ 6.750,00, descontando o valor de R$ 1.687,50, já devidamente
pago, possui, portanto, o saldo a receber de R$ 5.062,50.
Citada, a requerida apresentou sua contestação, requerendo a
improcedência dos pedidos, alegando preliminarmente carência
de ação e a ausência de documentos indispensáveis. No MÉRITO
alega ilegibilidade dos documentos, o pagamento da quantia
devida na esfera administrativa, a invalidade do laudo particular
como única prova para decidir o MÉRITO, necessidade de perícia
complementar e da impossibilidade de inversão do ônus da prova
(id. 10518600).
A parte autora apresentou impugnação à contestação
(id.10821566)
Foi proferida DECISÃO saneadora, designando perícia médica (id.
11749978).
Realizada a perícia o laudo foi juntado aos autos (id. 17705416),
ocasião em que as partes se manifestaram.
É o breve relatório. Decido.
Inicialmente, ressalta-se que as preliminares arguidas pelo
requerido não foi acolhida, razão pela qual deixo de apreciá-la
nesta oportunamente.
DIFERENÇA DE PORCENTAGEM DE INDENIZAÇÃO DE
SEGURO DPVAT
A presente demanda versa sobre cobrança de indenização por
danos cobertos pelo seguro DPVAT, sendo esta fixada com base
no art. 3º da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, o qual
dispõe:
Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art.
2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez
permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica
e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem,
por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de
invalidez permanente; e
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à
vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares
devidamente comprovadas.
Neste caso específico, o autor alega ter sofrido acidente que lhe
causou invalidez permanente, decorrente da perda completa da
mobilidade de um dos pés.
Veja-se, a perícia concluiu que o periciando/autor, não está
totalmente impossibilitado de exercer qualquer atividade laboral,
eis que sua invalidez parcial incompleta (id 17705416 – pág. 5).
Adiante, respondendo aos quesitos formulados, o Sr. Perito revelou
que o grau de incapacidade, consiste em dano parcial incompleto
do pé esquerdo, com comprometimento de 50% da funcionalidade
do pé (quesito 7-i, pág. 6).
Por fim, cumpre observar que não se trata de invalidez permanente,
sendo a indenização prevista no art. 3º, inciso II da Lei nº 6.194/74
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não é taxativa em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas
até este valor.
O valor supracitado constitui o teto máximo da indenização, que
deve ser avaliada proporcionalmente ao grau de incapacidade da
vítima, consoante §1º, inciso I do artigo supracitado, incluído pela
Lei n. 11.945/09:
[…]
§1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste
artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as
lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam
suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida
terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou
parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa
e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou
funcionais, observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a
perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um
dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa,
correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do
percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;
O valor supracitado constitui o teto máximo da indenização, que
deve ser avaliada proporcionalmente ao grau de incapacidade da
vítima, onde o parecer do perito judicial, em resposta aos quesitos
apontam para o percentual total segurado para a estrutura 50% e
percentual de perda graduada 50%.
Desta feita, uma vez que a lesão sofrida pelo autor se encaixa
no quadro de “Dano anatômico e/ou funcional permanente que
comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da
vítima”, bem como dano anatômica e/ou funcional permanente que
comprometa apenas em parte a um (ou mais de um) segmento
corporal da vítima consoante tabela da Lei 11.945/09, incluída pela
Medida Provisória n. 451/08, o valor de 50% constitui o teto máximo
da indenização, ou seja, R$ 3.375,00, que deve ser avaliada
proporcionalmente ao grau de incapacidade da vítima, onde o
parecer do perito judicial, em resposta aos quesitos apontam para
o percentual de 50%.
Em sendo assim, considerando que o teto máximo para esse tipo
de lesão é de até R$ 6.750,00 e que a incapacidade da parte
autora se enquadra em 50% desse valor, perfaz o montante de R$
3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), deduzindo
o valor já recebido administrativamente, qual seja, R$ 1.687,50
(um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
restando saldo remanescente de R$ 1.687,50.
Sabe-se que a súmula 8 do TJ/RO, dispõe que, na indenização
do seguro obrigatório por acidente de veículos, decorrente de
DECISÃO judicial, a correção monetária incide do ajuizamento da
ação, se não houve pedido administrativo, e os juros moratórios,
da citação.
No presente caso, houve pedido administrativo, vindo o autor a
receber parte de sua indenização.
Por outro lado, o art. 5º, § 1º da Lei 8.441/92, com redação dada
pela Lei 11.482/2007 estabelece que:
Art. 5º, § 1º - A indenização referida neste artigo será paga com
base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em
cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça
da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da
entrega dos seguintes documentos (...).
O pagamento parcial ocorreu em 15/03/2017, como se vê do
documento de id. 17988488-pág. 3, e não tendo havido insurgência
da parte autora quanto a isto, tem-se que tal data estaria dentro do
prazo legal de trinta dias após a entrega da documentação.
Sendo assim, a correção monetária deve ser calculada desde a data
do atraso do pagamento, ou seja, a partir da data do pagamento
parcial em 15/03/2017 e os juros de mora devem ser computados
a partir da citação.
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT.
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. FRATURAS
DE TÍBIA E FÍBULA. LIMITAÇÃO DOS MOVIMENTOS DO
MEMBRO INFERIOR DIREITO. GRADUAÇÃO. LAUDO PERICIAL
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NÃO IMPUGNADO NO MOMENTO ADEQUADO. INDENIZAÇÃO
DEVIDA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA SENTENÇA.
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS
MORATÓRIOS. Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a SENTENÇA que julgou procedente o pedido formulado no
bojo da ação de cobrança de indenização decorrente de seguro
DPVAT. Com a edição da Súmula nº 474 do Superior Tribunal
de Justiça, restou despicienda qualquer discussão a respeito da
desnecessidade de graduação do percentual de invalidez para
pagamento das indenizações decorrentes do seguro obrigatório
DPVAT, sendo imperativo aplicar os percentuais previstos na
tabela criada pela Lei nº 11.945/2009, incidente, inclusive, sobre
os sinistros ocorridos antes da sua entrada em vigor. Ademais, é
necessário observar a classificação feita pela Lei nº 6.194/74 (art.
3º, § 1º), em invalidez total e parcial, subdividida em completa e
incompleta, para fins de estabelecimento do percentual da perda
suportada. In casu, embora o laudo pericial seja contraditório,
não houve impugnação por parte da seguradora ré no momento
adequado, razão pela qual, considerando a CONCLUSÃO do
expert de que a parte autora restou acometida de invalidez
parcial completa (tíbia e fíbula da perna direita), com limitação de
movimentos no tornozelo e pé direitos, é caso de manutenção da
condenação estabelecida na SENTENÇA, a qual considerou o
percentual de perda na ordem de 70%, dando direito a indenização
no valor de R$ 7.087,50, já descontado o montante recebido
administrativamente (R$ 2.362,50). Por outro lado, a remansosa
jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a correção monetária deve incidir a partir da data do sinistro e, para
os casos em que houve pagamento parcial na via administrativa caso dos autos - computa-se desde então. Todavia, com razão a
parte recorrente no que pertine à incidência dos juros moratórios.
Consoante o artigo 405 do Código Civil c/c com o artigo 219 do CPC,
o marco inicial dos juros legais é contado a partir da citação, forte,
ainda, na Súmula nº 426 do STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70058004557, Sexta Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva
Tavares, Julgado em 31/07/2014) (TJ-RS - AC: 70058004557 RS,
Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento:
31/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 07/08/2014).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487,I do CPC JULGO
PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para CONDENAR
a requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A a pagar à parte autora JACKSON JOSE
MEDEIROS a diferença resultante do valor R$ 1.687,50 (um mil,
seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devendo
sobre este valor, incidir correção monetária e juros de mora,
conforme fundamentação.
Por consequência extingo o processo com fundamento no art. 487,
I do Código de Processo Civil.
Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, por ter havido
sucumbência recíproca, CONDENO cada parte ao pagamento de
honorários advocatícios em favor do advogado da parte adversa
no importe de 10% (dez por cento) sobre do valor da condenação,
o que faço com fundamento no art. 85, §§1º e 2º do Código de
Processo Civil, as quais serão suspensas em relação ao autor, com
observância ao artigo 98, 3º, do CPC.
Fixei a base de cálculo dos honorários advocatícios como sendo o
valor da condenação (CPC, §2º, art. 85) em razão da procedência
parcial da pretensão da parte autora.
Deixo de estabelecer compensação entre as respectivas verbas
em razão da vedação expressa contida no § 14 do artigo 85 do
CPC.
As custas processuais deverão ser rateadas proporcionalmente
entre as partes, nos termos do artigo 86 do CPC. Assim, como a
parte autora em seu pedido inicial requereu o pagamento no valor
de R$ 5.062,50, sendo concedido o valor de R$ 1.687,50, o que
corresponde a 33,33% do seu pedido.
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De consequência, a parte autora deve arca com 66,67% das custas,
e a parte requerida com as custas restantes, qual seja, 33,33%
por cento, as quais serão suspensas em relação ao autor, com
observância ao art. 98, §3º, do CPC.
Promova-se a transferência do valor depositado em favor do Sr.
Perito Médico na conta informada, caso não seja possível expeçase alvará.
Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5,
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme
provimento n. 016/2010-CG.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente pelo sistema
informática.
Intimem-se.
Transitada em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as
baixas devidas.
Havendo apelação antes do trânsito em julgado, intime-se o
apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias (CPC,
artigo 1.010, § 1º).
Com as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo sem a
respectiva apresentação, remetam-se os autos à instância superior
para julgamento do recurso (CPC, artigo 1.010, § 3º).
Alta Floresta D’Oeste/RO, 15 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7001502-53.2016.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Seguro]
Parte autora:
Nome: APARECIDO DONIZETE INFANTE
Endereço: LINHA 47,5, SN, 05, ZONA RURAL, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER
TABARES - RO0006440
Parte requerida:
Nome: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 ANDAR, Centro, Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES AC0003592
SENTENÇA
APARECIDO DONIZETE INFANTE ajuizou ação de cobrança em
face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A, igualmente qualificada, alegando que se envolveu
em um acidente automobilístico, requerendo o recebimento do
seguro.
Relata o autor que foi vítima de acidente automobilístico no dia
03/07/2015 e que, por conta do sinistro, teria sofrido graves lesões
que lhe dificulta para as ocupações habituais. Informa que, em
sede administrativa, seu pedido foi negado, postulando, deste
modo, a condenação da ré à referida indenização, no importe de
R$ 6.750,00.
Citada, a requerida apresentou sua contestação, requerendo a
improcedência dos pedidos, alegando preliminarmente a falta de
interesse de agir e ilegibilidade de documentos indispensáveis.
No MÉRITO questiona o valor requerido pelo autor, a invalidade
do laudo particular como única prova para decidir o MÉRITO,
necessidade de perícia complementar e a impossibilidade de
inversão do ônus da prova e a (id. 7165250).
A parte autora deixou transcorrer o prazo sem apresentar
impugnação à contestação (id. 8362230)
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Foi proferida DECISÃO saneadora, designando perícia médica (id.
8708999).
Realizada a perícia o laudo foi juntado aos autos (id. 17449068),
ocasião em que as partes se manifestaram.
É o breve relatório. Decido.
Inicialmente, ressalta-se que as preliminares arguidas pelo
requerido não foi acolhida, razão pela qual deixo de apreciá-la
nesta oportunamente.
DIFERENÇA DE PORCENTAGEM DE INDENIZAÇÃO DE
SEGURO DPVAT
A presente demanda versa sobre cobrança de indenização por
danos cobertos pelo seguro DPVAT, sendo esta fixada com base
no art. 3º da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, o qual
dispõe:
Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art.
2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez
permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica
e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem,
por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de
invalidez permanente; e
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à
vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares
devidamente comprovadas.
De início é preciso registrar que o sinistro que ocorreu em
03/06/2013 (id. 7165250-pág5), onde o requerente sofreu um
trauma em seu cotovelo, aconteceu em data anterior ao sinistro
postulado na presente ação.
No que diz respeito da necessidade de perícia complementar a ser
realizada pelo instituto médico legal, o art. 5º, §4º, da Lei 6.194/74
dispõe:
Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples
prova do acidente e do dano decorrente, independentemente
da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer
franquia de responsabilidade do segurado.
§ 4º Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o
acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares
e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de
atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se
houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante
pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio
da entidade fornecedora. (Incluído pela Lei nº 8.441, de 1992)
Do DISPOSITIVO acima, entende-se que a Lei nº 6.194/1974
não indica quais documentos devem ser apresentados quando do
requerimento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em
decorrência de acidente de trânsito, do que se conclui ser aceitável
qualquer documento que prove o acidente e o dano.
Assim, a realização de laudo médico confeccionada por perito
judicial supri o laudo do IML o que não obsta a comprovação do
direito do autor.
Neste caso específico, o autor alega ter sofrido acidente que lhe
causou invalidez permanente, decorrente da perda completa da
mobilidade do membro superior esquerdo.
Veja-se, a perícia concluiu que o periciando/autor, não está
totalmente impossibilitada de exercer qualquer atividade laboral,
eis que sua invalidez parcial incompleta (id 17449068 – pág. 5).
Adiante, na CONCLUSÃO do laudo, o Sr. Perito revelou que o grau
de incapacidade, consiste em dano parcial incompleto de ombro
esquerdo, com comprometimento de 50% da funcionalidade do
membro (id. 17449068-pág 3).
Por fim, cumpre observar que não se trata de invalidez permanente,
sendo a indenização prevista no art. 3º, inciso II da Lei nº 6.194/74
não é taxativa em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas
até este valor.
O valor supracitado constitui o teto máximo da indenização, que
deve ser avaliada proporcionalmente ao grau de incapacidade da
vítima, consoante §1º, inciso I do artigo supracitado, incluído pela
Lei n. 11.945/09:
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[…]
§1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste
artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as
lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam
suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida
terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou
parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa
e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou
funcionais, observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a
perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um
dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa,
correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do
percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;
O valor supracitado constitui o teto máximo da indenização, que
deve ser avaliada proporcionalmente ao grau de incapacidade da
vítima, onde o parecer do perito judicial, em resposta aos quesitos
apontam para o percentual total segurado para a estrutura 25% e
percentual de perda graduada 50%.
Desta feita, uma vez que a lesão sofrida pela autora se encaixa
no quadro de “Perda completa da mobilidade de um dos ombros,
cotovelos, punhos ou dedo polegar”, consoante tabela da Lei
11.945/09, incluída pela Medida Provisória n. 451/08, o valor de 25%
(vinte e cinco por cento) constitui o teto máximo da indenização,
ou seja, R$ 3.375,00, que deve ser avaliada proporcionalmente ao
grau de incapacidade da vítima, onde o parecer do perito judicial,
em resposta aos quesitos apontam para o percentual de 50%.
Em sendo assim, considerando que o teto máximo para esse tipo de
lesão é de até R$ 3.375,00 e que a incapacidade da parte autora se
enquadra em 50% desse valor, perfaz o montante de R$ 1.687,50
(mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
Sabe-se que a súmula 8 do TJ/RO, dispõe que, na indenização
do seguro obrigatório por acidente de veículos, decorrente de
DECISÃO judicial, a correção monetária incide do ajuizamento da
ação, se não houve pedido administrativo, e os juros moratórios,
da citação.
No presente caso, houve pedido administrativo, contudo, foi negado
pelo requerido.
Por outro lado, o art. 5º, § 1º da Lei 8.441/92, com redação dada
pela Lei 11.482/2007 estabelece que:
Art. 5º, § 1º - A indenização referida neste artigo será paga com
base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em
cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça
da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da
entrega dos seguintes documentos (...).
Não havendo o pagamento da indenização, a correção monetária
deve ser calculada desde a data do pedido administrativo, e os
juros de mora devem ser computados a partir da citação.
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT.
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. FRATURAS
DE TÍBIA E FÍBULA. LIMITAÇÃO DOS MOVIMENTOS DO
MEMBRO INFERIOR DIREITO. GRADUAÇÃO. LAUDO PERICIAL
NÃO IMPUGNADO NO MOMENTO ADEQUADO. INDENIZAÇÃO
DEVIDA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA SENTENÇA.
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS
MORATÓRIOS. Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a SENTENÇA que julgou procedente o pedido formulado no
bojo da ação de cobrança de indenização decorrente de seguro
DPVAT. Com a edição da Súmula nº 474 do Superior Tribunal
de Justiça, restou despicienda qualquer discussão a respeito da
desnecessidade de graduação do percentual de invalidez para
pagamento das indenizações decorrentes do seguro obrigatório
DPVAT, sendo imperativo aplicar os percentuais previstos na
tabela criada pela Lei nº 11.945/2009, incidente, inclusive, sobre
os sinistros ocorridos antes da sua entrada em vigor. Ademais, é
necessário observar a classificação feita pela Lei nº 6.194/74 (art.
3º, § 1º), em invalidez total e parcial, subdividida em completa e
incompleta, para fins de estabelecimento do percentual da perda
suportada. In casu, embora o laudo pericial seja contraditório,
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não houve impugnação por parte da seguradora ré no momento
adequado, razão pela qual, considerando a CONCLUSÃO do
expert de que a parte autora restou acometida de invalidez
parcial completa (tíbia e fíbula da perna direita), com limitação de
movimentos no tornozelo e pé direitos, é caso de manutenção da
condenação estabelecida na SENTENÇA, a qual considerou o
percentual de perda na ordem de 70%, dando direito a indenização
no valor de R$ 7.087,50, já descontado o montante recebido
administrativamente (R$ 2.362,50). Por outro lado, a remansosa
jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a correção monetária deve incidir a partir da data do sinistro e, para
os casos em que houve pagamento parcial na via administrativa caso dos autos - computa-se desde então. Todavia, com razão a
parte recorrente no que pertine à incidência dos juros moratórios.
Consoante o artigo 405 do Código Civil c/c com o artigo 219 do CPC,
o marco inicial dos juros legais é contado a partir da citação, forte,
ainda, na Súmula nº 426 do STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70058004557, Sexta Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva
Tavares, Julgado em 31/07/2014) (TJ-RS - AC: 70058004557 RS,
Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento:
31/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 07/08/2014).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487,I do CPC JULGO
PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para CONDENAR
a requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A a pagar à parte autora APARECIDO
DONIZETE INFANTE o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos
e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devendo sobre
este valor, incidir correção monetária e juros de mora, conforme
fundamentação.
Por consequência extingo o processo com fundamento no art. 487,
I do Código de Processo Civil.
Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, por ter havido
sucumbência recíproca, CONDENO cada parte ao pagamento de
honorários advocatícios em favor do advogado da parte adversa
no importe de 10% (dez por cento) sobre do valor da condenação,
o que faço com fundamento no art. 85, §§1º e 2º do Código de
Processo Civil, as quais serão suspensas em relação ao autor, com
observância ao artigo 98, 3º, do CPC.
Fixei a base de cálculo dos honorários advocatícios como sendo o
valor da condenação (CPC, §2º, art. 85) em razão da procedência
parcial da pretensão da parte autora.
Deixo de estabelecer compensação entre as respectivas verbas
em razão da vedação expressa contida no § 14 do artigo 85 do
CPC.
As custas processuais deverão ser rateadas proporcionalmente
entre as partes, nos termos do artigo 86 do CPC. Assim, como a
parte autora em seu pedido inicial requereu o pagamento no valor
de R$ 6.750,00, sendo concedido o valor de R$ 1.687,50, o que
corresponde a 25% do seu pedido.
De consequência, a parte autora deve arca com 75% das custas, e
a parte requerida com as custas restantes, qual seja, 25% por cento,
as quais serão suspensas em relação ao autor, com observância
ao art. 98, §3º, do CPC.
Promova-se a transferência do valor depositado em favor do Sr.
Perito Médico na conta informada, caso não seja possível expeçase alvará.
Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5,
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme
provimento n. 016/2010-CG.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente pelo sistema
informática. Intimem-se.
Transitada em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as
baixas devidas.
Havendo apelação antes do trânsito em julgado, intime-se o
apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias (CPC,
artigo 1.010, § 1º).
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Com as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo sem a
respectiva apresentação, remetam-se os autos à instância superior
para julgamento do recurso (CPC, artigo 1.010, § 3º).
Alta Floresta D’Oeste/RO, 16 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000366-84.2017.8.22.0017
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
Assunto: [Inventário e Partilha]
Valor inicial da Causa: R$ 9.265,00
Parte autora:
Nome: SILMARA CAETANO DAS MERCES
Endereço: avenida São Paulo, 4971, santa felicidade, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Nome: EDUARDO DAS MERCES OLIVEIRA
Endereço: AV. SÃO PAULO, 4971, SANTA FELICIDADE, Alta
Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER
TABARES - RO0006440
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER
TABARES - RO0006440
Parte requerida:
Nome: LEONEL DE OLIVEIRA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) INVENTARIADO:
DESPACHO
Tendo em vista que está em curso nesta comarca ação de
reconhecimento de união estável post mortem distribuída sob o n.
7005234-38.2017.822.0007, bem como a associação da presente
ação de inventário com aqueles autos, determino a suspensão
do feito até CONCLUSÃO da ação de reconhecimento de união
estável ou até ulterior DECISÃO.
Com a CONCLUSÃO da referida ação, promova-se a juntada da
SENTENÇA.
Após, voltem os autos conclusos para deliberação.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 15 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000248-11.2017.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Seguro]
Parte autora:
Nome: ROBSON VILAS BOAS BRANDAO
Endereço: Avenida Rondonia, 4218, centro, Alta Floresta D’Oeste
- RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER
TABARES - RO0006440
Parte requerida:
Nome: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 ANDAR, Centro, Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO RO0005017
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SENTENÇA
ROBSON VILAS BOAS BRANDÃO ajuizou ação de cobrança em
face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A, igualmente qualificado, alegando que se envolveu em
um acidente automobilístico, requerendo o recebimento do saldo
remanescente do seguro.
Relata o autor que recebeu valor inferior ao determinado por lei, qual
seja, R$ 3.375,50, sustenta que o valor devido na época do sinistro
conforme determina a Lei 11.4782/07, deveria ter sido o valor de
R$ 13.500,00, descontando o valor de R$ 3.375,50, já devidamente
pago, possui, portanto, o saldo a receber de R$ 10.125,00.
Citada, a requerida apresentou sua contestação, requerendo a
improcedência dos pedidos, alegando preliminarmente falta de
interesse de agir, ausência de documentos indispensáveis. No
MÉRITO alega precariedade no boletim de ocorrência como meio
de prova, o pagamento da quantia devida na esfera administrativa,
a necessidade de perícia complementar e a impossibilidade de
inversão do ônus da prova (id. 9427444)
A parte autora deixou transcorrer o prazo sem apresentar
impugnação (id. 10431040).
Foi proferida DECISÃO saneadora, designando perícia médica (id.
10454915).
Realizada a perícia o laudo foi juntado aos autos (id. 17706022),
ocasião em que as partes se manifestaram.
É o breve relatório. Decido.
Inicialmente, ressalta-se que as preliminares arguidas pelo
requerido não foram acolhidas, razão pela qual deixo de apreciá-la
nesta oportunamente.
DIFERENÇA DE PORCENTAGEM DE INDENIZAÇÃO DE
SEGURO DPVAT
A presente demanda versa sobre cobrança de indenização por
danos cobertos pelo seguro DPVAT, sendo esta fixada com base
no art. 3º da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, o qual
dispõe:
Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art.
2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez
permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica
e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem,
por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de
invalidez permanente; e
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à
vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares
devidamente comprovadas.
Neste caso específico, o autor alega ter sofrido acidente que lhe
causou invalidez permanente, decorrente trauma crânio facial
requerendo a importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos
reais).
Veja-se, a perícia concluiu que o periciando/autor, não está
impossibilitado de exercer qualquer atividade laboral, eis que sua
invalidez parcial.
Adiante, respondendo aos quesitos formulados, o Sr. Perito revelou
que o periciando apresentou fratura de múltiplos ossos da face,
inclusive fratura completa do maxilar inferior na linha mediana.
Como relata ainda as sequelas das fraturas dos ossos da face têm
repercussão dupla, determinando prejuízo ao sistema digestivo
(função mastigatória), bem como ao sistema excretor (dacriocistite),
motivo pelo qual devem ser analisados em separado (id. 17706022pág. 3).
Havendo então o DANO PARCIAL INCOMPLETO de ESTRUTURA
CRANIO-FACIAL que com prejuízo funcional não compensável
de ordem DIGESTIVA com comprometimento de 25% da função
(LEVE DE ESTRUTURA CRANIO-FACIAL COM PREJUÍZO NA
FUNÇÃO DIGESTIVA).
E, DANO PARCIAL INCOMPLETO de ESTRUTURA CRANIOFACIAL que com prejuízo funcional não compensável de ordem
EXCRETORA com comprometimento de 25% da função (LEVE
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DE ESTRUTURA CRANIO-FACIAL COM PREJUÍZO NA FUNÇÃO
EXCRETORA).
Por fim, cumpre observar que não se trata de invalidez permanente,
sendo a indenização prevista no art. 3º, inciso II da Lei nº 6.194/74
não é taxativa em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas
até este valor.
O valor supracitado constitui o teto máximo da indenização, que
deve ser avaliada proporcionalmente ao grau de incapacidade da
vítima, consoante §1º, inciso I do artigo supracitado, incluído pela
Lei n. 11.945/09:
[…]
§1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste
artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as
lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam
suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida
terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou
parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa
e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou
funcionais, observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a
perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um
dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa,
correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do
percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;
O valor supracitado constitui o teto máximo da indenização, que
deve ser avaliada proporcionalmente ao grau de incapacidade da
vítima, onde o parecer do perito judicial, em resposta aos quesitos
apontam para o percentual de 25% para a estrutura cranio-facial
com prejuízo na função digestora e 25% para a estrutura craniofacial com prejuízo na função excretora.
Desta feita, uma vez que a lesão sofrida pelo autor se encaixa no
quadro de “Lesões de órgão e estruturas crânio-faciais, cervicais,
torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-perotoneais cursando
com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem automática,
respiratória, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie,
desde que haja comprometimento de função vital” consoante tabela
da Lei 11.945/09, incluída pela Medida Provisória n. 451/08, o valor
de 100% (cem por cento) constitui o teto máximo da indenização,
que deve ser avaliada proporcionalmente ao grau de incapacidade
da vítima, onde o parecer do perito judicial, em resposta aos
quesitos apontam para o percentual de 25% e 25%.
Considerando que (DANO PARCIAL INCOMPLETO de
ESTRUTURA CRANIO-FACIAL que com prejuízo funcional não
compensável de ordem DIGESTIVA (25%)) se enquadrando nas
lesões de leve repercussão (inciso II, §1º do art. 3º, da Lei 6.194/74),
o valor devido corresponde a R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e
setenta e cinco reais).
Ainda (DANO PARCIAL INCOMPLETO de ESTRUTURA CRANIOFACIAL que com prejuízo funcional não compensável de ordem
EXCRETORA (25%)), também se enquadrando nas lesões de
leve repercussão, o valor devido corresponde a R$ 3.375,00 (três
mil, trezentos e setenta e cinco reais), somando os dois valores o
quantum devido é de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta
reais).
Deste modo, conforme informado pelo próprio autor, o valor já
recebido administrativamente, qual seja, R$ 3.375,00 (três mil,
trezentos e setenta e cinco reais), restando saldo remanescente de
também R$ 3.375,00.
Sabe-se que a súmula 8 do TJ/RO, dispõe que, na indenização
do seguro obrigatório por acidente de veículos, decorrente de
DECISÃO judicial, a correção monetária incide do ajuizamento da
ação, se não houve pedido administrativo, e os juros moratórios,
da citação.
No presente caso, houve pedido administrativo, vindo o autor a
receber parte de sua indenização.
Por outro lado, o art. 5º, § 1º da Lei 8.441/92, com redação dada
pela Lei 11.482/2007 estabelece que:
Art. 5º, § 1º - A indenização referida neste artigo será paga com
base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em
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cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça
da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da
entrega dos seguintes documentos (...).
O pagamento parcial ocorreu em 20/02/2017, como se vê do
documento de id. 8755236-pág. 1, e não tendo havido insurgência
da parte autora quanto a isto, tem-se que tal data estaria dentro do
prazo legal de trinta dias após a entrega da documentação.
Sendo assim, a correção monetária deve ser calculada desde a data
do atraso do pagamento, ou seja, a partir da data do pagamento
parcial em 20/02/2017 e os juros de mora devem ser computados
a partir da citação.
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT.
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. FRATURAS
DE TÍBIA E FÍBULA. LIMITAÇÃO DOS MOVIMENTOS DO
MEMBRO INFERIOR DIREITO. GRADUAÇÃO. LAUDO PERICIAL
NÃO IMPUGNADO NO MOMENTO ADEQUADO. INDENIZAÇÃO
DEVIDA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA SENTENÇA.
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS
MORATÓRIOS. Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a SENTENÇA que julgou procedente o pedido formulado no
bojo da ação de cobrança de indenização decorrente de seguro
DPVAT. Com a edição da Súmula nº 474 do Superior Tribunal
de Justiça, restou despicienda qualquer discussão a respeito da
desnecessidade de graduação do percentual de invalidez para
pagamento das indenizações decorrentes do seguro obrigatório
DPVAT, sendo imperativo aplicar os percentuais previstos na
tabela criada pela Lei nº 11.945/2009, incidente, inclusive, sobre
os sinistros ocorridos antes da sua entrada em vigor. Ademais, é
necessário observar a classificação feita pela Lei nº 6.194/74 (art.
3º, § 1º), em invalidez total e parcial, subdividida em completa e
incompleta, para fins de estabelecimento do percentual da perda
suportada. In casu, embora o laudo pericial seja contraditório,
não houve impugnação por parte da seguradora ré no momento
adequado, razão pela qual, considerando a CONCLUSÃO do
expert de que a parte autora restou acometida de invalidez
parcial completa (tíbia e fíbula da perna direita), com limitação de
movimentos no tornozelo e pé direitos, é caso de manutenção da
condenação estabelecida na SENTENÇA, a qual considerou o
percentual de perda na ordem de 70%, dando direito a indenização
no valor de R$ 7.087,50, já descontado o montante recebido
administrativamente (R$ 2.362,50). Por outro lado, a remansosa
jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a correção monetária deve incidir a partir da data do sinistro e, para
os casos em que houve pagamento parcial na via administrativa caso dos autos - computa-se desde então. Todavia, com razão a
parte recorrente no que pertine à incidência dos juros moratórios.
Consoante o artigo 405 do Código Civil c/c com o artigo 219 do CPC,
o marco inicial dos juros legais é contado a partir da citação, forte,
ainda, na Súmula nº 426 do STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70058004557, Sexta Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva
Tavares, Julgado em 31/07/2014) (TJ-RS - AC: 70058004557 RS,
Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento:
31/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 07/08/2014).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487,I do CPC JULGO
PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para CONDENAR
a requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A a pagar à parte autora ROBSON VILAS BOAS
BRANDÃO a diferença resultante do valor R$ 3.375,00 (três mil,
trezentos e setenta e cinco reais), devendo sobre este valor, incidir
correção monetária e juros de mora, conforme fundamentação.
Por consequência extingo o processo com fundamento no art. 487,
I do Código de Processo Civil.
Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, por ter havido
sucumbência recíproca, CONDENO cada parte ao pagamento de
honorários advocatícios em favor do advogado da parte adversa
no importe de 10% (dez por cento) sobre do valor da condenação,
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o que faço com fundamento no art. 85, §§1º e 2º do Código de
Processo Civil, as quais serão suspensas em relação ao autor, com
observância ao artigo 98, 3º, do CPC.
Fixei a base de cálculo dos honorários advocatícios como sendo o
valor da condenação (CPC, §2º, art. 85) em razão da procedência
parcial da pretensão da parte autora.
Deixo de estabelecer compensação entre as respectivas verbas
em razão da vedação expressa contida no § 14 do artigo 85 do
CPC.
As custas processuais deverão ser rateadas proporcionalmente
entre as partes, nos termos do artigo 86 do CPC. Assim, como a
parte autora em seu pedido inicial requereu o pagamento no valor
de R$ 10.125,00, sendo concedido o valor de R$ 3.375,00, o que
corresponde a 33,33% do seu pedido.
De consequência, a parte autora deve arca com 66,67% das custas,
e a parte requerida com as custas restantes, qual seja, 33,33%
por cento, as quais serão suspensas em relação ao autor, com
observância ao art. 98, §3º, do CPC.
Promova-se a transferência do valor depositado em favor do Sr.
Perito Médico na conta informada, caso não seja possível expeçase alvará.
Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5,
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme
provimento n. 016/2010-CG.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente pelo sistema
informática. Intimem-se.
Transitada em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as
baixas devidas.
Havendo apelação antes do trânsito em julgado, intime-se o
apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias (CPC,
artigo 1.010, § 1º).
Com as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo sem a
respectiva apresentação, remetam-se os autos à instância superior
para julgamento do recurso (CPC, artigo 1.010, § 3º).
Alta Floresta D’Oeste/RO, 15 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000464-69.2017.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Seguro]
Parte autora:
Nome: JOSE MARCOS OLIVEIRA SANTOS
Endereço: linha P46, sn, km 07, zona rural, Alta Floresta D’Oeste RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER
TABARES - RO0006440
Parte requerida:
Nome: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 ANDAR, Centro, Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES AC0003592
SENTENÇA
JOSÉ MARCOS OLIVEIRA SANTOS ajuizou ação de cobrança em
face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A, igualmente qualificado, alegando que se envolveu em
um acidente automobilístico, requerendo o recebimento do saldo
remanescente do seguro.
Relata o autor que recebeu administrativamente valor inferior ao
determinado por lei, qual seja, R$ 2.531,25. Sustenta que, o valor
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correto a ser pago na época do sinistro conforme determina a Lei
11.4782/07, deveria ter sido o valor de R$ 9.450,00, descontando
o valor de R$ 2.531,25, já devidamente pago, possui, portanto, o
saldo a receber de R$ 6.918,75.
Citada, a requerida apresentou sua contestação, arguindo em
sede preliminar carência da ação por falta de interesse de agir. No
MÉRITO alegou pagamento na via administrativa, da invalidade do
laudo particular como única prova para decidir MÉRITO, requereu
em eventual condenação a aplicação da lei vigente à época do
sinistro. Requereu a produção de prova pericial (id. 10690719).
A parte autora apresentou impugnação à contestação (id.
11114563).
Foi proferida DECISÃO saneadora, designando perícia médica (id.
11746095).
Realizada a perícia o laudo foi juntado aos autos (id. 17450978),
ocasião em que as partes se manifestaram.
É o breve relatório. Decido.
Inicialmente, ressalta-se que as preliminares arguidas pelo
requerido não foi acolhida, razão pela qual deixo de apreciá-la
nesta oportunamente.
No que diz respeito da necessidade de perícia complementar a ser
realizada pelo instituto médico legal, o art. 5º, §4º, da Lei 6.194/74
dispõe:
Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples
prova do acidente e do dano decorrente, independentemente
da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer
franquia de responsabilidade do segurado.
§ 4º Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o
acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares
e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de
atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se
houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante
pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio
da entidade fornecedora. (Incluído pela Lei nº 8.441, de 1992)
Do DISPOSITIVO acima, entende-se que a Lei nº 6.194/1974
não indica quais documentos devem ser apresentados quando do
requerimento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em
decorrência de acidente de trânsito, do que se conclui ser aceitável
qualquer documento que prove o acidente e o dano.
Assim, a realização de laudo médico confeccionada por perito
judicial supri o laudo do IML o que não obsta a comprovação do
direito do autor.
DIFERENÇA DE PORCENTAGEM DE INDENIZAÇÃO DE
SEGURO DPVAT
A presente demanda versa sobre cobrança de indenização por
danos cobertos pelo seguro DPVAT, sendo esta fixada com base
no art. 3º da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, o qual
dispõe:
Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art.
2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez
permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica
e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem,
por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de
invalidez permanente; e
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à
vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares
devidamente comprovadas.
Neste caso específico, o autor alega ter sofrido acidente que lhe
causou invalidez permanente, decorrente da perda completa da
mobilidade de um dos membros inferiores.
Veja-se, a perícia concluiu que o periciando/autor, não está
totalmente impossibilitado de exercer qualquer atividade laboral,
eis que sua invalidez parcial incompleta (id 17450978– pág. 5).
Adiante, na CONCLUSÃO do laudo, o Sr. Perito revelou que o grau
de incapacidade, consiste em dano parcial incompleto de membro
inferior direito, com comprometimento de 50% da funcionalidade do
membro e dano parcial incompleto de membro inferior esquerdo,
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com comprometimento de 10% da funcionalidade do membro (id.
17450978– pág. 3).
Por fim, cumpre observar que não se trata de invalidez permanente,
sendo a indenização prevista no art. 3º, inciso II da Lei nº 6.194/74
não é taxativa em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas
até este valor.
O valor supracitado constitui o teto máximo da indenização, que
deve ser avaliada proporcionalmente ao grau de incapacidade da
vítima, consoante §1º, inciso I do artigo supracitado, incluído pela
Lei n. 11.945/09:
[…]
§1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste
artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as
lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam
suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida
terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou
parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa
e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou
funcionais, observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a
perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um
dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa,
correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do
percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;
O valor supracitado constitui o teto máximo da indenização, que
deve ser avaliada proporcionalmente ao grau de incapacidade da
vítima, onde o parecer do perito judicial, em resposta aos quesitos
apontam para o percentual total segurado para a estrutura 70%
e percentual de perda graduada em 50%, para dano parcial
incompleto de membro inferior direito.
Para dano parcial incompleto de membro inferior esquerdo com
comprometimento de 10% da funcionalidade, com percentual total
segurado para estrutura de 70%.
Desta feita, uma vez que a lesão sofrida pelo autor se encaixa no
quadro de “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
membros inferiores”, consoante tabela da Lei 11.945/09, incluída
pela Medida Provisória n. 451/08, o valor de 70% (setenta) constitui
o teto máximo da indenização, ou seja, R$ 9.450,00, que deve ser
avaliada proporcionalmente ao grau de incapacidade da vítima,
onde o parecer do perito judicial, em resposta aos quesitos apontam
para os percentuais de 50%, para um membro e 10% para outro
membro.
Em sendo assim, considerando que o teto máximo para esse tipo
de lesão é de até R$ 9.450,00 e que a incapacidade da parte autora
se enquadra em 50% referente ao dano parcial incompleto de
membro inferior direito, perfaz o montante de R$ 4.725,00 (quatro
mil, setecentos e vinte e cinco reais), e ainda 10% referente ao
dano parcial incompleto do membro inferior esquerdo, perfaz o
montante de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais).
Somando os dois valores o quantum devido é de R$ 5.670,00
(cinco mil, setecentos e sessenta reais).
Deste modo, conforme informado pelo próprio autor, o valor já
recebido administrativamente, qual seja, R$ 2.531,25 (dois mil,
quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), restando
saldo remanescente de R$ 3.138,75 (três mil, cento e trinta e oito
reais e setenta e cinco centavos).
Sabe-se que a súmula 8 do TJ/RO, dispõe que, na indenização
do seguro obrigatório por acidente de veículos, decorrente de
DECISÃO judicial, a correção monetária incide do ajuizamento da
ação, se não houve pedido administrativo, e os juros moratórios,
da citação.
No presente caso, houve pedido administrativo, vindo o autor a
receber parte de sua indenização.
Por outro lado, o art. 5º, § 1º da Lei 8.441/92, com redação dada
pela Lei 11.482/2007 estabelece que:
Art. 5º, § 1º - A indenização referida neste artigo será paga com
base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em
cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça
da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da
entrega dos seguintes documentos (...).
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O pagamento parcial ocorreu em 12/04/2017, como se vê nos
documentos de ids. 9671392 e 10690740, e não tendo havido
insurgência da parte autora quanto a isto, tem-se que tal data
estaria dentro do prazo legal de trinta dias após a entrega da
documentação.
Sendo assim, a correção monetária deve ser calculada desde a data
do atraso do pagamento, ou seja, a partir da data do pagamento
parcial em 12/04/2017 e os juros de mora devem ser computados
a partir da citação.
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT.
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. FRATURAS
DE TÍBIA E FÍBULA. LIMITAÇÃO DOS MOVIMENTOS DO
MEMBRO INFERIOR DIREITO. GRADUAÇÃO. LAUDO PERICIAL
NÃO IMPUGNADO NO MOMENTO ADEQUADO. INDENIZAÇÃO
DEVIDA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA SENTENÇA.
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS
MORATÓRIOS. Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a SENTENÇA que julgou procedente o pedido formulado no
bojo da ação de cobrança de indenização decorrente de seguro
DPVAT. Com a edição da Súmula nº 474 do Superior Tribunal
de Justiça, restou despicienda qualquer discussão a respeito da
desnecessidade de graduação do percentual de invalidez para
pagamento das indenizações decorrentes do seguro obrigatório
DPVAT, sendo imperativo aplicar os percentuais previstos na
tabela criada pela Lei nº 11.945/2009, incidente, inclusive, sobre
os sinistros ocorridos antes da sua entrada em vigor. Ademais, é
necessário observar a classificação feita pela Lei nº 6.194/74 (art.
3º, § 1º), em invalidez total e parcial, subdividida em completa e
incompleta, para fins de estabelecimento do percentual da perda
suportada. In casu, embora o laudo pericial seja contraditório,
não houve impugnação por parte da seguradora ré no momento
adequado, razão pela qual, considerando a CONCLUSÃO do
expert de que a parte autora restou acometida de invalidez
parcial completa (tíbia e fíbula da perna direita), com limitação de
movimentos no tornozelo e pé direitos, é caso de manutenção da
condenação estabelecida na SENTENÇA, a qual considerou o
percentual de perda na ordem de 70%, dando direito a indenização
no valor de R$ 7.087,50, já descontado o montante recebido
administrativamente (R$ 2.362,50). Por outro lado, a remansosa
jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a correção monetária deve incidir a partir da data do sinistro e, para
os casos em que houve pagamento parcial na via administrativa caso dos autos - computa-se desde então. Todavia, com razão a
parte recorrente no que pertine à incidência dos juros moratórios.
Consoante o artigo 405 do Código Civil c/c com o artigo 219 do CPC,
o marco inicial dos juros legais é contado a partir da citação, forte,
ainda, na Súmula nº 426 do STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70058004557, Sexta Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva
Tavares, Julgado em 31/07/2014) (TJ-RS - AC: 70058004557 RS,
Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento:
31/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 07/08/2014).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487,I do CPC JULGO
PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para CONDENAR
a requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A a pagar à parte autora JOSÉ MARCOS
OLIVEIRA SANTOS a diferença resultante do valor de R$ 3.138,75
(três mil, cento e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos),
devendo sobre este valor, incidir correção monetária e juros de
mora, conforme fundamentação.
Por consequência extingo o processo com fundamento no art. 487,
I do Código de Processo Civil.
Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, por ter havido
sucumbência recíproca, CONDENO cada parte ao pagamento de
honorários advocatícios em favor do advogado da parte adversa
no importe de 10% (dez por cento) sobre do valor da condenação,
o que faço com fundamento no art. 85, §§1º e 2º do Código de
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Processo Civil, as quais serão suspensas em relação ao autor, com
observância ao artigo 98, 3º, do CPC.
Fixei a base de cálculo dos honorários advocatícios como sendo o
valor da condenação (CPC, §2º, art. 85) em razão da procedência
parcial da pretensão da parte autora.
Deixo de estabelecer compensação entre as respectivas verbas
em razão da vedação expressa contida no § 14 do artigo 85 do
CPC.
As custas processuais deverão ser rateadas proporcionalmente
entre as partes, nos termos do artigo 86 do CPC. Assim, como a
parte autora em seu pedido inicial requereu o pagamento no valor
de R$ 6.918,75, sendo concedido o valor de R$ 3.138,75, o que
corresponde a 45,4 % do seu pedido.
Em consequência, a parte autora deve arca com 54,6% das custas,
e a parte requerida com as custas restantes, qual seja, 45,4 %
por cento, as quais serão suspensas em relação ao autor, com
observância ao art. 98, §3º, do CPC.
Promova-se a transferência do valor depositado (id. 12252189)
em favor do Sr. Perito Médico na conta informada, caso não seja
possível expeça-se alvará.
Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5,
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme
provimento n. 016/2010-CG.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente pelo sistema
informática. Intimem-se.
Transitada em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as
baixas devidas.
Havendo apelação antes do trânsito em julgado, intime-se o
apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias (CPC,
artigo 1.010, § 1º).
Com as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo sem a
respectiva apresentação, remetam-se os autos à instância superior
para julgamento do recurso (CPC, artigo 1.010, § 3º).
Alta Floresta D’Oeste/RO, 16 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000457-77.2017.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Seguro]
Parte autora:
Nome: JOSE BRAZ DOS SANTOS FILHO
Endereço: linha 172, sn, km 08, zona rural, Alta Floresta D’Oeste RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER
TABARES - RO0006440
Parte requerida:
Nome: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 ANDAR, Centro, Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES AC0003592
SENTENÇA
JOSÉ BRAZ DOS SANTOS FILHO ajuizou ação de cobrança em
face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A, igualmente qualificada, alegando que se envolveu
em um acidente automobilístico, requerendo o recebimento do
seguro.
Relata a autora que foi vítima de acidente automobilístico no dia
07/02/2015 e que, por conta do sinistro, teria sofrido graves lesões
que lhe dificulta para as ocupações habituais. Informa que, em
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sede administrativa, seu pedido foi cancelado, postulando, deste
modo, a condenação da ré à referida indenização, no importe de
R$ 9.450,00.
Citada, a requerida apresentou sua contestação, requerendo a
improcedência dos pedidos, alegando preliminarmente a falta de
processo administrativo, a ausência de comprovante de residência,
ilegibilidade de documentos indispensáveis e a ausência de
comprovante de residência. No MÉRITO alega falta de nexo entre
o dano e os fatos, a invalidade do laudo particular como única prova
para decidir o MÉRITO, necessidade de perícia complementar e a
impossibilidade de inversão do ônus da prova (id. 10447455).
A parte autora apresentou impugnação à contestação (id.
10821708)
Foi proferida DECISÃO saneadora, designando perícia médica (id.
11760797).
Realizada a perícia o laudo foi juntado aos autos (id. 17821361),
ocasião em que as partes se manifestaram.
É o breve relatório. Decido.
Inicialmente, ressalta-se que as preliminares arguidas pelo
requerido não foi acolhida, razão pela qual deixo de apreciá-la
nesta oportunamente.
No que diz respeito da necessidade de perícia complementar a ser
realizada pelo instituto médico legal, o art. 5º, §4º, da Lei 6.194/74
dispõe:
Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples
prova do acidente e do dano decorrente, independentemente
da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer
franquia de responsabilidade do segurado.
§ 4º Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o
acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares
e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de
atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se
houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante
pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio
da entidade fornecedora. (Incluído pela Lei nº 8.441, de 1992)
Do DISPOSITIVO acima, entende-se que a Lei nº 6.194/1974
não indica quais documentos devem ser apresentados quando do
requerimento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em
decorrência de acidente de trânsito, do que se conclui ser aceitável
qualquer documento que prove o acidente e o dano.
Assim, a realização de laudo médico confeccionada por perito
judicial supri o laudo do IML o que não obsta a comprovação do
direito do autor.
DIFERENÇA DE PORCENTAGEM DE INDENIZAÇÃO DE
SEGURO DPVAT
Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório por acidente
de trânsito – DPVAT, em que o autor busca receber indenização
por ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido em 07/02/2015,
o qual teria lhe causado incapacidade permanente.
Primeiramente compete esclarecer que o fato da queda ocorrer
fora da via pública é sim considerado acidente de trânsito,
pois, a modalidade de seguro por dano pessoal, possui cunho
eminentemente social, vinculando a possibilidade a três eventos
determinados resultantes do dano, quais sejam: a morte, invalidez
permanente do membro ou função e despesas médicas.
De acordo com o artigo 2º da lei n. 6.194/74, o seguro obrigatório
DPVAT cobre danos pessoais causados por veículos automotores
de via terrestre ou por sua carga a pessoas transportadas ou não.
Assim como seu art. 5°, o pagamento a indenização será efetuado
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa.
Além disso, o DPVAT exige para o pagamento do prêmio que o
acidente tenha sido causado por veículo automotor, não fazendo
distinção entre via pública ou privada.
O acidente, está devidamente provado por meio dos documentos
(ocorrência policial e laudo de atendimento em pronto-socorro).
No caso em questão o acidente sofrido pelo autor encontra respaldo
na lei, na medida em que comprovado o nexo de causalidade,
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inclusive, para fins de indenização do seguro, pouco importa se
o veículo estava sendo utilizado em propriedade privada rural ou
não.
A presente demanda versa sobre cobrança de indenização por
danos cobertos pelo seguro DPVAT, sendo esta fixada com base
no art. 3º da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, o qual
dispõe:
Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art.
2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez
permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica
e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem,
por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de
invalidez permanente; e
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à
vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares
devidamente comprovadas.
Veja-se, a perícia concluiu que o periciado/autor, não está totalmente
impossibilitada de exercer qualquer atividade laboral, eis que sua
invalidez parcial incompleta (id. 17821361– pág. 3).
Na CONCLUSÃO do laudo, o Sr. Perito revelou que o grau de
incapacidade, consiste em dano parcial incompleto de ombro
esquerdo, com comprometimento de 25 % (leve) da funcionalidade
do membro (id. 17821361-pág 3).
Por fim, cumpre observar que não se trata de invalidez permanente,
sendo a indenização prevista no art. 3º, inciso II da Lei nº 6.194/74
não é taxativa em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas
até este valor.
O valor supracitado constitui o teto máximo da indenização, que
deve ser avaliada proporcionalmente ao grau de incapacidade da
vítima, consoante §1º, inciso I do artigo supracitado, incluído pela
Lei n. 11.945/09:
[…]
§1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste
artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as
lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam
suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida
terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou
parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa
e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou
funcionais, observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a
perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um
dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa,
correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do
percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;
O valor supracitado constitui o teto máximo da indenização, que
deve ser avaliada proporcionalmente ao grau de incapacidade da
vítima, onde o parecer do perito judicial, em resposta aos quesitos
apontam para o percentual total segurado para a estrutura 25% e
percentual de perda graduada 25%.
Desta feita, uma vez que a lesão sofrida pelo autor se encaixa
no quadro de “Perda completa da mobilidade de um dos ombros,
cotovelos, punhos ou dedo polegar”, consoante tabela da Lei
11.945/09, incluída pela Medida Provisória n. 451/08, o valor de 25%
(vinte e cinco por cento) constitui o teto máximo da indenização,
ou seja, R$ 3.375,00, que deve ser avaliada proporcionalmente ao
grau de incapacidade da vítima, onde o parecer do perito judicial,
em resposta aos quesitos apontam para o percentual de 25%.
Em sendo assim, considerando que o teto máximo para esse tipo
de lesão é de até R$ 3.375,00 e que a incapacidade da parte autora
se enquadra em 25% desse valor, perfaz o montante de R$ 843,75
(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).
Sabe-se que a súmula 8 do TJ/RO, dispõe que, na indenização
do seguro obrigatório por acidente de veículos, decorrente de
DECISÃO judicial, a correção monetária incide do ajuizamento da
ação, se não houve pedido administrativo, e os juros moratórios,
da citação.
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No presente caso, houve pedido administrativo, contudo, foi negado
pelo requerido.
Por outro lado, o art. 5º, § 1º da Lei 8.441/92, com redação dada
pela Lei 11.482/2007 estabelece que:
Art. 5º, § 1º - A indenização referida neste artigo será paga com
base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em
cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça
da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da
entrega dos seguintes documentos (...).
Não havendo o pagamento da indenização, a correção monetária
deve ser calculada desde a data do pedido administrativo, e os
juros de mora devem ser computados a partir da citação.
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT.
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. FRATURAS
DE TÍBIA E FÍBULA. LIMITAÇÃO DOS MOVIMENTOS DO
MEMBRO INFERIOR DIREITO. GRADUAÇÃO. LAUDO PERICIAL
NÃO IMPUGNADO NO MOMENTO ADEQUADO. INDENIZAÇÃO
DEVIDA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA SENTENÇA.
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS
MORATÓRIOS. Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a SENTENÇA que julgou procedente o pedido formulado no
bojo da ação de cobrança de indenização decorrente de seguro
DPVAT. Com a edição da Súmula nº 474 do Superior Tribunal
de Justiça, restou despicienda qualquer discussão a respeito da
desnecessidade de graduação do percentual de invalidez para
pagamento das indenizações decorrentes do seguro obrigatório
DPVAT, sendo imperativo aplicar os percentuais previstos na
tabela criada pela Lei nº 11.945/2009, incidente, inclusive, sobre
os sinistros ocorridos antes da sua entrada em vigor. Ademais, é
necessário observar a classificação feita pela Lei nº 6.194/74 (art.
3º, § 1º), em invalidez total e parcial, subdividida em completa e
incompleta, para fins de estabelecimento do percentual da perda
suportada. In casu, embora o laudo pericial seja contraditório,
não houve impugnação por parte da seguradora ré no momento
adequado, razão pela qual, considerando a CONCLUSÃO do
expert de que a parte autora restou acometida de invalidez
parcial completa (tíbia e fíbula da perna direita), com limitação de
movimentos no tornozelo e pé direitos, é caso de manutenção da
condenação estabelecida na SENTENÇA, a qual considerou o
percentual de perda na ordem de 70%, dando direito a indenização
no valor de R$ 7.087,50, já descontado o montante recebido
administrativamente (R$ 2.362,50). Por outro lado, a remansosa
jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a correção monetária deve incidir a partir da data do sinistro e, para
os casos em que houve pagamento parcial na via administrativa caso dos autos - computa-se desde então. Todavia, com razão a
parte recorrente no que pertine à incidência dos juros moratórios.
Consoante o artigo 405 do Código Civil c/c com o artigo 219 do CPC,
o marco inicial dos juros legais é contado a partir da citação, forte,
ainda, na Súmula nº 426 do STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70058004557, Sexta Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva
Tavares, Julgado em 31/07/2014) (TJ-RS - AC: 70058004557 RS,
Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento:
31/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 07/08/2014).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487,I do CPC JULGO
PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para CONDENAR
a requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A a pagar à parte autora JOSÉ BRAZ DOS
SANTOS FILHO o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três
reais e setenta e cinco centavos), devendo sobre este valor, incidir
correção monetária e juros de mora, conforme fundamentação.
Por consequência extingo o processo com fundamento no art. 487,
I do Código de Processo Civil.
Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, por ter havido
sucumbência recíproca, CONDENO cada parte ao pagamento de
honorários advocatícios em favor do advogado da parte adversa
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no importe de 10% (dez por cento) sobre do valor da condenação,
o que faço com fundamento no art. 85, §§1º e 2º do Código de
Processo Civil, as quais serão suspensas em relação ao autor, com
observância ao artigo 98, 3º, do CPC.
Fixei a base de cálculo dos honorários advocatícios como sendo o
valor da condenação (CPC, §2º, art. 85) em razão da procedência
parcial da pretensão da parte autora.
Deixo de estabelecer compensação entre as respectivas verbas
em razão da vedação expressa contida no § 14 do artigo 85 do
CPC.
As custas processuais deverão ser rateadas proporcionalmente
entre as partes, nos termos do artigo 86 do CPC. Assim, como
a parte autora em seu pedido inicial requereu o pagamento no
valor de R$ 9.450,00 sendo concedido o valor de R$ 843,75, o que
corresponde a 8,93% do seu pedido.
De consequência, a parte autora deve arca com 91,07% das
custas, e a parte requerida com as custas restantes, qual seja,
8,93% por cento, as quais serão suspensas em relação ao autor,
com observância ao art. 98, §3º, do CPC.
Promova-se a transferência do valor depositado em favor do Sr.
Perito Médico na conta informada, caso não seja possível expeçase alvará.
Em caso de inércia, proceda-se a transferência do referido
valor para conta judicial de titularidade do TJRO n. 01529904-5,
operação 040, agência 2848, Caixa Econômica Federal, conforme
provimento n. 016/2010-CG.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente pelo sistema
informática. Intimem-se.
Transitada em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as
baixas devidas.
Havendo apelação antes do trânsito em julgado, intime-se o
apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias (CPC,
artigo 1.010, § 1º).
Com as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo sem a
respectiva apresentação, remetam-se os autos à instância superior
para julgamento do recurso (CPC, artigo 1.010, § 3º).
Alta Floresta D’Oeste/RO, 16 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processos
ns.
7000517-84.2016.8.22.0017
e
700051869.2016.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Parte autora:
Nome: PRICILA COELHO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS OAB-RO 2736
Parte requerida:
Nome: WAGNER JUNIO SANTANA MARTINS
Advogado do(a) RÉU: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER TABARES
- OAB-RO 6440
SENTENÇA
Vistos.
A requerente PRICILA COELHO DA SILVA ajuizou os processos
n. 7000517-84.2016.8.22.0017 e 7000518-69.2016.8.22.0017
contra o requerido WAGNER JUNIO SANTANA MARTINS
cobrando valores supostamente devidos por confecção de laudos
fisioterápicos para que clientes do requerido pudessem receber
indenizações decorrentes de acidentes de trânsito da seguradora
DPVAT.
Em síntese, a requerente alega que é fisioterapeuta e que o requerido
é proprietário de escritórios que auxiliam pessoas a ingressarem
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com pedidos e processos administrativos para recebimento de
seguro por acidente de trânsito em relação à seguradora DPVAT.
Afirma a autora que, durante os anos de 2011 até 2015, confeccionou
centenas de laudos fisioterápicos para os clientes do requerido
nos escritórios mantidos por ele nesta cidade de Alta Floresta
D’Oeste-RO e também no município de Alto Alegre dos ParecisRO, cobrando o valor de R$ 100,00 (cem reais) por cada laudo
produzido e que o requerido não lhe teria realizado o pagamento
por todos os laudos confeccionados.
No processo n. 7000518-69.2016.8.22.0017 a autora cobra o
valor de R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais)
argumentando que se refere à 465 (quatrocentos e sessenta e
cinco) laudos confeccionados no escritório do requerido situado em
Alto Alegre dos Parecis-RO.
No processo n. 7000517-84.2016.8.22.0017 a autora cobra o
valor de R$ 84.400,00 (oitenta e quatro mil e quatrocentos reais)
argumentando que se refere à 844 (oitocentos e quarenta e quatro)
laudos confeccionados no escritório do requerido situado em Alta
Floresta D’Oeste-RO.
O requerimento do benefício da justiça gratuita foi indeferido
em ambos os processos, sendo oportunizado à autora que
comprovasse o pagamento via emenda à inicial (ID n. 3667768
do processo n. 7000517-84.2018.8.22.0017 e ID n. 3923712 do
processo n. 700518-69.2016.8.22.0017).
A requerente disse estar sem condições de recolher as custas
processuais e diante da justificativa que foi apresentada, foi lhe
concedido o benefício do inciso III do art. 34 da Lei Estadual n.
3.896/2016, para que recolhesse as custas processuais de forma
diferida no final dos dois processos (ID n. 8801579 do processo n.
7000517-84.2018.8.22.0017 e 7000518-69.2016.8.22.0017).
Por ter sido constatada a existência de identidade comum entre os
dois processos, uma vez que possuem as mesmas partes, pedido
e causa de pedir também em comum, foram reputadas conexas
as ações nos termos do art. 55 do CPC, sendo determinada a
reunião dos feitos para julgamento conjunto, a fim de se evitar
decisões conflitantes (ID n. 8801579 do processo n. 700051784.2018.8.22.0017 e 7000518-69.2016.8.22.0017).
A parte requerida foi regularmente citada em ambas as ações
tendo apresentado contestação por meio de advogado constituído
por ela, em que postulou pela improcedência do pedido da parte
autora e arguiu preliminares.
A tentativa de conciliação em audiência restou frustrada, conforme
atas inclusas aos processos.
A autora apresentou réplica à contestação, reiterando o pedido de
procedência da sua pretensão.
Os processos foram saneados conjuntamente, sendo designada
audiência de instrução para produção de prova oral.
Em audiência de instrução foi tomado o depoimento pessoal das
partes de realizada a oitiva de duas testemunhas arroladas pela
autora e outras três testemunhas arroladas pela parte requerida,
sendo declarada encerrada a instrução e conferidos os prazos
legais para as partes apresentarem suas alegações finais.
Em suas alegações finais a parte autora pediu que o processo seja
julgado procedente argumentando que o direito perseguido teria
restado provado no processo.
A parte requerida, de seu turno, pediu em suas derradeiras alegações
que a pretensão da parte requerida seja julgada improcedente.
Vieram os processos conclusos.
Relatado em resumo. Passo a decidir.
As preliminares arguidas pela parte requerida em sede de
contestação já foram apreciadas por ocasião do saneamento do
processo, restando desnecessário repetir os fundamentos que às
decidiram. Ademais, não houve insurgência das partes em relação
à referida DECISÃO.
Portanto, passo ao julgamento conjunto do MÉRITO dos dois
processos, na forma determinada pelo art. 55, § 1º do CPC.
Como dito, no processo n. 7000518-69.2016.8.22.0017 a autora
cobra do requerido o valor de R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e
quinhentos reais) argumentando que se refere à 465 (quatrocentos e
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sessenta e cinco) laudos fisioterápicos confeccionados no escritório
do requerido situado em Alto Alegre dos Parecis-RO. No processo
n. 7000517-84.2016.8.22.0017 a autora cobra do deMANDADO o
valor de R$ 84.400,00 (oitenta e quatro mil e quatrocentos reais)
argumentando que se refere à 844 (oitocentos e quarenta e quatro)
laudos confeccionados no escritório do requerido situado em Alta
Floresta D’Oeste-RO.
A soma dos valores cobrados nos dois processos é de R$
130.900,00 (cento e trinta mil e novecentos reais).
Colhe-se das alegações das partes e das informações prestadas
pelas testemunhas que o requerido possui escritórios neste
município de Alta Floresta D’Oeste-RO e em Alto Alegre dos
Parecis-RO em que realiza a intermediação de requerimentos de
pagamento de seguros DPVAT entre as vítimas e a seguradora.
Pelas informações constantes nos processos sob julgamento, as
vítimas, em tese, procuram o escritório do requerido solicitando que
ele providencie o necessário para que a pessoa acidentada possa
receber da seguradora o pagamento da indenização devida.
O requerido, por meio dos serviços prestados em seu escritório,
levanta a documentação necessária e encaminha para a seguradora
e em contrapartida, cobra da vítima determinado valor a título de
honorários pelo serviço prestado.
De acordo com o que conta nos feitos, as vítimas, se tiverem o
pedido deferido, pagam os honorários do deMANDADO quando do
recebimento da indenização.
Conforme consta na petição de emenda à inicial, a requerente,
na condição profissional de fisioterapeuta, produzia laudos
fisioterápicos para os clientes do requerido a fim de instruir e
subsidiar os requerimentos de indenização acidentária e cobrava
R$ 100,00 (cem reais) de cada cliente para confeccionar cada
laudo.
Alega a autora que as vítimas acidentárias passavam o valor
do laudo ao requerido e ele ficava encarregado de repassar os
valores recebidos à autora. Contudo, a demandante afirma que
o requerido não lhe repassou todos os valores que recebeu das
vítimas acidentárias e que ficou lhe devendo os valores que estão
sendo cobrados nos dois processos (7000517-84.2016.8.22.0017
e 7000518-69.2016.8.22.0017).
Trata-se, portanto, de fato constitutivo do direito reclamado pela
parte autora, de modo que a ela incumbe o ônus dessa prova, tal
como determina o inciso I do art. 373 do CPC e a requerente não
fez prova disso.
De início, as informações prestadas pelas partes e pelas
testemunhas fazem transparecer a realização de uma atividade
atípica pela autora no que se refere ao exercício de sua profissão.
Isso porque, como se sabe, o fisioterapeuta costuma ter como
função primária a prestação de serviços inerentes a tratamentos
de fisioterapia, a fim de auxiliar no processo de recuperação de
indivíduos acometidos de determinadas moléstias, não sendo
comum a atuação na produção de laudos para o fim único de
subsidiar ou auxiliar pessoas a receberem seguro por acidente de
trânsito, tal como dito por ela na petição de emenda à inicial.
A autora disse em seu depoimento pessoal que chegou a produzir
laudos sem ter contato e sem avaliar pessoalmente a parte autora,
analisando apenas documentos recebidos por e-mail.
A testemunha Leila Cristina dos Santos Ruiz disse em audiência que
por vezes encaminhou documentos das supostas vítimas, ou seja,
clientes do escritório, por e-mail para que a autora confeccionasse
os laudos.
Do mesmo modo, a testemunha Gleison Gomes da Silva
também disse em audiência que a autora produzia laudo sem ver
pessoalmente o cliente do escritório apenas para ajudar a receber o
seguro, afirmando que a demandante atuava dessa forma também
em relação a pessoas que moravam em sítios.
Nesse particular, forçoso reconhecer que se trata de uma atuação
fora dos padrões de que se tem conhecimento na medida em que,
pelo que se sabe, laudos diretos de incapacidade ou perda funcional,
em regra, reclamam avaliação física e pessoal do paciente e não
avaliação à distância e sem qualquer tipo de contato pessoal com
o indivíduo hipoteticamente acidentado.
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Ao que parece, o trabalho prestado pela autora em relação aos
fatos que formam a causa de pedir representava uma atividade
de maior cunho comercial do que fisioterapêutico, máxime não se
tratar de atendimento à pacientes que precisavam da teria, mas
unicamente voltado à confecção de laudos para aumentar as
chances do interessado receber o seguro DPVAT.
Confira-se que a testemunha Luis Henrique Vasconcelos Moura
disse em audiência que foi sócio do requerido no escritório desta
cidade e que foi ele (Luis) quem apresentou a autora no escritório
do requerido, além de um advogado chamado Marcelo Penteado
Rodrigues, para prestarem os serviços de suas competências no
que se refere à formulação dos requerimentos de indenizações de
seguros dos clientes do escritório.
As testemunhas Leila Cristina dos Santos Ruiz e Fernanda de
Oliveira Alves disseram em audiência que trabalharam como
secretárias nos escritórios do requerido e que, quando haviam
requerimentos de indenizações, ligavam para a autora para que
ela viesse ao escritório para realizar as avaliações e confeccionar
os laudos.
Veja-se, inclusive, que se tratava de uma remuneração de risco
na medida em que a autora somente receberia os R$ 100,00
da confecção do laudo se a suposta vítima lograsse êxito em
receber a indenização securitária respectiva, pois, do contrário, ou
seja, se o cliente do escritório não recebesse a indenização, por
consequência a requerente também não receberia o valor do laudo
que confeccionou para tal fim.
Nesse sentido, reporto-me aos depoimentos pessoais da autora
e do requerido, bem como das testemunhas Leila Cristina dos
Santos Ruiz, Luiz Henrique Vasconcelos Moura, Gleison Gomes da
Silva, Juliano Junior Monteiro Maciel e Fernanda de Oliveira Alves,
tendo a última testemunha (Fernanda) dito que havia combinação
com a própria autor acerca da atividade de risco consistente na
possibilidade de não pagamento do valor do laudo quando restasse
indeferido o pedido de indenização respectivo.
Confirma-se, ainda, que o propósito da confecção do laudo era
unicamente subsidiar o pedido de indenização do seguro ao passo
que as avaliações pessoais das vítimas, quando procedidas, eram
realizadas no próprio escritório do requerido e não em clínicas
ou ambientes específicos para atendimentos de fisioterapia, não
havendo nenhum atendimento voltado para a recuperação da
saúde da vítima, mas tão somente para a produção do referido
laudo, ainda que mediante uma única entrevista pessoal com a
vítima ou até mesmo à distância, por e-mail.
Conforme dito pelas partes em seus depoimentos pessoais e
pelas testemunhas ouvidas em juízo, os clientes dos escritórios do
requerido que tinha sucesso em seus requerimentos e logravam
êxito em receber as indenizações do seguro DPVAT, retornavam
ao escritório do requerido depois de receber o valor da indenização
para pagar os honorários do escritório e também o valor do laudo
produzido pela autora, sendo que o escritório recebia o valor do
laudo e depois repassava para a requerente.
Portanto, se o trabalho da autora consistia em uma remuneração
de risco condicionada ao sucesso do cliente do escritório em
receber a indenização do seguro DPVAT e se o valor do laudo era
entregue pelo paciente ao requerido para que esse posteriormente
repassasse à autora, torna-se ônus da requerente demonstrar que
no escritório do requerido de Alta Floresta D’Oeste-RO existiram
844 vítimas que lograram êxito em receber a indenização, pagaram
os valores dos laudos ao requerido e ele não repassou à autora o
montante respectivo.
Da mesma forma cabe à autora comprovar que no escritório do
requerido de Alto Alegre dos Parecis-RO existiram 465 vítimas
que lograram êxito em receber a indenização, pagaram os valores
dos laudos ao requerido e ele não repassou à autora o montante
respectivo.
A autora disse em seu depoimento pessoal que no momento da
avaliação preenchia uma nota promissória para a suposta vítima,
cliente do escritório, assinar, no valor ajustado para a confecção do
laudo, isto é, R$ 100,00, confirmando que o pagamento ocorreria
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somente quando referida pessoa eventualmente recebesse a
indenização securitária respectiva.
O requerido e as testemunhas Leila Cristina dos Santos Ruiz, Gleison
Gomes da Silva e Juliano Júnior Monteiro Maciel confirmaram essa
informação da autora quando ouvidos em audiência de instrução.
As pessoas acima citadas disseram em audiência que as notas
promissórias relativas à confecção dos laudos inerentes às vítimas
que tinham os requerimentos de indenização indeferidos eram
devolvidas às vítimas ou então destruídas para não haver acúmulo
de papel nos escritórios e que em relação aos casos em que se
havia êxito, os valores dos laudos eram repassados à autora.
Em seu depoimento pessoal a autora chegou a dizer que recebeu do
requerido por 599 laudos produzidos no escritório do requerido de
Alta Floresta D’Oeste-RO e por 479 laudos produzidos no escritório
do requerido de Alto Alegre dos Parecis-RO, sendo que esses se
referiram a casos em que as supostas vítimas de acidentes de
trânsito lograram êxito em receber as indenizações.
Contudo, conforme já tido, sustentou a autora que houveram outros
844 casos relativos ao escritório do requerido de Alta Floresta
D’Oeste-RO e 465 relativos ao escritório do requerido de Alto
Alegre dos Parecis que também tiveram êxito e que, embora as
vítimas supostamente tenham entregado os valores dos laudos ao
requerido, ele não teria repassado à autora.
Em que pese tais afirmações da autora, a requerente não trouxe
ao processo qualquer tipo de prova indicando efetivamente o
quantitativo de casos subsidiados por laudos produzidos por ela em
que houve êxito no recebimento da indenização e também em que
a pretensão da suposta vítima teria sido indeferida a eventualmente
justificar aquilo que pretende receber.
A autora também não apresentou provas acerca do quantitativo
de pagamento de laudos efetivamente realizados pelas vítimas ao
requerido e nem o que foi repassado a ela por ele, a eventualmente
atestar o montante que alega ainda ser devido pelo deMANDADO
a ela.
A autora não apresentou as promissórias relativas aos valores dos
laudos produzidos por ela e nem comprovantes de entrega pelas
vítimas do requerido dos valores relativos aos laudos.
Não foi apresentado pela requerente qualquer elemento de prova
acenando quais pessoas pagaram ao requerido o valor dos laudos
e em que datas.
Os documentos apresentados no processo não atestam
concretamente todos esses dados e a prova oral produzida em
audiência também não trouxe evidências nesse sentido.
Não houve comprovação da efetiva prestação dos serviços
alegados na medida em que autora sequer juntou os 844 laudos
relativos ao escritório de Alta Floresta D’Oeste-RO e nem os 465
laudos relativos ao escritório de Alto Alegre dos Parecis-RO que
teriam sido pagos ao requerido e não repassados a ela, ressaltando
que a listagem aleatória apresentada por ela, por si só, não atesta
efetivamente a prestação do serviço na medida em que se trata
de documento unilateral sem qualquer força probante da efetiva
prestação do serviço.
Logo, inexiste nos processos prova segura que evidencie o fato
constitutivo do direito perseguido pela autora, restando de rigor a
improcedência da pretensão consignada por ela nas duas ações.
Nesse sentido, segue o entendimento do TJ-RO:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica.
Inscrição indevida. Prova da relação contratual. Improcedência
mantida. Litigância de má-fé. Mantida. Honorários advocatícios.
Ônus do sucumbente. Recurso não provido. Cabe à parte autora
provar os fatos constitutivos de seu direito. Não logrando êxito
em trazer aos autos a prova do descumprimento contratual nem
dos fatos que geraram os danos alegados, a improcedência dos
pedidos é medida imperativa, conforme prevê o art. 373, inc. I, do
Código de Processo Civil. Demonstrada nos autos a intencional
alteração da verdade dos fatos pelo autor da ação de declaratório
de inexigibilidade de débito c/c danos morais, importa reconhecer
a litigância de má-fé. A verba honorária deve ser suportada
pelo vencido. (TJ-RO, APELAÇÃO, Processo nº 0003327-
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39.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes,
Data de julgamento: 09/02/2018). (destaquei).
Por fim, restando superados os argumentos deduzidos no processo
que, em tese, seriam capazes de infirmar convicção no julgamento,
tendo em vista que, em campo de fundamentação o que se preza
são os substratos fáticos que orientam o pedido do requerente
(Enunciado n. 1 da ENFAM), tenho por esgotada a motivação,
impondo-se a rejeição dos pedidos formulados pela autora em
ambos os processos.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões de PRICILA
COELHO DA SILVA constantes nas iniciais, EXTINGUINDO OS
PROCESSOS de números 7000517-84.2016.8.22.0017 e 700051869.2016.8.22.0017 com resolução do MÉRITO, nos termos do
artigo 487, inciso I, do CPC.
Condeno a requerente no pagamento das custas processuais nos
dois processos e honorários advocatícios de sucumbência em
ambas as causas, ficando fixados os honorários em 10% do valor
atualizado atribuído para cada uma das causas, nos termos do
artigo 85, §§ 1º e 2º do CPC.
Em relação à sucumbência, deve ser observado que a autora ainda
não recolheu as custas iniciais, uma vez que foi beneficiada com
o recolhimento diferido para o final do processo (art. 34, inciso III,
da Lei Estadual n. 3.896/2016), bem como que não houve recurso
em relação ao indeferimento do requerimento de justiça gratuita e
nem em relação à DECISÃO que autorizou o recolhimento diferido,
consumando-se, assim, a respectiva preclusão.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Com o trânsito em julgado, cumpram as disposições do §1º e
seguintes do art. 35 das Diretrizes Gerais Judiciais, observando,
ainda, o Provimento Conjunto n. 002/2017-PR-CG.
Após cumprido o necessário e nada sendo requerido pelas partes,
arquive-se.
SENTENÇA registrada e encaminhada para publicação no Diário
da Justiça automaticamente pelo sistema de informática.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 15 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processos
ns.
7000517-84.2016.8.22.0017
e
700051869.2016.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Parte autora:
Nome: PRICILA COELHO DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS OAB-RO 2736
Parte requerida:
Nome: WAGNER JUNIO SANTANA MARTINS
Advogado do(a) RÉU: CLAUDIA JULIANA KRONBAUER TABARES
- OAB-RO 6440
SENTENÇA
Vistos.
A requerente PRICILA COELHO DA SILVA ajuizou os processos
n. 7000517-84.2016.8.22.0017 e 7000518-69.2016.8.22.0017
contra o requerido WAGNER JUNIO SANTANA MARTINS
cobrando valores supostamente devidos por confecção de laudos
fisioterápicos para que clientes do requerido pudessem receber
indenizações decorrentes de acidentes de trânsito da seguradora
DPVAT.
Em síntese, a requerente alega que é fisioterapeuta e que o requerido
é proprietário de escritórios que auxiliam pessoas a ingressarem
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com pedidos e processos administrativos para recebimento de
seguro por acidente de trânsito em relação à seguradora DPVAT.
Afirma a autora que, durante os anos de 2011 até 2015, confeccionou
centenas de laudos fisioterápicos para os clientes do requerido
nos escritórios mantidos por ele nesta cidade de Alta Floresta
D’Oeste-RO e também no município de Alto Alegre dos ParecisRO, cobrando o valor de R$ 100,00 (cem reais) por cada laudo
produzido e que o requerido não lhe teria realizado o pagamento
por todos os laudos confeccionados.
No processo n. 7000518-69.2016.8.22.0017 a autora cobra o
valor de R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais)
argumentando que se refere à 465 (quatrocentos e sessenta e
cinco) laudos confeccionados no escritório do requerido situado em
Alto Alegre dos Parecis-RO.
No processo n. 7000517-84.2016.8.22.0017 a autora cobra o
valor de R$ 84.400,00 (oitenta e quatro mil e quatrocentos reais)
argumentando que se refere à 844 (oitocentos e quarenta e quatro)
laudos confeccionados no escritório do requerido situado em Alta
Floresta D’Oeste-RO.
O requerimento do benefício da justiça gratuita foi indeferido
em ambos os processos, sendo oportunizado à autora que
comprovasse o pagamento via emenda à inicial (ID n. 3667768
do processo n. 7000517-84.2018.8.22.0017 e ID n. 3923712 do
processo n. 700518-69.2016.8.22.0017).
A requerente disse estar sem condições de recolher as custas
processuais e diante da justificativa que foi apresentada, foi lhe
concedido o benefício do inciso III do art. 34 da Lei Estadual n.
3.896/2016, para que recolhesse as custas processuais de forma
diferida no final dos dois processos (ID n. 8801579 do processo n.
7000517-84.2018.8.22.0017 e 7000518-69.2016.8.22.0017).
Por ter sido constatada a existência de identidade comum entre os
dois processos, uma vez que possuem as mesmas partes, pedido
e causa de pedir também em comum, foram reputadas conexas
as ações nos termos do art. 55 do CPC, sendo determinada a
reunião dos feitos para julgamento conjunto, a fim de se evitar
decisões conflitantes (ID n. 8801579 do processo n. 700051784.2018.8.22.0017 e 7000518-69.2016.8.22.0017).
A parte requerida foi regularmente citada em ambas as ações
tendo apresentado contestação por meio de advogado constituído
por ela, em que postulou pela improcedência do pedido da parte
autora e arguiu preliminares.
A tentativa de conciliação em audiência restou frustrada, conforme
atas inclusas aos processos.
A autora apresentou réplica à contestação, reiterando o pedido de
procedência da sua pretensão.
Os processos foram saneados conjuntamente, sendo designada
audiência de instrução para produção de prova oral.
Em audiência de instrução foi tomado o depoimento pessoal das
partes de realizada a oitiva de duas testemunhas arroladas pela
autora e outras três testemunhas arroladas pela parte requerida,
sendo declarada encerrada a instrução e conferidos os prazos
legais para as partes apresentarem suas alegações finais.
Em suas alegações finais a parte autora pediu que o processo seja
julgado procedente argumentando que o direito perseguido teria
restado provado no processo.
A parte requerida, de seu turno, pediu em suas derradeiras alegações
que a pretensão da parte requerida seja julgada improcedente.
Vieram os processos conclusos.
Relatado em resumo. Passo a decidir.
As preliminares arguidas pela parte requerida em sede de
contestação já foram apreciadas por ocasião do saneamento do
processo, restando desnecessário repetir os fundamentos que às
decidiram. Ademais, não houve insurgência das partes em relação
à referida DECISÃO.
Portanto, passo ao julgamento conjunto do MÉRITO dos dois
processos, na forma determinada pelo art. 55, § 1º do CPC.
Como dito, no processo n. 7000518-69.2016.8.22.0017 a autora
cobra do requerido o valor de R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e
quinhentos reais) argumentando que se refere à 465 (quatrocentos e
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sessenta e cinco) laudos fisioterápicos confeccionados no escritório
do requerido situado em Alto Alegre dos Parecis-RO. No processo
n. 7000517-84.2016.8.22.0017 a autora cobra do deMANDADO o
valor de R$ 84.400,00 (oitenta e quatro mil e quatrocentos reais)
argumentando que se refere à 844 (oitocentos e quarenta e quatro)
laudos confeccionados no escritório do requerido situado em Alta
Floresta D’Oeste-RO.
A soma dos valores cobrados nos dois processos é de R$
130.900,00 (cento e trinta mil e novecentos reais).
Colhe-se das alegações das partes e das informações prestadas
pelas testemunhas que o requerido possui escritórios neste
município de Alta Floresta D’Oeste-RO e em Alto Alegre dos
Parecis-RO em que realiza a intermediação de requerimentos de
pagamento de seguros DPVAT entre as vítimas e a seguradora.
Pelas informações constantes nos processos sob julgamento, as
vítimas, em tese, procuram o escritório do requerido solicitando que
ele providencie o necessário para que a pessoa acidentada possa
receber da seguradora o pagamento da indenização devida.
O requerido, por meio dos serviços prestados em seu escritório,
levanta a documentação necessária e encaminha para a seguradora
e em contrapartida, cobra da vítima determinado valor a título de
honorários pelo serviço prestado.
De acordo com o que conta nos feitos, as vítimas, se tiverem o
pedido deferido, pagam os honorários do deMANDADO quando do
recebimento da indenização.
Conforme consta na petição de emenda à inicial, a requerente,
na condição profissional de fisioterapeuta, produzia laudos
fisioterápicos para os clientes do requerido a fim de instruir e
subsidiar os requerimentos de indenização acidentária e cobrava
R$ 100,00 (cem reais) de cada cliente para confeccionar cada
laudo.
Alega a autora que as vítimas acidentárias passavam o valor
do laudo ao requerido e ele ficava encarregado de repassar os
valores recebidos à autora. Contudo, a demandante afirma que
o requerido não lhe repassou todos os valores que recebeu das
vítimas acidentárias e que ficou lhe devendo os valores que estão
sendo cobrados nos dois processos (7000517-84.2016.8.22.0017
e 7000518-69.2016.8.22.0017).
Trata-se, portanto, de fato constitutivo do direito reclamado pela
parte autora, de modo que a ela incumbe o ônus dessa prova, tal
como determina o inciso I do art. 373 do CPC e a requerente não
fez prova disso.
De início, as informações prestadas pelas partes e pelas
testemunhas fazem transparecer a realização de uma atividade
atípica pela autora no que se refere ao exercício de sua profissão.
Isso porque, como se sabe, o fisioterapeuta costuma ter como
função primária a prestação de serviços inerentes a tratamentos
de fisioterapia, a fim de auxiliar no processo de recuperação de
indivíduos acometidos de determinadas moléstias, não sendo
comum a atuação na produção de laudos para o fim único de
subsidiar ou auxiliar pessoas a receberem seguro por acidente de
trânsito, tal como dito por ela na petição de emenda à inicial.
A autora disse em seu depoimento pessoal que chegou a produzir
laudos sem ter contato e sem avaliar pessoalmente a parte autora,
analisando apenas documentos recebidos por e-mail.
A testemunha Leila Cristina dos Santos Ruiz disse em audiência que
por vezes encaminhou documentos das supostas vítimas, ou seja,
clientes do escritório, por e-mail para que a autora confeccionasse
os laudos.
Do mesmo modo, a testemunha Gleison Gomes da Silva
também disse em audiência que a autora produzia laudo sem ver
pessoalmente o cliente do escritório apenas para ajudar a receber o
seguro, afirmando que a demandante atuava dessa forma também
em relação a pessoas que moravam em sítios.
Nesse particular, forçoso reconhecer que se trata de uma atuação
fora dos padrões de que se tem conhecimento na medida em que,
pelo que se sabe, laudos diretos de incapacidade ou perda funcional,
em regra, reclamam avaliação física e pessoal do paciente e não
avaliação à distância e sem qualquer tipo de contato pessoal com
o indivíduo hipoteticamente acidentado.
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Ao que parece, o trabalho prestado pela autora em relação aos
fatos que formam a causa de pedir representava uma atividade
de maior cunho comercial do que fisioterapêutico, máxime não se
tratar de atendimento à pacientes que precisavam da teria, mas
unicamente voltado à confecção de laudos para aumentar as
chances do interessado receber o seguro DPVAT.
Confira-se que a testemunha Luis Henrique Vasconcelos Moura
disse em audiência que foi sócio do requerido no escritório desta
cidade e que foi ele (Luis) quem apresentou a autora no escritório
do requerido, além de um advogado chamado Marcelo Penteado
Rodrigues, para prestarem os serviços de suas competências no
que se refere à formulação dos requerimentos de indenizações de
seguros dos clientes do escritório.
As testemunhas Leila Cristina dos Santos Ruiz e Fernanda de
Oliveira Alves disseram em audiência que trabalharam como
secretárias nos escritórios do requerido e que, quando haviam
requerimentos de indenizações, ligavam para a autora para que
ela viesse ao escritório para realizar as avaliações e confeccionar
os laudos.
Veja-se, inclusive, que se tratava de uma remuneração de risco
na medida em que a autora somente receberia os R$ 100,00
da confecção do laudo se a suposta vítima lograsse êxito em
receber a indenização securitária respectiva, pois, do contrário, ou
seja, se o cliente do escritório não recebesse a indenização, por
consequência a requerente também não receberia o valor do laudo
que confeccionou para tal fim.
Nesse sentido, reporto-me aos depoimentos pessoais da autora
e do requerido, bem como das testemunhas Leila Cristina dos
Santos Ruiz, Luiz Henrique Vasconcelos Moura, Gleison Gomes da
Silva, Juliano Junior Monteiro Maciel e Fernanda de Oliveira Alves,
tendo a última testemunha (Fernanda) dito que havia combinação
com a própria autor acerca da atividade de risco consistente na
possibilidade de não pagamento do valor do laudo quando restasse
indeferido o pedido de indenização respectivo.
Confirma-se, ainda, que o propósito da confecção do laudo era
unicamente subsidiar o pedido de indenização do seguro ao passo
que as avaliações pessoais das vítimas, quando procedidas, eram
realizadas no próprio escritório do requerido e não em clínicas
ou ambientes específicos para atendimentos de fisioterapia, não
havendo nenhum atendimento voltado para a recuperação da
saúde da vítima, mas tão somente para a produção do referido
laudo, ainda que mediante uma única entrevista pessoal com a
vítima ou até mesmo à distância, por e-mail.
Conforme dito pelas partes em seus depoimentos pessoais e
pelas testemunhas ouvidas em juízo, os clientes dos escritórios do
requerido que tinha sucesso em seus requerimentos e logravam
êxito em receber as indenizações do seguro DPVAT, retornavam
ao escritório do requerido depois de receber o valor da indenização
para pagar os honorários do escritório e também o valor do laudo
produzido pela autora, sendo que o escritório recebia o valor do
laudo e depois repassava para a requerente.
Portanto, se o trabalho da autora consistia em uma remuneração
de risco condicionada ao sucesso do cliente do escritório em
receber a indenização do seguro DPVAT e se o valor do laudo era
entregue pelo paciente ao requerido para que esse posteriormente
repassasse à autora, torna-se ônus da requerente demonstrar que
no escritório do requerido de Alta Floresta D’Oeste-RO existiram
844 vítimas que lograram êxito em receber a indenização, pagaram
os valores dos laudos ao requerido e ele não repassou à autora o
montante respectivo.
Da mesma forma cabe à autora comprovar que no escritório do
requerido de Alto Alegre dos Parecis-RO existiram 465 vítimas
que lograram êxito em receber a indenização, pagaram os valores
dos laudos ao requerido e ele não repassou à autora o montante
respectivo.
A autora disse em seu depoimento pessoal que no momento da
avaliação preenchia uma nota promissória para a suposta vítima,
cliente do escritório, assinar, no valor ajustado para a confecção do
laudo, isto é, R$ 100,00, confirmando que o pagamento ocorreria
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somente quando referida pessoa eventualmente recebesse a
indenização securitária respectiva.
O requerido e as testemunhas Leila Cristina dos Santos Ruiz, Gleison
Gomes da Silva e Juliano Júnior Monteiro Maciel confirmaram essa
informação da autora quando ouvidos em audiência de instrução.
As pessoas acima citadas disseram em audiência que as notas
promissórias relativas à confecção dos laudos inerentes às vítimas
que tinham os requerimentos de indenização indeferidos eram
devolvidas às vítimas ou então destruídas para não haver acúmulo
de papel nos escritórios e que em relação aos casos em que se
havia êxito, os valores dos laudos eram repassados à autora.
Em seu depoimento pessoal a autora chegou a dizer que recebeu do
requerido por 599 laudos produzidos no escritório do requerido de
Alta Floresta D’Oeste-RO e por 479 laudos produzidos no escritório
do requerido de Alto Alegre dos Parecis-RO, sendo que esses se
referiram a casos em que as supostas vítimas de acidentes de
trânsito lograram êxito em receber as indenizações.
Contudo, conforme já tido, sustentou a autora que houveram outros
844 casos relativos ao escritório do requerido de Alta Floresta
D’Oeste-RO e 465 relativos ao escritório do requerido de Alto
Alegre dos Parecis que também tiveram êxito e que, embora as
vítimas supostamente tenham entregado os valores dos laudos ao
requerido, ele não teria repassado à autora.
Em que pese tais afirmações da autora, a requerente não trouxe
ao processo qualquer tipo de prova indicando efetivamente o
quantitativo de casos subsidiados por laudos produzidos por ela em
que houve êxito no recebimento da indenização e também em que
a pretensão da suposta vítima teria sido indeferida a eventualmente
justificar aquilo que pretende receber.
A autora também não apresentou provas acerca do quantitativo
de pagamento de laudos efetivamente realizados pelas vítimas ao
requerido e nem o que foi repassado a ela por ele, a eventualmente
atestar o montante que alega ainda ser devido pelo deMANDADO
a ela.
A autora não apresentou as promissórias relativas aos valores dos
laudos produzidos por ela e nem comprovantes de entrega pelas
vítimas do requerido dos valores relativos aos laudos.
Não foi apresentado pela requerente qualquer elemento de prova
acenando quais pessoas pagaram ao requerido o valor dos laudos
e em que datas.
Os documentos apresentados no processo não atestam
concretamente todos esses dados e a prova oral produzida em
audiência também não trouxe evidências nesse sentido.
Não houve comprovação da efetiva prestação dos serviços
alegados na medida em que autora sequer juntou os 844 laudos
relativos ao escritório de Alta Floresta D’Oeste-RO e nem os 465
laudos relativos ao escritório de Alto Alegre dos Parecis-RO que
teriam sido pagos ao requerido e não repassados a ela, ressaltando
que a listagem aleatória apresentada por ela, por si só, não atesta
efetivamente a prestação do serviço na medida em que se trata
de documento unilateral sem qualquer força probante da efetiva
prestação do serviço.
Logo, inexiste nos processos prova segura que evidencie o fato
constitutivo do direito perseguido pela autora, restando de rigor a
improcedência da pretensão consignada por ela nas duas ações.
Nesse sentido, segue o entendimento do TJ-RO:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica.
Inscrição indevida. Prova da relação contratual. Improcedência
mantida. Litigância de má-fé. Mantida. Honorários advocatícios.
Ônus do sucumbente. Recurso não provido. Cabe à parte autora
provar os fatos constitutivos de seu direito. Não logrando êxito
em trazer aos autos a prova do descumprimento contratual nem
dos fatos que geraram os danos alegados, a improcedência dos
pedidos é medida imperativa, conforme prevê o art. 373, inc. I, do
Código de Processo Civil. Demonstrada nos autos a intencional
alteração da verdade dos fatos pelo autor da ação de declaratório
de inexigibilidade de débito c/c danos morais, importa reconhecer
a litigância de má-fé. A verba honorária deve ser suportada
pelo vencido. (TJ-RO, APELAÇÃO, Processo nº 0003327-
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39.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes,
Data de julgamento: 09/02/2018). (destaquei).
Por fim, restando superados os argumentos deduzidos no processo
que, em tese, seriam capazes de infirmar convicção no julgamento,
tendo em vista que, em campo de fundamentação o que se preza
são os substratos fáticos que orientam o pedido do requerente
(Enunciado n. 1 da ENFAM), tenho por esgotada a motivação,
impondo-se a rejeição dos pedidos formulados pela autora em
ambos os processos.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões de PRICILA
COELHO DA SILVA constantes nas iniciais, EXTINGUINDO OS
PROCESSOS de números 7000517-84.2016.8.22.0017 e 700051869.2016.8.22.0017 com resolução do MÉRITO, nos termos do
artigo 487, inciso I, do CPC.
Condeno a requerente no pagamento das custas processuais nos
dois processos e honorários advocatícios de sucumbência em
ambas as causas, ficando fixados os honorários em 10% do valor
atualizado atribuído para cada uma das causas, nos termos do
artigo 85, §§ 1º e 2º do CPC.
Em relação à sucumbência, deve ser observado que a autora ainda
não recolheu as custas iniciais, uma vez que foi beneficiada com
o recolhimento diferido para o final do processo (art. 34, inciso III,
da Lei Estadual n. 3.896/2016), bem como que não houve recurso
em relação ao indeferimento do requerimento de justiça gratuita e
nem em relação à DECISÃO que autorizou o recolhimento diferido,
consumando-se, assim, a respectiva preclusão.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Com o trânsito em julgado, cumpram as disposições do §1º e
seguintes do art. 35 das Diretrizes Gerais Judiciais, observando,
ainda, o Provimento Conjunto n. 002/2017-PR-CG.
Após cumprido o necessário e nada sendo requerido pelas partes,
arquive-se.
SENTENÇA registrada e encaminhada para publicação no Diário
da Justiça automaticamente pelo sistema de informática.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 15 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7000965-57.2016.8.22.0017
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Parte autora:
Nome: DAKOTA NORDESTE S/A
Nome: DAKOTA CALCADOS S/A
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIELA ZINI BOZARDI - OABRS 101077
Parte requerida:
Nome: LOJA EXPLOSAO LTDA - EPP
SENTENÇA
Cuida-se de ação de execução em que as partes realizaram acordo
no curso do processo, pedindo a homologação (Id n. 18432808).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, decido.
O acordo entabulado entre as partes representa a vontade dos
acordantes, podendo se presumir que o valor ajustado e a forma
de pagamento representa a possibilidade dos requeridos e atende
ao que é conveniente ao exequente para fins de recebimento do
seu crédito.
Com isso, estando satisfeitas as exigências legais atinentes
a pretensão das partes e evidenciado que o interesse delas
resguardado, não há razão para não se homologar o acordo.
Ademais, não se verifica abuso ou prejuízo por parte de qualquer
das partes interessadas, não se vislumbrando a existência de
algum óbice à homologação do acordo firmado.
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Com a homologação do acordo, é o caso de se determinar o
arquivamento do processo, indeferindo-se o requerimento de
suspensão até o término do prazo de parcelamento, tendo em vista
que, no presente caso, o prazo do parcelamento é prolongado, isto
é, maior do que meia década, injustificando a paralisação do feito
por tanto tempo.
Ademais, a homologação do acordo realizado carateriza o título
executivo judicial e pode ser executado a qualquer momento na
hipótese de haver descumprimento, de modo que conclui-se que
não haver razão para o feito se manter ativo, pois, o arquivamento
equaciona o serviço judicial, respeitando o direito de cobrança
executiva do credor e repelindo as situações que acarretam o
abandono da demanda, racionalizando os recursos nas demandas
que justificadamente necessitem da providência jurisdicional e
certamente com apoio nos princípios da celeridade e da economia
processual.
O arquivamento corresponde a medida que busca racionalizar o
processo, diminuindo custos e tornando mais efetivo – de um modo
geral – o mecanismo judiciário, evitando-se a permanência de um
processo ativo por tanto tempo em modo de suspensão e sem
nenhuma consequência prática.
Como dito, é de se considerar que se o executado deixar de efetuar
os pagamentos, basta o exequente pedir o desarquivamento,
informar tal circunstância nos autos e requerer a execução da
SENTENÇA que homologou o acordo entabulado.
Por outro lado, se nada for requerido, logicamente entender-se-á
estar havendo o regular adimplemento das parcelas ajustadas.
Portanto, a homologação do acordo e o arquivamento dos autos é
medida de rigor.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, HOMOLOGO por SENTENÇA o acordo firmado
entre as partes e constante no ID n. 18432808.
Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do
MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.
Isento de custas finais, nos termos do artigo 8º, inciso III, do
Regimento de Custas do Tribunal (Lei Estadual n. 3.896/2016).
Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se.
SENTENÇA encaminhada automaticamente pelo sistema de
informática para publicação no Diário da Justiça.
Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido, ARQUIVESE.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 17 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700017250.2018.8.22.0017
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 06/02/2018 12:42:57
EXEQUENTE: ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO FILHO
EXECUTADO: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL
DECISÃO
Vistos.
O executado foi intimado na data de 08/03/2018 (ID 16740533) a
cumprir a SENTENÇA no prazo legal, sob pena de multa e eventual
constrição.
Na mesma data, 08/03/2018 (ID 16742598) o próprio causídico
que se habilitou aos autos, subscreveu a petição de devolução dos
prazos em cursos.
No entanto, não trouxe qualquer motivo que justificasse seu pedido,
até porque, à época que se juntou seu requerimento ainda nem
tinha começado a fluir seu prazo.
Assim, indefiro dilação/devolução de prazo, eis que não se
justifica.
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Demais disso, não apresentou impugnação ao cumprimento de
SENTENÇA.
Atendendo ao pedido da parte exequente (ID 17209423), com base
no art. 854 do CPC/2015, deferi a penhora de dinheiro em depósito
ou aplicação financeira.
Requisitado por meio eletrônico o bloqueio de valores em relação
à parte executada indicada, a ordem foi cumprida integralmente,
consoante protocolo e recibo anexos.
Assim, por todas essas considerações, CONVERTO o bloqueio em
PENHORA, sem necessidade de termo (Art.854 § 5).
Intime-se o executado para eventual impugnação e/ou embargos,
no prazo de 15 (cinco) dias, podendo apontar ainda as matérias
previstas no §3º, incisos I e II, do art. 854, do CPC/2015.
Decorrido o prazo, com manifestação, venham conclusos os autos
para o fim de que se decida quanto ao destino a ser dado aos
valores penhorados.
Não sendo apresentada impugnação e/ou embargos, certifique-se
e intime-se a exequente a, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer
em cartório e retirar o Alvará, ficando desde já AUTORIZADO
sua expedição, e proceder o levantamento do valor depositado e
cominações que porventura incidirem, devendo ser dada quitação
da quantia paga por termo nos autos.
A intimação será feita ao advogado do executado ou à sociedade de
advogados a que aquele pertença, mediante publicação no DJE. E,
se não houver constituído advogado nos autos, o executado será
intimado pessoalmente, de preferência por via postal.
Cumprindo com o que for necessário e nada mais sendo requerido,
voltem os autos conclusos para extinção.
Alta Floresta D’Oeste, 15 de maio de 2018.
Alencar das Neves Brilhante
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700125305.2016.8.22.0017
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 06/09/2016 12:23:54
EXEQUENTE: POMPILO AGMAR DE SOUZA
EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
DECISÃO
Vistos.
Atendendo ao pedido da parte exequente (ID 11934668), com base
no art. 854 do CPC/2015, deferi a penhora de dinheiro em depósito
ou aplicação financeira.
Requisitado por meio eletrônico o bloqueio de valores em relação
à parte executada indicada, a ordem foi cumprida integralmente,
consoante protocolo e recibo anexos.
Assim, por todas essas considerações, CONVERTO o bloqueio em
PENHORA, sem necessidade de termo (Art.854 § 5).
Intime-se o executado para eventual impugnação e/ou embargos,
no prazo de 15 (cinco) dias, podendo apontar ainda as matérias
previstas no §3º, incisos I e II, do art. 854, do CPC/2015.
Decorrido o prazo, com manifestação, venham conclusos os autos
para o fim de que se decida quanto ao destino a ser dado aos
valores penhorados.
Não sendo apresentada impugnação e/ou embargos, certifique-se
e intime-se a exequente a, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer
em cartório e retirar o Alvará, ficando desde já AUTORIZADO
sua expedição, e proceder o levantamento do valor depositado e
cominações que porventura incidirem, devendo ser dada quitação
da quantia paga por termo nos autos.
A intimação será feita ao advogado do executado ou à sociedade de
advogados a que aquele pertença, mediante publicação no DJE. E,
se não houver constituído advogado nos autos, o executado será
intimado pessoalmente, de preferência por via postal.
Cumprindo com o que for necessário e nada mais sendo requerido,
voltem os autos conclusos para extinção.
Alta Floresta D’Oeste, 15 de maio de 2018.
Alencar das Neves Brilhante
Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700071439.2016.8.22.0017
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Protocolado em: 03/06/2016 10:48:31
REQUERENTE: JOSNILTON PORTO SANTOS
REQUERIDO: CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E
ELETRODOMESTICOS LTDA - ME
DECISÃO
Vistos.
Atendendo ao pedido da parte exequente (ID 17833242), com base
no art. 854 do CPC/2015, deferi a penhora de dinheiro em depósito
ou aplicação financeira.
Requisitado por meio eletrônico o bloqueio de valores em relação
à parte executada indicada, a ordem foi cumprida parcialmente,
consoante protocolo e recibo anexos.
Assim, por todas essas considerações, CONVERTO o bloqueio em
PENHORA, sem necessidade de termo (Art.854 § 5).
Intime-se o executado para eventual impugnação e/ou embargos,
no prazo de 15 (cinco) dias, podendo apontar ainda as matérias
previstas no §3º, incisos I e II, do art. 854, do CPC/2015.
Decorrido o prazo, com manifestação, venham conclusos os autos
para o fim de que se decida quanto ao destino a ser dado aos
valores penhorados.
Não sendo apresentada impugnação e/ou embargos, certifique-se
e intime-se a exequente a, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer
em cartório e retirar o Alvará, ficando desde já AUTORIZADO
sua expedição, e proceder o levantamento do valor depositado e
cominações que porventura incidirem, devendo ser dada quitação
da quantia paga por termo nos autos.
A intimação será feita ao advogado do executado ou à sociedade de
advogados a que aquele pertença, mediante publicação no DJE. E,
se não houver constituído advogado nos autos, o executado será
intimado pessoalmente, de preferência por via postal.
No mais, intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo
de 05 (cinco), requerendo o que entender oportuno, sob pena de
arquivamento.
Cumpra-se.
Alta Floresta do Oeste, 15 de maio de 2018
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700015956.2015.8.22.0017
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 11/05/2015 11:04:11
EXEQUENTE: OZIAS RODRIGUES DE LIMA
EXECUTADO: WELLYTON KENNEDY DA COSTA
DECISÃO
Atendendo ao pedido da parte exequente (ID 17727625 ), com
base no art. 854 do CPC/2015, deferi a penhora de dinheiro em
depósito ou aplicação financeira.
Requisitado o bloqueio de valores em relação ao executado,
restou descumprida a ordem por insuficiência de fundos, conforme
relatório que detalha a ordem juntado aos autos.
Apreciando ainda o requerimento do autor, deferi o pedido de
restrição de veículos via sistema RENAJUD.
Razão pela qual procedi à pesquisa junto ao sistema RENAJUD,
conforme espelho de consulta em anexo.
Entretanto, a diligência restou infrutífera, tendo em vista que a
executada não possuí veículos em seu nome.
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Atendendo aos demais pedidos, expeça-se MANDADO de penhora
de tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, que hoje
se encontra em R$ 10.693,23 (dez mil, seiscentos e noventa e três
reais e vinte e três centavos), devendo, o Sr. Oficial de Justiça, na
mesma oportunidade, intimar a parte executada para, querendo,
oferecer impugnação, no prazo e com as advertências legais.
Autorizo o Senhor Oficial de Justiça o cumprimento do MANDADO,
caso necessário, na forma do artigo 212, §§ 1º e 2º do CPC/2015.
Após, decorrido o prazo sem o oferecimento de impugnação
certifique-se e, em seguida, intime-se a exequente a, no prazo de
5 dias, requerer o que entender oportuno devendo, nesta ocasião,
manifestar eventual interesse na adjudicação ou venda do(s)
bem(ns) porventura penhorado(s) nestes autos, bem como para,
sendo o caso, indicar bens à penhora.
Cumpra-se.
Serve de MANDADO.
Alta Floresta D’Oeste, 17 de maio de 2018
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700067168.2017.8.22.0017
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Protocolado em: 30/05/2017 12:30:11
REQUERENTE: ANDERSON MARTINS RODRIGUES
REQUERIDO: JAMIL MARQUES DA SILVA
DECISÃO
Atendendo ao pedido da parte exequente (ID 17850596), com base
no art. 854 do CPC/2015, deferi a penhora de dinheiro em depósito
ou aplicação financeira.
Requisitado o bloqueio de valores em relação ao executado,
restou descumprida a ordem por insuficiência de fundos, conforme
relatório que detalha a ordem juntado aos autos.
Quanto ao requerimento de penhora dos créditos excedentes
dos autos 7001287-43.2017.822.0017, consta no ID 18088759
DECISÃO proferida naquele processo onde tornou sem efeito a
constrição realizada sob o alegado veículo do executado, tendo
em vista que o bem foi consolidado ao patrimônio de terceiro, eis
que o devedor JAMIL MARQUES DA SILVA detinha apenas a
posse direta do bem, perdida em razão do não adimplemento do
financiamento.
Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover
o andamento do feito.
Decorrido o prazo e não havendo manifestação, voltem os autos
conclusos para extinção.
Alta Floresta D’Oeste, 15 de maio de 2018.
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700114284.2017.8.22.0017
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 04/09/2017 17:50:23
EXEQUENTE: JOSE APARECIDO MARQUES
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
DECISÃO
Vistos.
Atendendo ao pedido da parte exequente (ID 18056773), com base
no art. 854 do CPC/2015, deferi a penhora de dinheiro em depósito
ou aplicação financeira.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

Requisitado por meio eletrônico o bloqueio de valores em relação
à parte executada indicada, a ordem foi cumprida integralmente,
consoante protocolo e recibo anexos.
Assim, por todas essas considerações, CONVERTO o bloqueio em
PENHORA, sem necessidade de termo (Art.854 § 5).
Intime-se o executado para eventual impugnação e/ou embargos,
no prazo de 15 (cinco) dias, podendo apontar ainda as matérias
previstas no §3º, incisos I e II, do art. 854, do CPC/2015.
Decorrido o prazo, com manifestação, venham conclusos os autos
para o fim de que se decida quanto ao destino a ser dado aos
valores penhorados.
Não sendo apresentada impugnação e/ou embargos, certifique-se
e intime-se a exequente a, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer
em cartório e retirar o Alvará, ficando desde já AUTORIZADO
sua expedição, e proceder o levantamento do valor depositado e
cominações que porventura incidirem, devendo ser dada quitação
da quantia paga por termo nos autos.
A intimação será feita ao advogado do executado ou à sociedade de
advogados a que aquele pertença, mediante publicação no DJE. E,
se não houver constituído advogado nos autos, o executado será
intimado pessoalmente, de preferência por via postal.
Cumprindo com o que for necessário e nada mais sendo requerido,
voltem os autos conclusos para extinção.
Alta Floresta D’Oeste, 15 de maio de 2018.
Alencar das Neves Brilhante
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700126837.2017.8.22.0017
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 10/10/2017 07:44:24
EXEQUENTE: JULIO VIEIRA DE SOUZA
EXECUTADO: JAIME RICARDO BARGHINI
DECISÃO
Atendendo ao pedido da parte exequente (ID 17718337), com base
no art. 854 do CPC/2015, deferi a penhora de dinheiro em depósito
ou aplicação financeira.
Requisitado o bloqueio de valores em relação ao executado,
restou descumprida a ordem por insuficiência de fundos, conforme
relatório que detalha a ordem juntado aos autos.
Apreciando ainda o requerimento do autor, deferi o pedido de
restrição de veículos via sistema RENAJUD.
Razão pela qual procedi à pesquisa junto ao sistema RENAJUD,
conforme espelho de consulta em anexo.
Entretanto, a diligência restou infrutífera, tendo em vista que a
executada não possuí veículos em seu nome.
Atendendo aos demais pedidos, expeça-se MANDADO de penhora
de tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, que hoje
se encontra em R$ 10.693,23 (dez mil, seiscentos e noventa e três
reais e vinte e três centavos), devendo, o Sr. Oficial de Justiça, na
mesma oportunidade, intimar a parte executada para, querendo,
oferecer impugnação, no prazo e com as advertências legais.
Autorizo o Senhor Oficial de Justiça o cumprimento do MANDADO,
caso necessário, na forma do artigo 212, §§ 1º e 2º do CPC/2015.
Após, decorrido o prazo sem o oferecimento de impugnação
certifique-se e, em seguida, intime-se a exequente a, no prazo de
5 dias, requerer o que entender oportuno devendo, nesta ocasião,
manifestar eventual interesse na adjudicação ou venda do(s)
bem(ns) porventura penhorado(s) nestes autos, bem como para,
sendo o caso, indicar bens à penhora.
Cumpra-se.
Serve de MANDADO.
Alta Floresta D’Oeste, 17 de maio de 2018
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700015094.2015.8.22.0017
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Protocolado em: 24/04/2015 11:45:42
REQUERENTE: DARCI OLTRAMARES
REQUERIDO: CLEVERSON RACK DE OLIVEIRA
DECISÃO
Atendendo ao pedido da parte exequente (ID 18003256 ), com
base no art. 854 do CPC/2015, deferi a penhora de dinheiro em
depósito ou aplicação financeira.
Requisitado o bloqueio de valores em relação ao executado,
restou descumprida a ordem por insuficiência de fundos, conforme
relatório que detalha a ordem juntado aos autos.
Apreciando os demais pedidos do autor, deferi o pedido de restrição
de veículos via sistema RENAJUD.
Nesta data realizei pesquisa no sistema RENAJUD para saber se
existem veículos cadastrados no nome do executado o sistema
indicou a existência de um automóvel, conforme espelho anexo.
Promovi a restrição do veículo junto ao referido sistema, e nos
termos do §1º do art. 845 do CPC CONVERTO tal restrição em
penhora do veículo.
Assim, observando-se o disposto no art. 838 do CPC, registro que a
penhora foi realizada nesta data (inciso I); os nomes das partes são
os que constam no cabeçalho da DECISÃO (inciso II); a descrição
dos bens penhorados consta no espelho anexo do sistema
RENAJUD (inciso III); fica nomeado o devedor CLEVERSON RACK
DE OLIVEIRA como depositário do bem (inciso IV).
A presente DECISÃO, portanto, serve como TERMO DE
PENHORA.
Intime-se pessoalmente o executado, que deve no prazo de 10
(dez) dias dizer nos autos onde se encontra o referido veículo, para
que seja possível realizar a avaliação.
Caso não seja localizado no endereço informado, intime-se o
exequente para manifestação.
Fica o referido executado advertido de que não prestação das
informações poderá ser considerada como ato atentatório à
dignidade da justiça (art. 772, inciso II, do CPC).
Com a vinda das informações, expeça-se MANDADO de avaliação
do bem.
Avaliado que seja o veículo, intime-se o exequente para requerer o
que entender de direito (adjudicação, venda pública etc).
No caso de não possuir interesse no veículo, na mesma oportunidade
deve indicar bens à penhora.
Intime-se o executado acerca da DECISÃO.
Alta Floresta D’Oeste,17 de maio de 2018.
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito.
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000675-71.2018.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão,
Professor]
Valor inicial da Causa: R$ 63.944,16
Parte autora:
Nome: VERONICA MANTHAY
Endereço: Av. José Linhares, 3130, Centro, Alta Floresta D’Oeste
- RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) AUTOR: IVAN DOUGLAS BAPTISTA CARDOSO
- RO7320
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Parte requerida:
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO
OESTE
Endereço: Avenida Nilo Peçanha, 4513, Redondo, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Defiro o benefício da justiça gratuita pois houve requerimento
expresso nesse sentido e a parte autora juntou declaração em que
afirma que no momento não tem condições de pagar as custas
do processo, ressalvando que a gratuidade da justiça se restringe
somente para juízo de primeiro grau, no caso de eventual recurso
o pedido deverá ser analisado naquela instância.
Ao autor para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de indeferimento, devendo:
- juntar contracheques/holerites de todo o período que pretende
receber a diferença do piso salarial.
- informar se houve ou não CONCLUSÃO do pedido formulado
na via administrativa, tendo-se em vista que foi juntado aos autos
somente o pedido recebido por pessoa não identificada.
Decorrido o prazo, realizada a emenda, voltem os autos conclusos
para análise da liminar e recebimento da inicial.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 18 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000703-39.2018.8.22.0017
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Assunto: [Alienação Fiduciária]
Valor inicial da Causa: R$ 27.038,51
Parte autora:
Nome: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO
S.A
Endereço: Rua Amador Bueno, 474, BLOCO C 1ANDAR, Santo
Amaro, São Paulo - SP - CEP: 04752-005
Advogado do(a) AUTOR: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA
- OAB-SP 0115665
Parte requerida:
Nome: IRANI DE SOUZA TOSTES
Endereço: AV MAL RONDON, 3792, CASA, CENTRO, Alto Alegre
Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
A parte autora equivocou-se ao protocolar a presente ação neste
Juízo de Alta Floresta D’Oeste-RO uma vez que a Comarca com
competência jurisdicional sobre o município de Alto Alegre dos
Parecis-RO é a de Santa Luzia D’Oeste-RO.
Portanto, remeta-se o processo ao juízo de Santa Luzia D’OesteRO, dando ciência prévia à parte autora.
DESPACHO encaminhada automaticamente para publicação no
Diário da Justiça.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 17 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7000852-06.2016.8.22.0017
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Parte autora:
Nome: JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

938

Advogados do(a) EXEQUENTE: RONILSON WESLEY PELEGRINE
BARBOSA - OAB-RO 4688, MAYARA APARECIDA KALB - OABRO 5043, IZALTEIR WIRLES DE MENEZES MIRANDA - OAB-RO
6867
Parte requerida:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPACHO
Vistos.
Tendo sido comprovado o pagamento da RPV dos honorários
sucumbenciais, autorizo a expedição do alvará para levantamento
em nome do credor.
Aguarde-se o pagamento do valor principal.
Não é necessário expedir ofício ao setor de pagamentos uma vez
que não superou o prazo ainda, considerando que foi necessário
realizar a retificação da referida RPV.
DESPACHO encaminhado automaticamente para publicação no
DJe.
Ciência à Procuradoria do INSS sobre o presente DESPACHO.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 17 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700054059.2018.8.22.0017
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: M DA SILVA ARMI & CIA LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEANDER MARIANO SILVA
SANTOS - RO0002295
REQUERIDO: HAMILTON JOSÉ COSTA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: hamilton josé costa
Endereço: rua piaui, 3135, centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000
SENTENÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE –
ENUNCIADO 135 DO FONAJE
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança em que a autora – pessoa jurídica
– instruiu a inicial desacompanhada de qualquer documento que
demonstre o recolhimento fiscal.
Instada a emendar a inicial e trazer as notas fiscais do negócio
jurídico, não atendeu por completo o comando judicial, juntando
apenas os atos constitutivos.
Desde a alteração da redação do art. 8º, §1º, inciso II da Lei
9099/95 feita pelas Leis Complementares 123/2006 e 147/2014,
as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais,
microempresas e empresas de pequeno porte, têm legitimidade
ativa para demandar no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
Eis o texto da norma:
Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta
Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as
empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.
§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado
Especial:
(...)
II - as pessoas enquadradas como microempreendedores
individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
A definição dos conceitos de microempresa e empresa de pequeno
porte é dada pelo art. 3º da Lei Complementar 123/2006, a seguir
transcrito:
Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideramse microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade
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empresária, a sociedade simples, a empresa individual de
responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art.
966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário,
receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta
mil reais); e
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada anocalendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro
milhões e oitocentos mil reais). Por sua vez, a forma de verificação
do requisito relativo à receita bruta é dada pelo §1º do já mencionado
art. 3º da Lei Complementar 123/2006, cuja redação é a seguinte:
Art. 3º (...)
§ 1º Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput
deste artigo, o produto da venda de bens e serviços nas operações
de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas
operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e
os descontos incondicionais concedidos. Pois bem. Se as pessoas
jurídicas podem figurar no Juizado Especial Cível como requerentes,
à toda evidência que devem demonstrar o preenchimento dos
requisitos disciplinados pela legislação acima transcrita.
Nesse sentido, devem demonstrar o enquadramento nos conceitos
de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do
§1º do art. 3º.
Daí se extrai que não basta apenas evidenciar o enquadramento
inicial no momento da constituição da pessoa jurídica.
Deve-se, além disso, demonstrar a manutenção desse
enquadramento no momento em que pleiteia em juízo.
Essa comprovação pode-se dar de duas formas, isto é, pela juntada
de declaração de imposto de renda ou pela juntada de certidão
atualizada atestando esse enquadramento.
No caso dos autos essa comprovação não ocorreu de nenhum
modo, não de forma atualizada.
Além disso, deve instruir a inicial com documento fiscal
correspondente ao negócio jurídico, objeto da demanda, conforme
dispõe o Enunciado nº 135 do FONAJE, que tem a seguinte
redação:
ENUNCIADO 135 – O acesso da microempresa ou empresa de
pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da
comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento
fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda (grifei).
A exigência da apresentação da nota fiscal, seja da compra e
venda realizada ou da prestação do serviço, não viola o direito
constitucional da exequente ter livre acesso ao Judiciário. Ao
contrário, serve justamente para efetivar sua legitimidade ativa
para a propositura da demanda.
Feitas essas considerações, observo que, embora a exequente
tenha instruído a inicial com documentos, estes não cumprem o
que está disposto no Enunciado 135 do FONAJE, pois a ausência
da nota fiscal afasta a presunção de veracidade acerca do
enquadramento fiscal da exequente.
Explica-se o raciocínio que conduz a essa CONCLUSÃO e que
justifica a aplicação do Enunciado 135 do FONAJE.
É que as pessoas jurídicas que podem figurar como autoras no
Juizado têm faturamento reduzido aos montantes fixados pela lei,
de modo que a apresentação das notas fiscais visa justamente
possibilitar ao julgador aferir se o enquadramento declarado condiz,
efetivamente, com as atividades reais do comércio praticado.
Ressalto que a exigência não traz nenhum prejuízo à parte autora,
desde que a requerente tenha atuado em conformidade com o que
dispõe a legislação tributária, emitindo e recolhendo os impostos
devidos em cada operação.
Trata-se, pois, de uma medida que é proporcional e razoável pois
visa aferir o real preenchimento dos requisitos legais para que a
pessoa jurídica figure no Juizado como parte autora, evitando o
assoberbamento da Vara Judicial.
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Logo, não cumprindo a determinação em juntar os documentos
fiscais da venda e ausente a demonstração do pressuposto
processual que comprove a capacidade de ser parte, o feito deve
ser extinto.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e, como consequência,
JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o que
faço com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95 e art. 485, inciso
I e IV c/c e art. 321, parágrafo único, todos do Código de Processo
Civil.
Sem custas e sem verbas honorárias nesta instância, conforme
dispõem os arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.
Com o trânsito em julgado desta SENTENÇA, arquive-se,
procedendo-se as baixas e comunicações pertinentes.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Alta Floresta D’Oeste, 17 de maio de 2018
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700083885.2017.8.22.0017
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 04/07/2017 08:36:58
EXEQUENTE: ALEANDER MARIANO SILVA SANTOS
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos.
1. O recurso é adequado e foi interposto dentro do prazo legal (art.
41 e art. 42 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009), porquanto
tempestivo.
2. A parte é legítima, está representada, e tem interesse em recorrer,
já que vencida na causa – insurgindo-se quanto a SENTENÇA
prolatada nos autos.
3. Portanto, presentes os pressupostos legais de admissibilidade,
recebo o presente recurso no efeito devolutivo e suspensivo (art.
43 da Lei 9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e 2-B, da Lei n.
9.494/1997).
4. Considerando que a parte autora/recorrida já foi intimada
para apresentar as contrarrazões no prazo legal, mas não o fez
(ID 18387550), certifique-se, e remetam-se os autos à Turma
Recursal.
Intimem-se.
Alta Floresta D’Oeste, 17 de maio de 2018.
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700112378.2017.8.22.0017
Classe: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
Protocolado em: 31/08/2017 11:17:10
EXEQUENTE: MARINA NEGRI PIOVEZAN
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
Em que pese o requerido pela parte autora ao ID 17520142, deixo
por ora de proceder com o sequestro dos valores aqui executados,
tendo em vista a informação de previsão para pagamento em
10/04/2018 (ID 16774357).
Para para evitar que se ocorra o pagamento em duplicidade,
concedo, excepcionalmente, o prazo de 10 (dez) dias para que o
executado comprove nos autos o efetivo pagamento da requisição
de pequeno valor.
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Tal providência se faz necessária para evitar eventual bloqueio de
valores ao mesmo tempo de possível pagamento realizado pelo
réu, eis que tal importância é oriunda dos cofres públicos e muito
provavelmente já tenha destinação outra.
A intimação do executado deverá ser feita via órgão de Advocacia
Pública responsável por sua representação judicial.
Ademais, considerando-se a implantação do Processo Judicial
Eletrônico, inexiste mais razão para o envio de peças impressas.
Note-se que a disposição do §4º, art. 3º do Provimento 004/2008
deste Tribunal determina o envio da RPV diretamente à pessoa
jurídica estatal, mas não estabelece textualmente que tal se dê
pelo formato físico.
É preciso que todos os que interagem com o processo eletrônico
envidem esforços para efetivamente abandonar a cultura do
“processo físico”, sob pena de se perder boa parte das vantagens
da tecnologia tão custosa desenvolvida e colocada à disposição
para uso.
Assim, de pouca valia se tem toda a virtualidade do processo se em
determinadas fases as partes insistirem em imprimir documentos.
A FINALIDADE buscada pela norma é alcançada pois a pessoa
jurídica responsável, visualizando a RPV, poderá efetuar uma
derradeira análise dos seus requisitos e entendendo pela
conformidade procederá ao seu encaminhamento ao órgão
responsável pelo pagamento.
Caso discorde de algum ponto, poderá no próprio processo
eletrônico lançar a manifestação que entender cabível, evitandose assim a ocorrência de tumulto processual pois o envio da RPV
impressa não permitiria essa possibilidade – ou poderia ensejar a
ocorrência de tumulto processual.
Por outro lado, estando de acordo com os termos da Requisição
de Pequeno Valor, poderá a própria parte requerida enviá-la com
os documentos que a instruem pelo formato eletrônico ou físico
ao órgão responsável pelo pagamento, expressando ciência nos
autos desse processo eletrônico.
É de se destacar que o feito tramita no Juizado Especial da Fazenda
Pública, cuja simplicidade reforça tudo o que já foi afirmado acima,
servindo ainda para afastar as práticas meramente protelatórias e
que retardem o andamento do processo.
Assim, por qualquer lado que se olhe para a questão, a única
CONCLUSÃO possível é a de que é vedada a remessa de RPV no
formado físico.
Decorrido o prazo assinalado e não comprovado o pagamento,
voltem os autos conclusos imediatamente para sequestro eis que
se trata de verba de natureza alimentar.
Alta Floresta D’Oeste, 17 de maio de 2018.
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700033882.2018.8.22.0017
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Protocolado em: 12/03/2018 10:22:55
REQUERENTE: ALTO DA FLORESTA LTDA - EPP
REQUERIDO: 3 S CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
- ME
DESPACHO
Vistos.
Consta nos autos requerimento pela designação de audiência para
tentativa conciliação entre as partes (ID 17958201).
Nota-se no presente caso grandes possibilidades de avença entre
as parte no caso de tentativa de nova conciliação.
Atualmente, os mecanismos de autocomposição, onde as partes
buscam soluções para as suas controvérsias, possuindo poder de
DECISÃO, sem que haja interferência de um terceiro, apresenta-
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se como um dos melhores meios de solver conflitos, uma vez que
prevalece a vontade das partes.
Assim, Designo audiência conciliatória para o dia 05/06/2018 às
10:15 horas.
Intimem-se as partes para comparecerem à audiência designada,
tomando ciência desde logo das seguintes advertências:
I - o não comparecimento injustificado do autor implicará na extinção
e arquivamento do processo, que somente poderá ser desarquivado
mediante pagamento de custas e despesas processuais;
II - o não comparecimento do requerido a quaisquer das audiências
designadas implicará na revelia, reputando-se verdadeiros os fatos
narrados no pedido inicial.
Expeça-se o necessário e aguarde-se a realização da solenidade.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO OU CARTA DE
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.
Cumpra-se.
Alta Floresta D’Oeste, 16 de maio de 2018
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700099728.2017.8.22.0017
Classe: JUIZADOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689)
Protocolado em: 09/08/2017 12:20:35
EMBARGANTE: SIDINEI ALVES DA SILVA
EMBARGADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
DESPACHO
Altere-se a classe para “cumprimento de SENTENÇA ” e remetamse os autos à contadoria para atualização do débito.
Após, nos termos do artigo 523 do CPC, intime-se o executado para,
no prazo de 15 (quinze) dias, pagar débito acrescido das custas,
se houver, podendo o pagamento ser feito por meio de depósito
judicial vinculado a este processo, sob pena de inclusão de multa
de 10% do valor do débito (CPC, artigo 523, § 1º e Enunciado 97
do FONAJE).
A modalidade de intimação deverá ser observada pela escrivania
de acordo com o que determina o artigo 513, § 2º, do CPC.
Advirta-se o requerido de que, após decorrido o prazo acima
assinalado para cumprimento voluntário da obrigação de pagar,
começará a fluir o prazo, também de 15 dias, para que, caso queira,
apresente impugnação ao pedido de cumprimento de SENTENÇA
nos próprios autos (CPC, artigo 525).
Havendo impugnação, certifique-se a tempestividade e retornem
conclusos para análise quanto ao recebimento, nos termos do § 4º
e seguintes do artigo 525 do CPC.
Decorrido o prazo e não havendo comprovação do pagamento ou
impugnação do requerido, certifique-se e remetam-se os autos à
contadoria para cálculo atualizado com o valor correspondente a
multa de 10%.
Se eventualmente efetuado pagamento parcial, a multa da fase de
cumprimento da SENTENÇA (art. 523, § 1º do CPC) incidirá sobre
o débito restante (CPC, artigo 523, § 2º).
Em seguida, intime-se a parte autora para requerer o que entender
de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Serve o presente de carta de intimação/MANDADO, se for
conveniente a escrivania.
Alta Floresta D’Oeste, 17 de maio de 2018
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700114102.2017.8.22.0017
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
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REQUERENTE: FABIO ANTONIO DE ALMEIDA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX SANDRO LONGO
PIMENTA - RO0004075
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO:
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO, 3963, CENTRO, Alta
Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
SENTENÇA
Vistos.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA em que a parte requerida
a cumpriu voluntariamente no prazo legal, juntando aos autos
comprovante do pagamento da condenação [ID 18374037].
A autora, concordando com os valores, requereu o levantamento
da importância [ID 18401220].
Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTO o cumprimento de SENTENÇA
ante o pagamento integral do débito, e determino o arquivamento
dos autos.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente pelo sistema
processual de informática.
Intime-se a exequente a, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer
em cartório e retirar o Alvará, ficando desde já AUTORIZADO
sua expedição, e proceder o levantamento do valor depositado e
cominações que porventura incidirem, devendo ser dada quitação
da quantia paga por termo nos autos.
Cumprindo com o que for necessário e nada mais sendo requerido,
arquive-se.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 16 de maio de 2018.
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700012916.2018.8.22.0017
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Protocolado em: 29/01/2018 17:25:40
REQUERENTE: ADEMAR DIAS GUIMARAES
REQUERIDO: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INSVESTIMENTO S.A
DECISÃO
Vistos.
O recurso é adequado e foi interposto dentro do prazo legal (art. 41
e art. 42 da Lei 9.099/95), porquanto tempestivo.
Portanto, presentes os pressupostos legais de admissibilidade,
recebo o presente recurso apenas no efeito devolutivo (art. 43 da
Lei 9.099/95).
Remetam-se os autos à Turma Recursal, considerando-se que a
recorrida já apresentou r contrarrazões.
Alta Floresta D’Oeste, 18 de maio de 2018
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
Processo n. 7000695-62.2018.8.22.0017
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: ALINE VIEIRA BARGAS
Endereço: Av. Minas Gerais, 4279, liberdade, Alta Floresta D’Oeste
- RO - CEP: 76954-000
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Requerido: Nome: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76803-592
Nome: RENNER URIAS DE OLIVEIRA FONSECA DOMINICIO
Endereço: Macapá, 4477, Jardim Tropical, Rolim de Moura - RO CEP: 76940-000
DESPACHO INICIAL – DESIGNA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO,
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
Vistos.
Designo audiência de conciliação/instrução e julgamento para o dia
19/07/2018 às 08:00 horas.
Cite-se a parte requerida, bem como intime-se a parte autora
devendo tomar conhecimento de que sua ausência injustificada à
solenidade implicará na extinção e arquivamento do processo com
consequente condenação no pagamento das custas processuais.
Cientes as partes de que não havendo acordo em audiência de
conciliação, será convolado o ato para audiência de Instrução e
Julgamento onde serão ouvidas as partes, colhida a prova e, em
seguida, proferida a SENTENÇA, caso as partes pretendam que se
faça a oitiva de testemunhas, deverão apresentá-las (até o número
de 3), independentemente de intimação (art. 455 do CPC).
Nos termos do Provimento n. 01/2017 -TJ/RO, ficam as partes,
desde logo, cientes das seguintes advertências:
I — os prazos processuais no juizado especial, inclusive na
execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo;
II — as partes deverão comunicar eventuais alterações dos
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e
eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação
cumprido no endereço constante dos autos;
III — deverão comparecer na data, horário e endereço em que se
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão
comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV — a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos
moldes dos arts. 9°, § 40, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que,
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V — em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo,
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de
inversão do ônus da prova;
VI — nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII — o não comparecimento injustificado do autor implicará na
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas
processuais;
VIII — o não comparecimento do requerido a quaisquer das
audiências designadas implicará na revelia, reputando-se
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial;
IX — deverão comparecer à audiência designada munidos de
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X — a contestação e demais provas, inclusive a indicação de
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o
ato da audiência de conciliação;
XI — instalada a audiência, não havendo acordo ou mediação, a
parte requerida apresentará, desde logo, sua defesa oral ou escrita
e, na mesma oportunidade, será concedida à parte autora o prazo
de até 10 (dez) minutos para se manifestar sobre os documentos e
preliminares arguidas, na forma da lei.
Expeça-se o necessário e aguarde-se a realização da solenidade.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO OU CARTA DE
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.
Cumpra-se.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 18 de maio de 2018.
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700189575.2016.8.22.0017
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: EDSON BRUGNOLI FILHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEANDER MARIANO SILVA
SANTOS - RO0002295
EXECUTADO: CLAUDINEI APARECIDO DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO: FAGNER DA COSTA RO0005740
Nome: CLAUDINEI APARECIDO DA SILVA
Endereço: linh P-34, KM 1,5, zona rural, Alto Alegre Dos Parecis RO - CEP: 76952-000
SENTENÇA
Vistos.
Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995.
Trata-se de ação de execução em que não foram encontrados os
bens do devedor indicados à penhora pelo autor (ID 17483445).
Instado a se manifestar, requereu o sobrestamento do feito pelo
prazo de 30 (trinta dias).
Primeiramente, importante esclarecer que o rito dos Juizados
Especiais não prevê a hipótese de suspensão do feito para
localização de bens penhorais, inclusive, de forma diversa,
prescreve que o processo será imediatamente extinto quando não
localizado bens do devedor.
Num segundo momento, observa-se que o pedido de suspensão
se deu em 17/04/2018 e hoje, 17/05/2018, 30 (trinta) dias após o
requerimento, em nada o autor se manifestou.
Assim, indefiro a suspensão do feito
No mais, não há nos autos a indicação de qualquer bem do devedor
passível de penhora.
Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, o
que faço com fundamento no art. 53, §4, da Lei 9.099/1995.
Defiro eventual pedido do autor quanto a expedição de certidão de
crédito.
Sem custas e sem verbas honorárias nesta instância, conforme
dispõem os arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.
Publique-se. Registre-se. Arquive-se independente de intimação
pessoal das partes (art. 51, §1 da Lei 9.099/1995.
Alta Floresta D’Oeste, 17 de maio de 2018
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO CEP: 76954-000 - Fone:(69) 36412239 Processo nº: 700069681.2017.8.22.0017
Classe: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
Protocolado em: 04/06/2017 14:56:29
EXEQUENTE: AIRTOM FONTANA
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Vistos.
Em que pese o requerido pela parte autora ao ID 18367929, deixo
por ora de proceder com o sequestro dos valores aqui executados,
tendo em vista a informação de previsão para pagamento em
22/04/2018 (ID 16852992).
Para para evitar que se ocorra o pagamento em duplicidade,
concedo, excepcionalmente, o prazo de 10 (dez) dias para que o
executado comprove nos autos o efetivo pagamento da requisição
de pequeno valor.
Tal providência se faz necessária para evitar eventual bloqueio de
valores ao mesmo tempo de possível pagamento realizado pelo
réu, eis que tal importância é oriunda dos cofres públicos e muito
provavelmente já tenha destinação outra.
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A intimação do executado deverá ser feita via órgão de Advocacia
Pública responsável por sua representação judicial.
Ademais, considerando-se a implantação do Processo Judicial
Eletrônico, inexiste mais razão para o envio de peças impressas.
Note-se que a disposição do §4º, art. 3º do Provimento 004/2008
deste Tribunal determina o envio da RPV diretamente à pessoa
jurídica estatal, mas não estabelece textualmente que tal se dê
pelo formato físico.
É preciso que todos os que interagem com o processo eletrônico
envidem esforços para efetivamente abandonar a cultura do
“processo físico”, sob pena de se perder boa parte das vantagens
da tecnologia tão custosa desenvolvida e colocada à disposição
para uso.
Assim, de pouca valia se tem toda a virtualidade do processo se em
determinadas fases as partes insistirem em imprimir documentos.
A FINALIDADE buscada pela norma é alcançada pois a pessoa
jurídica responsável, visualizando a RPV, poderá efetuar uma
derradeira análise dos seus requisitos e entendendo pela
conformidade procederá ao seu encaminhamento ao órgão
responsável pelo pagamento.
Caso discorde de algum ponto, poderá no próprio processo
eletrônico lançar a manifestação que entender cabível, evitandose assim a ocorrência de tumulto processual pois o envio da RPV
impressa não permitiria essa possibilidade – ou poderia ensejar a
ocorrência de tumulto processual.
Por outro lado, estando de acordo com os termos da Requisição
de Pequeno Valor, poderá a própria parte requerida enviá-la com
os documentos que a instruem pelo formato eletrônico ou físico
ao órgão responsável pelo pagamento, expressando ciência nos
autos desse processo eletrônico.
É de se destacar que o feito tramita no Juizado Especial da Fazenda
Pública, cuja simplicidade reforça tudo o que já foi afirmado acima,
servindo ainda para afastar as práticas meramente protelatórias e
que retardem o andamento do processo.
Assim, por qualquer lado que se olhe para a questão, a única
CONCLUSÃO possível é a de que é vedada a remessa de RPV no
formado físico.
Decorrido o prazo assinalado e não comprovado o pagamento,
voltem os autos conclusos imediatamente para sequestro eis que
se trata de verba de natureza alimentar.
Alta Floresta D’Oeste, 16 de maio de 2018.
Alencar das Neves Brilhante
Juiz de Direito
Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000713-83.2018.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Seguro]
Valor inicial da Causa: R$ 13.500,00
Parte autora:
Nome: IZAEL DOS SANTOS TAVARES
Endereço: lh 152 km 01, KM 01, zona rural, Alta Floresta D’Oeste
- RO - CEP: 76954-000
Advogados do(a) AUTOR: RONILSON WESLEY PELEGRINE
BARBOSA - RO0004688, DOUGLAS TOSTA FEITOSA - RO8514
Parte requerida:
Nome: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Endereço: Rua Senador Dantas, 74-5 andar, - de 58 ao fim - lado
par, Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Defiro o benefício da justiça gratuita pois houve requerimento
expresso nesse sentido e a parte autora juntou declaração em
que afirma ser pessoa hipossuficiente, o que, face à ausência de
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indicativos quanto à posse de condições financeiras de arcar com
os custos do processo, deve ser acolhida em prestígio ao princípio
da boa-fé material (art. 164 do CC) e processual (art. 5º do CPC).
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito
processual às necessidades do conflito, DEIXO por ora de designar
audiência de conciliação (art. 139, VI, do CPC e Enunciado n. 35
da ENFAM).
Com efeito, em casos como esse, a prática demonstra que a
realização de audiência de conciliação tem se mostrado ineficaz,
uma vez que o requerido invariavelmente pleiteia pela realização de
perícia, o que resulta em ônus para as próprias partes, que muitas
vezes precisam se deslocar para uma audiência de conciliação da
qual não se extrai nenhum resultado útil ao processo.
Note-se que este juízo não se opõe em momento posterior a
realização de audiência de conciliação, caso alguma das partes
requeira tal providência (art. 334, §5º, do CPC).
Cite-se e intime-se o requerido para apresentar sua defesa, no
prazo de 15 dias, devendo desde já manifestar-se sobre as provas
que pretende produzir, periciais e testemunhais, que deverão
comparecer a eventual audiência de instrução e julgamento
independente de intimação, salvo requerimento expresso solicitando
a intimação, justificando a necessidade e pertinência, sob pena
de preclusão ao direito de produzir provas e se há interesse em
compor com a requerente.
Se o requerido propor reconvenção, intime-se o autor, na pessoa
de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 dias
(CPC, artigo 343, § 1º)
Caso o requerido alegue, na contestação, fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, intime-se o requerente,
na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de
15 (quinze) dias, oportunidade em que deverá produzir suas provas
a respeito (CPC, artigo 350).
Na hipótese do requerido aduzir na contestação qualquer
das preliminares indicadas no artigo 337 do CPC, intime-se o
requerente, na pessoa de seu advogado, para responder no prazo
de 15 (quinze) dias, oportunidade em que deverá produzir suas
provas a respeito (CPC, artigo 351).
Em qualquer das hipóteses anteriores, em que o autor foi intimado
para responder as arguições do requerido, deverá ele desde logo
especificar se tem outras provas a serem produzidas, além daquelas
que já tiver apresentado no processo, justificando a necessidade e
a pertinência.
Se a parte requerida não contestar a ação no prazo legal ou se o
fizer intempestivamente, certifique-se e retornem conclusos para
análise sobre a ocorrência ou não dos efeitos da revelia e quanto
a necessidade de intimação do autor para especificação de provas
(CPC, artigo 348).
Intimem-se, promovendo-se o necessário.
SERVE A PRESENTE DE MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO,
caso seja conveniente a escrivania.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 21 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
Processo n. 7000708-61.2018.8.22.0017
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: SONIA DE FATIMA GOMES DE AZEVEDO
Endereço: DR PAULO SERGIO URSOLINO, 5835, REDONDO,
Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Requerido: Nome: EDITORA TRES LTDA.
Endereço: WILLIAN SPEERS, 1000, LAPA, São Paulo - SP - CEP:
05067-900

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

943

DESPACHO INICIAL – DESIGNA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO,
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
Vistos.
DO REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA
No caso, cabe a concessão da tutela provisória de urgência, pois
evidente a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao
resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300, caput da Lei
13105/2015 – Novo CPC.
A autora apresenta comprovante de que os descontos estão sendo
realizados e aduz que não contratou a compra de nenhum serviço
ou bem da requerida.
A permanência desta situação, a princípio injusta, mostra-se muito
mais prejudicial que eventual reforma ou cassação da tutela de
urgência, pois os danos decorrentes de uma restrição cadastral,
mostram muito mais perniciosos e acachapantes, ensejando que
se dê guarida à tutela pleiteada.
Conquanto se possa vislumbrar impossibilidade de negativação em
razão da realização dos descontos, certo é que o próprio desfalque
- aparentemente injustificado - nos vencimentos da autora já é
motivo bastante para autorizar a concessão da tutela de urgência.
Assim também o é em razão da demora normal da marcha
processual o que acarretará danos maiores do que aqueles já
suportados pelo requerente, motivo pelo qual somente a concessão
da tutela provisória de urgência poderá amenizar os efeitos futuros
até o provimento final.
Conforme reiterada e firme posição jurisprudencial deste Tribunal,
havendo discussão judicial relativa a licitude da cobrança, deve ser
atendido o pleito antecipatório.
Considerando que os fatos tratam-se de relação de consumo e a
evidente impossibilidade do requerente produzir prova negativa de
sua conduta, fica desde já invertido o ônus da prova em desfavor
do requerido, devendo demonstrar ser o requerente responsável
pelo débito inscrito em cadastros de inadimplentes.
Assim, recebo a inicial e DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA de
urgência e determino que a parte requerida:
a) suspenda, no prazo de 20 (vinte) dias contados da sua intimação,
a cobrança dos valores no cartão de crédito da autora, concernente
aos fatos narrados neste processo, sob pena de multa no valor
de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, com
fundamento no art. 537 do NCPC, até o limite de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
b) abstenha-se de indevidamente protestar e/ou lançar o nome do
requerente em cadastros de restrição ao crédito, concernente aos
fatos narrados na peça inicial deste processo, até final DECISÃO,
tudo sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por
dia de descumprimento, com fundamento no art. 537 do NCPC, até
o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Designo audiência de conciliação/instrução e julgamento para o dia
19/07/2018 às 08:45 horas.
Cite-se a parte requerida, bem como intime-se a parte autora
devendo tomar conhecimento de que sua ausência injustificada à
solenidade implicará na extinção e arquivamento do processo com
consequente condenação no pagamento das custas processuais.
Cientes as partes de que não havendo acordo em audiência de
conciliação, será convolado o ato para audiência de Instrução e
Julgamento onde serão ouvidas as partes, colhida a prova e, em
seguida, proferida a SENTENÇA, caso as partes pretendam que se
faça a oitiva de testemunhas, deverão apresentá-las (até o número
de 3), independentemente de intimação (art. 455 do CPC).
Nos termos do Provimento n. 01/2017 -TJ/RO, ficam as partes,
desde logo, cientes das seguintes advertências:
I — os prazos processuais no juizado especial, inclusive na
execução, contam-se da data da intimação ou ciência do ato
respectivo;
II — as partes deverão comunicar eventuais alterações dos
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e
eficaz a carta de intimação enviada ou o MANDADO de intimação
cumprido no endereço constante dos autos;
III — deverão comparecer na data, horário e endereço em que se
realizará a audiência, e que procuradores e prepostos deverão

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

comparecer munidos de poderes específicos para transacionar;
IV — a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda
deverá comparecer à audiência de conciliação, instrução e
julgamento munida de carta de preposto, sob pena de revelia, nos
moldes dos arts. 9°, § 40, e 20, da Lei n. 9.099/1995, sendo que,
os atos constitutivos, contratos sociais e demais documentos de
comprovação servem para efetiva constatação da personalidade
jurídica e da regular representação em juízo (art. 45, Código Civil, e
art. 75, VIII, Código de Processo Civil), sob pena de revelia;
V — em se tratando de pessoa jurídica e relação de consumo,
fica expressamente consignada a possibilidade e advertência de
inversão do ônus da prova;
VI — nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, as
partes deverão comparecer ao ato acompanhadas de advogado;
VII — o não comparecimento injustificado do autor implicará na
extinção e arquivamento do processo, que somente poderá
ser desarquivado mediante pagamento de custas e despesas
processuais;
VIII — o não comparecimento do requerido a quaisquer das
audiências designadas implicará na revelia, reputando-se
verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial;
IX — deverão comparecer à audiência designada munidos de
documentos de identificação válidos e cientes de seus dados
bancários, a fim de permitir a instrumentalização imediata e
efetivação de eventual acordo, evitando-se o uso da conta judicial;
X — a contestação e demais provas, inclusive a indicação de
testemunhas, com sua completa qualificação (nome completo, CPF
e endereço) e objetivo probatório, deverão ser apresentadas até o
ato da audiência de conciliação;
XI — instalada a audiência, não havendo acordo ou mediação, a
parte requerida apresentará, desde logo, sua defesa oral ou escrita
e, na mesma oportunidade, será concedida à parte autora o prazo
de até 10 (dez) minutos para se manifestar sobre os documentos e
preliminares arguidas, na forma da lei.
Expeça-se o necessário e aguarde-se a realização da solenidade.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO OU CARTA DE
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.
Cumpra-se.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 18 de maio de 2018.
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7001436-39.2017.8.22.0017
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Assunto: [Aposentadoria por Invalidez]
Parte autora:
Nome: ROSALINO RODRIGUES DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: ERICA DE LIMA ARRUDA - OAB-RO
8092
Parte requerida:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SENTENÇA
Vistos.
Cuida-se de ação ajuizada por ROSALINO RODRIGUES
DOS SANTOS, já qualificada nos autos, contra o INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, em que a parte autora
pede a condenação do requerido ao restabelecimento de benefício
previdenciário de auxílio-doença.
Em síntese, a parte autora afirma que sempre foi segurada da
previdência social e que seria portadora de incapacidade para o
trabalho, aduzindo que recebeu auxílio-doença por determinado
período, o qual teria cessado pela requerida por não ter constatado
mais o estado de incapacidade.
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Com a inicial juntou os documentos que entende fundamentar sua
pretensão.
Em cumprimento ao Ato Normativo n. 0001607-53.2015.8.00.0000,
do Conselho Nacional de Justiça-CNJ e à Recomendação Conjunta
CNJ/AGU/MTPS n. 1 de 15/12/2015, no DESPACHO inicial foi
determinada a realização de perícia médica antes da citação da
parte requerida, a fim de possibilitar ao deMANDADO o eventual
oferecimento de proposta de acordo na contestação.
A parte autora foi regularmente intimada do DESPACHO inicial
e da designação da prova pericial, bem como para apresentar
assistente técnico.
A parte autora foi submetida a realização da perícia médica, tendo
sido juntado o laudo ao processo (Id n. 17164692).
A parte requerida foi regularmente citada por meio do sistema
do Processo Judicial Eletrônico – Pje e apresentou contestação
requerendo a improcedência do pedido inicial ao argumento de que
a perícia judicial confirmou que a parte autora não está incapacitada
para exercer trabalho (Id n. 17446956).
A parte autora foi intimada da juntada do laudo pericial e para
apresentar impugnação à contestação e não se manifestou.
Vieram os autos conclusos.
Com relação aos pressupostos processuais, encontram-se
atendidos.
Do ponto de vista das condições da ação, o pedido é juridicamente
possível, nada havendo para impedir a sua apreciação. Há interesse
processual e as partes são legítimas.
Não há questões processuais pendentes de análise ou resolução.
Não é o caso de extinção do processo sem apreciar o pedido da
parte autora porque não se configuram as hipóteses dos artigos
485 e 487, incisos II e III do CPC.
Por outro lado, é o caso de julgamento do processo de imediato
com resolução do MÉRITO em razão da determinação contida no
artigo 355, inciso I, do CPC, tendo em vista que o presente caso
não reclama dilação probatória e as provas constantes nos autos
são plenamente suficientes para conhecer do direito perseguido
pela parte autora e para decidir sobre os seus pedidos.
Nesse particular, importante enfatizar que a controvérsia tida no
processo refere-se exclusivamente em relação à existência ou
não de incapacidade laborativa da parte autora e já foi produzida
prova técnica judicial, por meio de perícia médica, para o fim de
resolver a dúvida, sendo oportunizado às partes o pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa, inclusive no que se referiu à
produção da prova pericial em juízo.
Além disso, ao serem intimadas do DESPACHO inicial, as partes
foram devidamente cientificadas de que, ao contestar a ação
e impugnar, deveriam especificar eventuais outras provas que
tivessem interesse em produzir, inclusive dizer quanto ao desejo
de produzir provas em audiência, justificando a necessidade e
pertinência, sob pena de preclusão, sendo que, nas referidas
manifestações, as partes não disseram que tinham interesse em
apresentar qualquer outra prova, não tendo também manifestado
interesse em designação de audiência para apresentação de prova
oral.
Considerando que a única controvérsia já foi satisfeita
satisfatoriamente por meio da perícia realizada nos autos sob o
contraditório e assegurada a ampla defesa, cabe agora o julgamento
do processo.
Nesse sentido é a orientação da instância imediatamente superior
(TRF 1ª Região), senão confira:
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA. NOVA PERÍCIA. AUXÍLIO DOENÇA.
PERÍCIA DESFAVORÁVEL. NÃO PROVIMENTO. 1. Não ocorre
o cerceamento de defesa, porque o perito nomeado pelo juízo
goza de imparcialidade e o seu laudo possui presunção relativa de
verdade. Inexistência de previsão legal que vincule o laudo pericial
a determinada especialidade médica, sendo jurisprudência pacífica
da TNU quanto à necessidade de especialização do perito apenas
em situações que envolvem a existência de elevada complexidade
e/ou doença rara, hipóteses não verificadas nos autos (TRJFA,
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Processo 3817-54.2013.4.01.3815, Relator Juiz Federal Guilherme
Fabiano Julien de Rezende, julgado em 05/02/2014). 2. O juiz é
o destinatário da prova e a ele cabe decidir sobre o necessário à
formação do próprio convencimento. A apuração da suficiência dos
elementos probatórios que justificaram o julgamento antecipado
da lide e o indeferimento de nova prova pericial e prestação de
esclarecimentos. 3. A aposentadoria por invalidez e o auxíliodoença exigem a qualidade de segurado, a carência de 12 meses
(art. 25, I, Lei 8.213/91) e a incapacidade para o trabalho habitual,
embora suscetível de recuperação. 4. O laudo pericial, realizado
em 22/09/2008 (f. 78/82), é conclusivo ao afirmar que a autora
é portadora de dorsalgia (CID 10-M54.8), adquirida com a idade
que não gera incapacidade para o exercício de sua atividade
laboral habitual (costureira - f. 80). 5. Há que prevalecer o laudo
do perito oficial, em razão de maior equidistância das partes e de
ser de absoluta confiança do juízo, sobretudo se não encontra o
julgador motivação para proceder de maneira diversa (TRF1, AC
2000.33.00.008552-1/BA, 2ª Turma, Relator Desembargador
Federal Tourinho Neto, DJU de 25.4.2003). 6. O atestado médico
e exames da parte não têm o condão de afastar as conclusões
do perito oficial, sendo certo que para o reconhecimento do direito
à aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença não basta a
existência de doença ou lesão, sendo imprescindível que impeçam
o desempenho da atividade habitual. 7. O mero inconformismo
em relação às conclusões do laudo pericial, cujas respostas são
fundamentas e claras no sentido de não haver a incapacidade
permanente para o trabalho, sem amparo em outras provas, é
insuficiente para alterar o julgamento. 8. Não provimento da apelação
da autora. (TRF 1ª Região, AC 0018572-38.2010.4.01.9199 / MG,
Rel. JUIZ FEDERAL JOSÉ ALEXANDRE FRANCO, 1ª CÂMARA
REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, e-DJF1 de
11/04/2017) (destaquei).
Demais disso, além das partes não terem requerido a produção
de provas em audiência, o presente caso não reclama oitiva de
testemunhas porque a controvérsia gira em torno exclusivamente
da condição laborativa da parte requerente, circunstância que se
apura por meio de prova técnica (perícia), não sendo útil a prova
testemunhal para resolver essa dúvida.
Logo, passo ao julgamento do feito.
Sabe-se que, para a concessão de auxílio-doença é preciso que
a parte demonstre ser segurada da previdência social pelo tempo
mínimo exigido pela lei, bem como esteja incapacitada de trabalhar
e exercer as atividades habituais que lhe garantam a subsistência
(Lei 8.213/91, artigo 59).
A autarquia ré contestou apenas a existência de doença
incapacitante.
Portanto, a qualidade de segurada pelo tempo de carência não é
objeto de controvérsia.
Considerando que a existência de incapacidade é fato constitutivo
do direito reclamado pela parte requerente, compete a parte
demandante o ônus de prová-lo (CPC, art. 373, inciso I).
Não tendo a requerida arguido fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito reclamado pela autora, não há ônus de prova a
ser direcionado à requerida (CPC, art. 373, inciso II).
A existência de doença ou condição incapacitante foi apurada por
meio da realização de prova pericial em juízo, onde foi assegurado
o exercício do contraditório e da ampla defesa a ambas as partes.
Instruído o processo com a prova técnica necessária, estou
comprovado por meio de perícia médica judicial que a parte
requerente não se encontra incapacitada para o trabalho e atividade
habitual, impondo-se a improcedência do pedido inicial.
A perícia médica foi realizada, tendo restado confirmado que a parte
autora não está incapacitada para o trabalho e atividades habituais,
não atendendo, então, a um dos requisitos cumulativos exigido na
legislação previdenciária para concessão de auxílio-doença.
Ao responder o quesito 9 do juízo, o médico perito atestou que a
parte autora não está incapacitada para exercer seu último trabalho
e nem para a profissão habitual.
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Esclareceu o perito do juízo que o autor ficou incapacitado
anteriormente, quando fez tratamento para tuberculose, no período
de novembro de 2015 até abril de 2016 (quesito n. 13 do juízo) mas
que na data do pedido administrativo, ou seja, em 01/06/2017, já
não estava mais incapacitado ao trabalho (quesito n. 19 do juízo),
não havendo incapacidade na data do ajuizamento da ação e nem
na data da perícia médica judicial (quesitos n. 19 e 20 do juízo).
Na CONCLUSÃO do laudo pericial o perito reafirmou que o autor
não apresenta incapacidade para o trabalho.
Importante ressaltar que não é a existência de qualquer doença ou
sintoma o requisito exigido para que a parte possa ser beneficiada
com auxílio-doença, mas é imprescindível que seja portadora de
doença ou condição que lhe incapacite para realizar trabalho que
possa garantir a subsistência, o que não é o caso da parte autora
deste processo.
Não obstante, a parte autora não apresentou impugnação e não se
insurgiu em relação à prova produzida, indicando que concordou
tacitamente com a apuração técnica levada a efeito no contraditório
e assegurada a ampla defesa, já que intimada de todos os atos e
não se manifestou.
Portanto, não havendo incapacidade da parte autora para o trabalho
habitual da requerente resta improcedente o pedido inicial.
Por fim, restando superados os argumentos deduzidos no processo
que, em tese, seriam capazes de infirmar convicção no julgamento,
tendo em vista que, em campo de fundamentação o que se preza
são os substratos fáticos que orientam o pedido do requerente
(Enunciado n. 1 da ENFAM), tenho por esgotada a motivação,
impondo-se a improcedência do pedido inicial.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão de ROSALINO
RODRIGUES DOS SANTOS constante da inicial, EXTINGUINDO
O PROCESSO com resolução do MÉRITO, nos termos do artigo
487, inciso I, do CPC.
Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios de sucumbência, ficando fixados os
honorários em 10% do valor atualizado da causa, nos termos
dos §§, 3º, inciso I, 4º, inciso III e 6º do artigo 85 do CPC. Fica
também condenada a requerente ao pagamento da despesa
com a perícia médica, nos termos do artigo 91 do CPC, ficando
desde já notificada a Procuradoria da Fazenda Pública que
representa a autarquia previdenciária para promover a execução
das despesas assinaladas após o trânsito em julgado e quando
se fizer oportuno (artigo 95, § 4º). Todavia, considerando tratarse de pessoa beneficiária da justiça gratuita e tendo em vista que
mesmo nessa condição não se afasta sua responsabilidade pelas
despesas processuais e honorários advocatícios (artigo 98, § 2º,
do CPC), referidas obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo
ser executada se a Fazenda credora demonstrar que a condição
de insuficiência econômica deixou de existir, observado o prazo
de 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta
SENTENÇA, nos termos do § 3º do artigo 98 do CPC.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Havendo apelação, certifique-se a tempestividade e intime-se o
apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias (CPC,
artigo 1.010, § 1º).
Após, remetam-se os autos ao TRF da 1ª Região para análise da
admissibilidade e julgamento do recurso (CPC, artigo 1.010, § 3º).
Com o trânsito em julgado desta SENTENÇA ou do eventual
acórdão que a confirme, arquive-se.
SENTENÇA encaminhada automaticamente para publicação no
Diário da Justiça.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 18 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
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Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
VARA CÍVEL
Processo n. 7001155-20.2016.8.22.0017
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Parte autora:
Nome: OURO FINO PET LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANA LUCIA DA SILVA BRITO OAB-SP 286438, EDINEIA SANTOS DIAS - OAB-SP 197358
Parte requerida:
Nome: G.W. COSTA PELENGRINE - ME
Advogado do(a) EXECUTADO: CHRISTIAN FERNANDES
RABELO - OAB-RO 333-B
DECISÃO
Vistos.
Defiro o requerimento de nova tentativa de venda do bem
penhorado.
Considerando que a tentativa de venda judicial presencial anterior
restou negativa, entendo viável a tentativa de venda judicial do
referido bem por meio de “Leilão Eletrônico” e por intermédio de
leiloeiro oficial (CPC, arts. 879, II, 880, 881, 882 e 883).
Nomeio, para tanto, a leiloeira oficial Ana Carolina Zaninetti
Machado, inscrita na JUCER/RO – Junta Comercial do Estado
de Rondônia sob o n. 022/2017 para realizar a tentativa de venda
respectiva (CPC, art. 883).
Na primeira tentativa de venda o bem deverá ser leiloado pelo valor
mínimo da avaliação.
Não havendo arrematantes na primeira tentativa, o valor mínimo
para oferta de lance na segunda tentativa será de 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação.
O pagamento será preferencialmente à vista.
Caso exista interessado em adquirir o bem em prestações deverá
proceder conforme previsto no art. 895 do CPC.
A proposta de pagamento à vista prevalecerá sobre as propostas
de pagamento parcelado.
Dentre as propostas de pagamento parcelado, prevalecerá a que
for mais benéfica e vantajosa ao credor, isto é, de maior valor, de
maior percentual da parcela de entrada (à vista) e de menor prazo
de pagamento.
Havendo proposta de idênticas condições, prevalecerá a que
primeiro foi apresentada.
Caso o valor da arrematação seja maior que o valor da dívida e
na hipótese de pagamento à vista, o valor que superar o limite do
crédito será revertido ao executado.
Caso o valor da arrematação seja maior que o valor da dívida e
na hipótese de pagamento parcelado, os pagamentos feitos pelo
arrematante serão revertidos à parte autora até o limite do seu
crédito e os subsequentes, isto é, além do limite do crédito do autor,
serão revertidos ao acusado.
A apresentação de proposta de pagamento parcelado não suspende
o leilão.
Fica a cargo da leiloeira lavrar o auto de arrematação e/ou os autos
dos eventuais leilões negativos.
Fica a cargo da leiloeira providenciar a confecção e publicação do
Edital de Venda Judicial, observando os pressupostos do art. 886
do CPC, bem como encaminhar uma cópia do referido documento
para juntada ao processo com pelo menos 20 dias de antecedência
da data da primeira venda judicial.
Recebida a cópia do Edital, a escrivania deverá juntá-la ao processo
e providenciar a afixação no átrio do Fórum, bem como intimar os
interessados sobre as datas designadas para a venda judicial.
Fica também a cargo da leiloeira designar as datas para a primeira
e para a segunda tentativa de venda, ficando concedido o prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da sua intimação,
para execução e finalização do procedimento de venda, devendo
informar as datas com pelo menos 20 dias de antecedência da
primeira venda, a fim de viabilizar a intimação dos interessados
pela escrivania.
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A leiloeira deverá ser comunicada com brevidade sobre a sua
nomeação (Tel. 69-3421-1869 / 69-98136-0056 – Rua das Pedras,
454, Bairro Jardim dos Migrantes, CEP 76900-720, Ji-Paraná/RO,
www.rondonialeiloes.com.br).
O edital de venda deverá ser publicado pela leiloeira no portal
eletrônico: www.rondonialeiloes.com.br.
Caso ainda não tenha sido feito, intime-se a parte credora para
informar, em 5 (cinco) dias, sobre a existência de dívidas,
restrições, processos pendentes e ônus sobre o bem que será
vendido, apresentando documentos comprobatórios e informando
os valores, dados esses que deverão ser consignados no Edital de
Venda Judicial e informados à leiloeira.
Recomenda-se à leiloeira e aos licitantes que se assegurem da
existência ou não de tais ônus, recursos ou processos.
Fica incumbida a parte autora de apresentar o valor atualizado
do seu crédito na data do leilão, sob pena de prosseguimento da
execução pelo valor desatualizado.
O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra,
sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas
condições antes de realizar a arrematação ou oferecer proposta.
O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre
o bem, exceto os de natureza fiscal e tributários, conforme previsto
no artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e os
débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os
quais ficam sub-rogados no preço da arrematação.
Incumbe à leiloeira cumprir com fidelidade o disposto no art. 884 do
CPC, zelando sobretudo pelo recebimento e depósito do produto
da alienação e por sua prestação de contas.
Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento
deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, ficando
autorizada a sua efetivação por meio de depósito judicial.
Fixo a título de comissão à leiloeira a porcentagem de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação, que deverá ser arcada
pelo arrematante.
Deverão ser cientificados da alienação judicial, com, pelo menos,
cinco dias de antecedência, as pessoas indicadas no art. 889 do
CPC, conforme for o caso.
Expeça-se o necessário.
DECISÃO encaminhada automaticamente pelo sistema de
informática para publicação no Diário da Justiça.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 18 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000 - Fone:(69) 36412239
Processo nº 0002244-71.2014.8.22.0017
Polo Ativo: VILMA KWIRANT DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR:
Polo Passivo: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Advogado do(a) RÉU:
Certidão - PROCESSO MIGRADO PARA O PJE
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
Certifico ainda que os autos físicos foram arquivados na caixa
63/2018 (Processos migrados para o PJE).
Alta Floresta D’Oeste, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000 - Fone:(69) 36412239
Processo nº 0001846-27.2014.8.22.0017
Polo Ativo: LEIDIANE APARECIDA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR:
Polo Passivo: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Advogado do(a) RÉU:
Certidão - PROCESSO MIGRADO PARA O PJE
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
Certifico ainda que os autos físicos foram arquivados na caixa
63/2018 (Processos migrados para o PJE).
Alta Floresta D’Oeste, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000 - Fone:(69) 36412239
Processo nº 0027458-84.2002.8.22.0017
Polo Ativo: PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Polo Passivo: MADEIREIRA E LAMINADOS CHUPINGUAIA
LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão - PROCESSO MIGRADO PARA O PJE
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
Certifico ainda que os autos físicos foram arquivados na caixa
63/2018 (Processos migrados para o PJE).
Alta Floresta D’Oeste, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000655-17.2017.8.22.0017
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Execução Previdenciária]
Valor inicial da Causa: R$ 78.794,37
Parte autora:
Nome: IVO ROBERTO INFANTE
Endereço: LINHA P-46, KM 07, S/N, ZONA RURAL, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: JEFFERSON WILLIAN DALLA
COSTA - RO0006074, JOAQUIM JOSE DA SILVA FILHO RO0003952
Parte requerida:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PROCURADORIA FEDERAL EM RONDONIA
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Endereço: Rua Presidente Vargas, 100, - até 764/765, Centro, JiParaná - RO - CEP: 76900-020
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Diante da informação da requerida de que inexistem débitos da
autora para serem compensados, expeçam-se o Precatório e a
RPV.
Com a confirmação dos depósitos, retorne concluso.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 17 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000800-10.2016.8.22.0017
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Cédula de Crédito Bancário]
Valor inicial da Causa: R$ 84.141,63
Parte autora:
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, Cidade de Deus, Vila Yara,
Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - RO0004875
Parte requerida:
Nome: EDTUR TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME
Endereço: Av Rio de Janeiro, 4877, Centro, Alta Floresta D’Oeste
- RO - CEP: 76954-000
Nome: EDSON MARTINS DE SOUZA
Endereço: Av Rio de Janeiro, 4877, Centro, Alta Floresta D’Oeste
- RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Defiro o requerimento do exequente (id 18193333).
Entendo viável a tentativa de venda judicial do referido bem por
meio de “Leilão Eletrônico” e por intermédio de leiloeiro oficial
(CPC, arts. 879, II, 880, 881, 882 e 883).
Nomeio, para tanto, a leiloeira oficial Ana Carolina Zaninetti
Machado, inscrita na JUCER/RO – Junta Comercial do Estado
de Rondônia sob o n. 022/2017 para realizar a tentativa de venda
respectiva (CPC, art. 883).
Na primeira tentativa de venda o bem deverá ser leiloado pelo valor
mínimo da avaliação.
Não havendo arrematantes na primeira tentativa, o valor mínimo
para oferta de lance na segunda tentativa será de 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação.
O pagamento será preferencialmente à vista.
Caso exista interessado em adquirir o bem em prestações deverá
proceder conforme previsto no art. 895 do CPC.
A proposta de pagamento à vista prevalecerá sobre as propostas
de pagamento parcelado.
Dentre as propostas de pagamento parcelado, prevalecerá a que
for mais benéfica e vantajosa ao credor, isto é, de maior valor, de
maior percentual da parcela de entrada (à vista) e de menor prazo
de pagamento.
Havendo proposta de idênticas condições, prevalecerá a que
primeiro foi apresentada.
Caso o valor da arrematação seja maior que o valor da dívida e
na hipótese de pagamento à vista, o valor que superar o limite do
crédito será revertido ao executado.
Caso o valor da arrematação seja maior que o valor da dívida e
na hipótese de pagamento parcelado, os pagamentos feitos pelo
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arrematante serão revertidos à parte autora até o limite do seu
crédito e os subsequentes, isto é, além do limite do crédito do autor,
serão revertidos ao acusado.
A apresentação de proposta de pagamento parcelado não suspende
o leilão.
Fica a cargo da leiloeira lavrar o auto de arrematação e/ou os autos
dos eventuais leilões negativos.
Fica a cargo da leiloeira providenciar a confecção e publicação do
Edital de Venda Judicial, observando os pressupostos do art. 886
do CPC, bem como encaminhar uma cópia do referido documento
para juntada ao processo com pelo menos 20 dias de antecedência
da data da primeira venda judicial.
Recebida a cópia do Edital, a escrivania deverá juntá-la ao processo
e providenciar a afixação no átrio do Fórum, bem como intimar os
interessados sobre as datas designadas para a venda judicial.
Fica também a cargo da leiloeira designar as datas para a primeira
e para a segunda tentativa de venda, ficando concedido o prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da sua intimação,
para execução e finalização do procedimento de venda, devendo
informar as datas com pelo menos 20 dias de antecedência da
primeira venda, a fim de viabilizar a intimação dos interessados
pela escrivania.
A leiloeira deverá ser comunicada com brevidade sobre a sua
nomeação (Tel. 69-3421-1869 / 69-98136-0056 – Rua das Pedras,
454, Bairro Jardim dos Migrantes, CEP 76900-720, Ji-Paraná/RO,
www.rondonialeiloes.com.br).
O edital de venda deverá ser publicado pela leiloeira no portal
eletrônico: www.rondonialeiloes.com.br.
Caso ainda não tenha sido feito, intime-se a parte credora para
informar, em 5 (cinco) dias, sobre a existência de dívidas,
restrições, processos pendentes e ônus sobre o bem que será
vendido, apresentando documentos comprobatórios e informando
os valores, dados esses que deverão ser consignados no Edital de
Venda Judicial e informados à leiloeira.
Recomenda-se à leiloeira e aos licitantes que se assegurem da
existência ou não de tais ônus, recursos ou processos.
Fica incumbida a parte autora de apresentar o valor atualizado
do seu crédito na data do leilão, sob pena de prosseguimento da
execução pelo valor desatualizado.
O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra,
sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas
condições antes de realizar a arrematação ou oferecer proposta.
O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre
o bem, exceto os de natureza fiscal e tributários, conforme previsto
no artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e os
débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os
quais ficam sub-rogados no preço da arrematação.
Incumbe à leiloeira cumprir com fidelidade o disposto no art. 884 do
CPC, zelando sobretudo pelo recebimento e depósito do produto
da alienação e por sua prestação de contas.
Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento
deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, ficando
autorizada a sua efetivação por meio de depósito judicial.
Fixo a título de comissão à leiloeira a porcentagem de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação, que deverá ser arcada
pelo arrematante.
Deverão ser cientificados da alienação judicial, com, pelo menos,
cinco dias de antecedência, as pessoas indicadas no art. 889 do
CPC, conforme for o caso.
Expeça-se o necessário.
DECISÃO encaminhada automaticamente pelo sistema de
informática para publicação no Diário da Justiça.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 17 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

948

Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7001914-81.2016.8.22.0017
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Cédula de Crédito Bancário]
Valor inicial da Causa: R$ 38.292,97
Parte autora:
Nome: SICREDI UNIVALES MT
Endereço: Avenida Mato Grosso, 316, Centro, Juína - MT - CEP:
78320-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDRE DE ASSIS ROSA MS0012809
Parte requerida:
Nome: CICERO FURTADO MENDONCA
Endereço: Estrada Linha 40, km 03, Zona Rural, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Nome: SIMAO PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR
Endereço: Estrada Linha 40, km 03, Zona Rural, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) EXECUTADO: SIDNEI FURTADO MENDONCA RO0004880
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
DEFIRO o pedido do exequente (id 18072881).
Expeça-se MANDADO de penhora, observando preferencialmente
o(s) bem(ns) indicado(s) pelo credor devendo (imóvel matrícula
10.333), o Sr. Oficial de Justiça, na mesma oportunidade, intimar a
parte executada para, querendo, oferecer impugnação, no prazo e
com as advertências legais.
Autorizo o Senhor Oficial de Justiça o cumprimento do MANDADO,
caso necessário, na forma do artigo 212, §§ 1º e 2º do CPC/2015.
Após, decorrido o prazo sem o oferecimento de impugnação
certifique-se e, em seguida, intime-se a exequente a, no prazo de
5 dias, requerer o que entender oportuno devendo, nesta ocasião,
manifestar eventual interesse na adjudicação do(s) bem(ns)
porventura penhorado(s) nestes autos, bem como para, sendo o
caso, indicar bens à penhora.
Indefiro o requerimento de publicação em nome de determinado
advogado pois as intimações devem ser realizadas na pessoa do
causídico que, a teor do disposto nos arts. 2º e 5º da Lei 11.419/2006,
tem a atribuição de efetuar o próprio cadastro junto ao PJE.
Novo requerimento nesse sentido não será conhecido.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 17 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7001238-36.2016.8.22.0017
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Assunto: [Contratos Bancários]
Valor inicial da Causa: R$ 65.378,16
Parte autora:
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, Cidade de Deus, Vila Yara,
Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - RO0004875
Parte requerida:
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Nome: WAGNER HAMMER - ME
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 4246, Bairro Redondo,
Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Nome: WAGNER HAMMER
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 4246, Bairro Redondo,
Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO: ALVARO MARCELO BUENO RO0006843
DESPACHO
DEFIRO em parte o pedido do exequente (id 18298647),
suspendendo a execução pelo prazo de 1 ano.
Não tendo sido localizados bens do devedor para penhora e
esgotadas as diligências nesse sentido, autorizo a suspensão
desta execução pelo prazo de 1 ano, ficando suspensa a contagem
do prazo prescricional nesse período (CPC, artigo 921, III, § 1º).
Na hipótese do exequente peticionar indicando bens a penhora,
desde já autorizo a baixa da suspensão e expedição do MANDADO
/carta precatória para penhora de bens.
Decorrido o prazo acima assinalado sem que seja localizado o
devedor ou bens para penhora, retire-se o processo da suspensão
e arquive-se sem baixa, iniciando a contagem do prazo de
prescrição intercorrente (CPC, art. 921, §§ 2º e 4º), dando ciência
ao exequente, por meio de seu advogado, sobre o arquivamento.
Durante esse período, caso o exequente peticione indicando bens
a penhora, desde já autorizo o desarquivamento e a expedição do
MANDADO /carta precatória para penhora de bens.
Decorrido o prazo prescricional sem manifestação, desarquive-se e
intimem-se as partes para se manifestarem quanto à prescrição, no
prazo de 15 (quinze) dias (CPC, artigo 921, § 5º).
Após, conclusos.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 17 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7000473-94.2018.8.22.0017
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
Assunto: [Inventário e Partilha]
Valor inicial da Causa: R$ 1.000,00
Parte autora:
Nome: NILZA TEREZINHA GRANELO MEDEIROS
Endereço: rua fortaleza, 4314, centro, Alta Floresta D’Oeste - RO
- CEP: 76954-000
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEANDER MARIANO SILVA
SANTOS - RO0002295
Parte requerida:
Nome: ARLINDO MARTIN BIANCO
Endereço: Rua Fortaleza, 4314, centro, Alta Floresta D’Oeste - RO
- CEP: 76954-000
Advogado do(a) INVENTARIADO:
DESPACHO
Excepcionalmente concedo mais 15 dias para inventariante
promover a emenda a inicial.
Decorrido o prazo independente de nova intimação a autora deverá
promover o andamento do feito.
Intime-se, decorrido o prazo não havendo manifestação, voltem os
autos conclusos para SENTENÇA.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 17 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)
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Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única
Av. Mato Grosso, 4281, Centro, Alta Floresta D’Oeste - RO - CEP:
76954-000
VARA CÍVEL
Processo n. 7001752-86.2016.8.22.0017
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Assunto: [Causas Supervenientes à SENTENÇA ]
Valor inicial da Causa: R$ 67.206,90
Parte autora:
Nome: APARECIDA MARIA DA SILVA ZAVALIS
Endereço: Linha P-50, Km 01, Lado Direito, Zona Rural, Alta
Floresta D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: SALVADOR LUIZ PALONI RO00299-A, CATIANE DARTIBALE - RO0006447
Parte requerida:
Nome: ANTONIO FEITOSA DE ASSIS
Endereço: Av. Rio Grande do Sul, 5077, Cidade Alta, Alta Floresta
D’Oeste - RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) EXECUTADO: ALEANDER MARIANO SILVA
SANTOS - RO0002295
DESPACHO
Defiro o pedido de penhora do bem indicado (id 18210771), tendo
em vista a desistência da penhora realizada (id 11366554), liberese o bem penhorado.
Expeça-se MANDADO de penhora e avaliação do bem da parte
executada descrito no id 18210771, um veículo marca FIAT, modelo
SIENA, cor prata, placa NKW - 5651.
Realizada a penhora deve-se fazer no mesmo ato a REMOÇÃO do
bem constrito, entregando-os ao exequente, que deve fornecer os
meios executórios necessários.
Além disso, deve-se intimar o exequente de que por ora recebe os
bens na condição de depositário, não podendo usar, alienar, ceder
ou por qualquer os bens que lhe forem entregues.
Havendo penhora, intimem-se os executados para, no prazo de
15 (quinze) dias, oferecerem embargos nos moldes do art. 915 do
Código de Processo Civil.
Defiro ao Sr. Oficial de Justiça proceder as diligências na forma do
artigo 212, §§ 1º e 2º do CPC/2015.
O oficial de justiça fica autorizado a entrar em contato com o
exequente ou seu advogado para fins de ajustes com relação ao
local de entrega/depósito do bem eventualmente a ser removido,
bem como da pessoa representante que ficará autorizada a receber
os bens.
Expeça-se o necessário.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 17 de maio de 2018
ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica por meio de certificado digital)

COMARCA DE ALVORADA D´OESTE
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Proc.: 0000796-47.2015.8.22.0011
Ação: Inquérito Policial (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado: Geraldo Marcial da Silva
Advogado: Gilvan de Castro Araujo (OAB/RO 4589)
FINALIDADE: Intimar o advogado supra do inteiro teor da r.
DECISÃO abaixo transcrito.
DECISÃO: Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA contra GERALDO
MARCIAL DA SILVA, tendo esse sido condenado a uma pena de
01 ano e 08 meses de reclusão, a qual foi substituída por duas
penas restritivas de direito, em virtude da prática do crime previsto
no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.Existe motocicleta apreendida
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nos autos, pelo que os autos vieram conclusos para manifestação
em relação à destinação da mesma.Relatei. Passo à DECISÃO.
Conforme se verifica na SENTENÇA, o veículo apreendido
nos autos era utilizado pelo réu para venda e distribuição de
substância entorpecente no distrito de Tancredópolis/RO. Assim,
considerando que os fatos narrados na denúncia foram devidamente
demonstrados, o que ensejou a condenação do acusado, é certo
que mesmo não havendo nenhuma alteração no NIV ou número do
motor, a motocicleta não deverá ser devolvida a ele e sim declarada
perdida, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.Assim, DECRETO
O PERDIMENTO do veículo Motocicleta HONDA Fan 125, placa
NCF8929, apreendido à fl. 16, em favor da União, nos termos do
art. 63 da Lei 11.343/06, aliado ao ofício circular 036/2015-DECOR/
CG, datado de 25/02/2015, pois restou sobejamente demonstrado
nos autos que tal bem era utilizado para o transporte da droga.
Oportunamente, comunique-se à SENAD - Secretaria Nacional
de Políticas sobre drogas, para fins de alienação e destinação
da motocicleta. Informe-se no ofício a localização do bem e o
órgão onde se encontra, enviando cópia do auto de apreensão e
requisitando informações sobre as providências adotadas em até
15 (quinze) dias.Nada mais havendo, arquivem-se.Alvorada do
Oeste-RO, quarta-feira, 24 de janeiro de 2018.Simone de Melo
Juíza de Direito.
Alvorada do Oeste /RO, 21 de maio de 2018.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 15 DIA
Proc.: 0000191-67.2016.8.22.0011
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado: Marcelo Borges dos Anjos, brasileiro, casado, sem
profissão, nascido aos 20.03.1993, natural de Alvorada do Oeste/
RO, filho de Marilza Borges Gonçalves.
FINALIDADE: Intimar o réu, supraqualificado, para que no prazo
de 10 dias, efetue e comprove o pagamento da pena de multa, no
valor de R$ 627,08 (seiscentos e vinte sete reais e oito centavos),
que deverá ser depositado na conta 12090-1Banco do Brasil Ag.
2757, tendo como favorecido o Fundo Penitenciário da Secretaria
de Administração Penitenciária CNPJ 15.837.081/0001-56.
advertência: o não pagamento acarretará a inscrição do débito na
Dívida Adiva.
Alvorada do Oeste/RO, 21 de maio de 2018.
Proc.: 0000319-24.2015.8.22.0011
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Dougla Tertuliano Rodrigues
Advogado:Marcos Antônio Oda Filho (OAB/RO 4760)
FINALIDADE: Intimar o advogado supra para apresenta as
alegações finais no prazo lega.
Alvorada do Oeste, 21 de maio de 2018.
Geude de Oliveira Lima
Diretor de Cartório

1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO CEP: 76930-000:( )
Processo nº: 7000530-67.2017.8.22.0011
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: UBIRAJARA CALDEIRA
Endereço: linha 16 lote 66, s/n, zona rural, Alvorada D’Oeste - RO
- CEP: 76930-000
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Advogados do(a) REQUERENTE: GILSON VIEIRA LIMA RO0004216, FABRICIO VIEIRA LIMA - RO8345
Requerido: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Endereço: AV. PRINCESA IZABEL, 5143, ALVORADA, CENTRO,
Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76930-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Relatório dispensado (art. 38, caput, da Lei 9.099/95).
Fundamento e decido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. ressarcimento por
danos materiais. Narra a parte autora ser proprietário(a) de um
imóvel rural sobre o qual construiu, com suas próprias despesas,
uma subestação para obter energia elétrica. Por esta razão busca
que a concessionária seja condenada a incorporar o bem e lhe
ressarcir o valor gasto na construção.
O feito comporta julgamento antecipado por versar sobre matéria
de direito, sendo desnecessária a dilação probatória.
Sobre a questão posta nos autos, colacionamos jurisprudência do
TJRO:
Construção de subestação em área rural. Vigência do Código Civil
de 2002. Prescrição. Preclusão. Preliminar afastada. Restituição
dos valores gastos. Deve ser rejeitada a preliminar de prescrição
da pretensão autoral quando constatado que, anteriormente, a
questão foi decidida em acórdão com trânsito em julgado, estando
alcançada pelo instituto da preclusão. Os valores despendidos na
construção de subestação devem ser restituídos aos consumidores
quando houver incorporação ao patrimônio da concessionária de
energia elétrica, sob pena de enriquecimento ilícito desta. Apelação,
Processo nº 0004830-64.2016.822.0000, Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des.
Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 04/10/2017.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REDE DE
ELETRIFICAÇÃO RURAL. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE
REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DOS VALORES APORTADOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA
ANEEL. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. DESNECESSIDADE
DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. - O direito ao ressarcimento
das despesas realizadas com construção de subestação de energia
elétrica independe do consumidor ser beneficiário do programa
do Governo Federal “Luz Para Todos”, sobretudo por não haver
qualquer condicionante nesse sentido na Resolução Normativa nº
229/2006/ANEEL).
- Evidenciado que o consumidor arcou com os custos de instalação
de rede elétrica rural, de responsabilidade da concessionária
pública, é devida a restituição dos valores pagos.
RECURSO INOMINADO, Processo nº 7007048-31.2016.822.0004,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto
Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Jorge Luiz dos S. Leal, Data de
julgamento: 10/10/2017.
Dessa forma, independentemente da utilização ou não por outros
consumidores de energia, o fato é que a empresa ré impôs ao
consumidor o ônus de adquirir equipamentos para serviços
prestados exclusivamente por ela na condição de concessionária.
Assim, a parte autora não poderá utilizar os equipamentos
adquiridos, para qualquer outra FINALIDADE que não seja receber
os serviços da empresa ré; nem poderá retirá-los daquele local.
Registre-se, ainda, que conforme narrado pela parte autora, quem
faz a manutenção do equipamento é apenas a empresa ré. Ou
seja, todas as circunstâncias demonstram que a empresa, se não
incorporou o equipamento, deveria tê-lo feito na forma determinada
na norma que rege a relação das partes.
Sobre a questão colaciono trecho de DECISÃO do STJ, no AREsp
n. 721596 SP 2015/0131560-1, de relatoria do Min. Marco Aurélio
Bellizze, publicado no DJ 1/7/2015, que bem analisa a questão:
[...] o patrimônio da ré foi aumentado, com recursos do produtor
rural que financiou e pagou as obras para a execução e ampliação
da rede distribuição de energia elétrica, que foi incorporada ao
patrimônio da empresa concessionária de serviço público, atuante
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no fornecimento de energia, com a contrapartida de tarifas, sem
que esta tenha arcado com qualquer custo para a construção
da infraestrutura de sua própria atividade. Portanto, é de rigor
a devolução postulada pela autora”(Ap. c/ Rev. Nº 001075975.2012.8.26.0269 - 31ª Câm. De Dir. Priv. - Rel. Des. Adilson
de Araujo - J. 27.11.2012). Deste modo, tendo a implementação
da estrutura de eletrificação sido realizada com recursos dos
moradores e incorporada pela concessionária do sistema de
distribuição, impõe-se a determinação de restituição do montante
efetivamente desembolsado. [...].
A Resolução n. 229/2006 da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), que instituiu as condições gerais para
a incorporação de redes particulares pelas concessionárias de
energia, dispõe em seu artigo 3º:
Art. 3° As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo
do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão
ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou
permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação,
se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de
tais redes.
Em que pese o esforço da empresa de energia em demonstrar a
ausência de requisitos para o ressarcimento - alegação de não
incorporação e de que o equipamento está dentro da propriedade
do autor -, entendo que deve o proprietário(a) da rede particular de
transmissão de energia elétrica ser ressarcido(a) na integralidade
pelos gastos com a construção da rede, uma vez que se trata de
equipamento que deveria ter sido custeado pela prestadora do
serviço.
A exploração do serviço de fornecimento de energia não se
justifica sem que a concessionária suporte o ônus decorrente da
infraestrutura da rede, já que não pode ser utilizada em nenhuma
outra atividade, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do
art. 884 do Código Civil.
Consigne-se que a parte autora, para fins de obter o ressarcimento,
ainda que não tivesse todos os documentos, o essencial é
ter comprovado as circunstâncias básicas da sua pretensão,
com veracidade, bem delimitadas nos autos e que transmitam
confiabilidade, a fim de trazer elementos que possam ser sopesados
no convencimento do juízo.
No caso concreto, os documentos comprovam a construção da
referida rede elétrica, bem como, que a requerida se apropriou da
rede construída pelo autor, pois nos dias de hoje, mantém a rede
por sua conta.
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados
por UBIRAJARA CALDEIRA contra a concessionária CENTRAIS
ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON a fim de condenar a
ré em:
a) obrigação de fazer, consistente em promover os atos formais
de incorporação da rede elétrica existente na propriedade da parte
autora, no prazo de 30 dias;
b) obrigação de pagar quantia certa, consistente em ressarcir o
valor de R$4.416,47 pago pela parte autora quando da construção
de subestação em sua propriedade, com juros a partir da citação e
correção monetária da data do desembolso.
Sem custas ou honorários advocatícios nesta instância.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se.
Alvorada do Oeste/RO, na data do movimento.
Simone de Melo
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO CEP: 76930-000:( )
Processo nº: 7000028-94.2018.8.22.0011
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
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Requerente: Nome: ANTONIO CARLOS GABRIEL
Endereço: Linha 0, Lote 13, Gleba 26, zona rural, Lote 13, Linha 0,
Lote 13, Gleba 26, zona rural, zona rural, Alvorada D’Oeste - RO CEP: 76930-000
Advogado do(a) REQUERENTE: JULIANO MENDONCA GEDE RO5391
Requerido: Nome: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA
(CERON)-CNPJ nº 05.914.650/0001-66
Endereço: Centrais Elétricas de Rondônia - CERON, 2613, Rua
José de Alencar 2613, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801900
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Relatório dispensado (art. 38, caput, da Lei 9.099/95).
Fundamento e decido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. ressarcimento por
danos materiais. Narra a parte autora ser proprietário(a) de um
imóvel rural sobre o qual construiu, com suas próprias despesas,
uma subestação para obter energia elétrica. Por esta razão busca
que a concessionária seja condenada a incorporar o bem e lhe
ressarcir o valor gasto na construção.
O feito comporta julgamento antecipado por versar sobre matéria
de direito, sendo desnecessária a dilação probatória.
Sobre a questão posta nos autos, colacionamos jurisprudência do
TJRO:
Construção de subestação em área rural. Vigência do Código Civil
de 2002. Prescrição. Preclusão. Preliminar afastada. Restituição
dos valores gastos. Deve ser rejeitada a preliminar de prescrição
da pretensão autoral quando constatado que, anteriormente, a
questão foi decidida em acórdão com trânsito em julgado, estando
alcançada pelo instituto da preclusão. Os valores despendidos na
construção de subestação devem ser restituídos aos consumidores
quando houver incorporação ao patrimônio da concessionária de
energia elétrica, sob pena de enriquecimento ilícito desta. Apelação,
Processo nº 0004830-64.2016.822.0000, Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des.
Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 04/10/2017.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REDE DE
ELETRIFICAÇÃO RURAL. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE
REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DOS VALORES APORTADOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA
ANEEL. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. DESNECESSIDADE
DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. - O direito ao ressarcimento
das despesas realizadas com construção de subestação de energia
elétrica independe do consumidor ser beneficiário do programa
do Governo Federal “Luz Para Todos”, sobretudo por não haver
qualquer condicionante nesse sentido na Resolução Normativa nº
229/2006/ANEEL).
- Evidenciado que o consumidor arcou com os custos de instalação
de rede elétrica rural, de responsabilidade da concessionária
pública, é devida a restituição dos valores pagos.
RECURSO INOMINADO, Processo nº 7007048-31.2016.822.0004,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto
Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Jorge Luiz dos S. Leal, Data de
julgamento: 10/10/2017.
Dessa forma, independentemente da utilização ou não por outros
consumidores de energia, o fato é que a empresa ré impôs ao
consumidor o ônus de adquirir equipamentos para serviços
prestados exclusivamente por ela na condição de concessionária.
Assim, a parte autora não poderá utilizar os equipamentos
adquiridos, para qualquer outra FINALIDADE que não seja receber
os serviços da empresa ré; nem poderá retirá-los daquele local.
Registre-se, ainda, que conforme narrado pela parte autora, quem
faz a manutenção do equipamento é apenas a empresa ré. Ou
seja, todas as circunstâncias demonstram que a empresa, se não
incorporou o equipamento, deveria tê-lo feito na forma determinada
na norma que rege a relação das partes.
Sobre a questão colaciono trecho de DECISÃO do STJ, no AREsp
n. 721596 SP 2015/0131560-1, de relatoria do Min. Marco Aurélio
Bellizze, publicado no DJ 1/7/2015, que bem analisa a questão:
[...] o patrimônio da ré foi aumentado, com recursos do produtor
rural que financiou e pagou as obras para a execução e ampliação
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da rede distribuição de energia elétrica, que foi incorporada ao
patrimônio da empresa concessionária de serviço público, atuante
no fornecimento de energia, com a contrapartida de tarifas, sem
que esta tenha arcado com qualquer custo para a construção
da infraestrutura de sua própria atividade. Portanto, é de rigor
a devolução postulada pela autora”(Ap. c/ Rev. Nº 001075975.2012.8.26.0269 - 31ª Câm. De Dir. Priv. - Rel. Des. Adilson
de Araujo - J. 27.11.2012). Deste modo, tendo a implementação
da estrutura de eletrificação sido realizada com recursos dos
moradores e incorporada pela concessionária do sistema de
distribuição, impõe-se a determinação de restituição do montante
efetivamente desembolsado. [...].
A Resolução n. 229/2006 da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), que instituiu as condições gerais para
a incorporação de redes particulares pelas concessionárias de
energia, dispõe em seu artigo 3º:
Art. 3° As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo
do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão
ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou
permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação,
se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de
tais redes.
Em que pese o esforço da empresa de energia em demonstrar a
ausência de requisitos para o ressarcimento - alegação de não
incorporação e de que o equipamento está dentro da propriedade
do autor -, entendo que deve o proprietário(a) da rede particular de
transmissão de energia elétrica ser ressarcido(a) na integralidade
pelos gastos com a construção da rede, uma vez que se trata de
equipamento que deveria ter sido custeado pela prestadora do
serviço.
A exploração do serviço de fornecimento de energia não se
justifica sem que a concessionária suporte o ônus decorrente da
infraestrutura da rede, já que não pode ser utilizada em nenhuma
outra atividade, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do
art. 884 do Código Civil.
Consigne-se que a parte autora, para fins de obter o ressarcimento,
ainda que não tivesse todos os documentos, o essencial é
ter comprovado as circunstâncias básicas da sua pretensão,
com veracidade, bem delimitadas nos autos e que transmitam
confiabilidade, a fim de trazer elementos que possam ser sopesados
no convencimento do juízo.
No caso concreto, os documentos comprovam a construção da
referida rede elétrica, bem como, que a requerida se apropriou da
rede construída pelo autor, pois nos dias de hoje, mantém a rede
por sua conta.
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por
ANTONIO CARLOS GABRIEL contra a concessionária CENTRAIS
ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON a fim de condenar a
ré em:
a) obrigação de fazer, consistente em promover os atos formais
de incorporação da rede elétrica existente na propriedade da parte
autora, no prazo de 30 dias;
b) obrigação de pagar quantia certa, consistente em ressarcir o
valor de R$13.500,00 pago pela parte autora quando da construção
de subestação em sua propriedade, com juros a partir da citação e
correção monetária da data do orçamento (13/11/2017).
Sem custas ou honorários advocatícios nesta instância.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se.
Alvorada do Oeste/RO, na data do movimento.
Simone de Melo
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO CEP: 76930-000:( )
Processo nº: 7000706-46.2017.8.22.0011
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: NICOLAU MIORANDO
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Endereço: LINHA 54 LT02, KM 0,4, ZONA RURAL, Alvorada
D’Oeste - RO - CEP: 76930-000
Advogados do(a) REQUERENTE: FABRICIO VIEIRA LIMA RO8345, GILSON VIEIRA LIMA - RO0004216
Requerido: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Endereço: AV. PRINCESA IZABEL, 5143, ALVORADA, CENTRO,
Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76930-000
Advogado do(a) REQUERIDO: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
SENTENÇA
Relatório dispensado (art. 38, caput, da Lei 9.099/95).
Fundamento e decido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. ressarcimento por
danos materiais. Narra a parte autora ser proprietário(a) de um
imóvel rural sobre o qual construiu, com suas próprias despesas,
uma subestação para obter energia elétrica. Por esta razão busca
que a concessionária seja condenada a incorporar o bem e lhe
ressarcir o valor gasto na construção.
O feito comporta julgamento antecipado por versar sobre matéria
de direito, sendo desnecessária a dilação probatória.
No que diz respeito à prejudicial de MÉRITO, prescrição, segundo
entendimento esposado pela da Turma Recursal/RO, o prazo
prescricional somente se inicia após a incorporação, senão
vejamos:
“CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL (SUBESTAÇÃO).
INEXISTÊNCIA DE ATO FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO OU
CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO. RECURSOS PARTICULARES.
DEVER DA CONCESSIONÁRIA EM RESTITUIR INTEGRALMENTE
O VALOR DESPENDIDO. O prazo prescricional inicia com
a efetiva incorporação ao patrimônio da concessionária de
energia elétrica, que se concretiza mediante processo formal, por
iniciativa desta. Inteligência do art. 71, § 5º, do decreto nº 5.163/04.
(Relator Glodner Luiz Pauletto. Julgamento em 22/02/2017.
Recurso Inominado 7000138-71.2015.8.22.0020)”
Considerando que a incorporação ou não é matéria a ser analisada
no próprio MÉRITO, afasto a presente questão.
Sobre a questão posta nos autos, colacionamos jurisprudência do
TJRO:
Construção de subestação em área rural. Vigência do Código Civil
de 2002. Prescrição. Preclusão. Preliminar afastada. Restituição
dos valores gastos. Deve ser rejeitada a preliminar de prescrição
da pretensão autoral quando constatado que, anteriormente, a
questão foi decidida em acórdão com trânsito em julgado, estando
alcançada pelo instituto da preclusão. Os valores despendidos na
construção de subestação devem ser restituídos aos consumidores
quando houver incorporação ao patrimônio da concessionária de
energia elétrica, sob pena de enriquecimento ilícito desta. Apelação,
Processo nº 0004830-64.2016.822.0000, Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des.
Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 04/10/2017.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REDE DE
ELETRIFICAÇÃO RURAL. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE
REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DOS VALORES APORTADOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA
ANEEL. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. DESNECESSIDADE
DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. - O direito ao ressarcimento
das despesas realizadas com construção de subestação de energia
elétrica independe do consumidor ser beneficiário do programa
do Governo Federal “Luz Para Todos”, sobretudo por não haver
qualquer condicionante nesse sentido na Resolução Normativa nº
229/2006/ANEEL).
- Evidenciado que o consumidor arcou com os custos de instalação
de rede elétrica rural, de responsabilidade da concessionária
pública, é devida a restituição dos valores pagos.
RECURSO INOMINADO, Processo nº 7007048-31.2016.822.0004,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto
Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Jorge Luiz dos S. Leal, Data de
julgamento: 10/10/2017.
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Dessa forma, independentemente da utilização ou não por outros
consumidores de energia, o fato é que a empresa ré impôs ao
consumidor o ônus de adquirir equipamentos para serviços
prestados exclusivamente por ela na condição de concessionária.
Assim, a parte autora não poderá utilizar os equipamentos
adquiridos, para qualquer outra FINALIDADE que não seja receber
os serviços da empresa ré; nem poderá retirá-los daquele local.
Registre-se, ainda, que conforme narrado pela parte autora, quem
faz a manutenção do equipamento é apenas a empresa ré. Ou
seja, todas as circunstâncias demonstram que a empresa, se não
incorporou o equipamento, deveria tê-lo feito na forma determinada
na norma que rege a relação das partes.
Sobre a questão colaciono trecho de DECISÃO do STJ, no AREsp
n. 721596 SP 2015/0131560-1, de relatoria do Min. Marco Aurélio
Bellizze, publicado no DJ 1/7/2015, que bem analisa a questão:
[...] o patrimônio da ré foi aumentado, com recursos do produtor
rural que financiou e pagou as obras para a execução e ampliação
da rede distribuição de energia elétrica, que foi incorporada ao
patrimônio da empresa concessionária de serviço público, atuante
no fornecimento de energia, com a contrapartida de tarifas, sem
que esta tenha arcado com qualquer custo para a construção
da infraestrutura de sua própria atividade. Portanto, é de rigor
a devolução postulada pela autora”(Ap. c/ Rev. Nº 001075975.2012.8.26.0269 - 31ª Câm. De Dir. Priv. - Rel. Des. Adilson
de Araujo - J. 27.11.2012). Deste modo, tendo a implementação
da estrutura de eletrificação sido realizada com recursos dos
moradores e incorporada pela concessionária do sistema de
distribuição, impõe-se a determinação de restituição do montante
efetivamente desembolsado. [...].
A Resolução n. 229/2006 da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), que instituiu as condições gerais para
a incorporação de redes particulares pelas concessionárias de
energia, dispõe em seu artigo 3º:
Art. 3° As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo
do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão
ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou
permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação,
se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de
tais redes.
Em que pese o esforço da empresa de energia em demonstrar a
ausência de requisitos para o ressarcimento - alegação de não
incorporação e de que o equipamento está dentro da propriedade
do autor -, entendo que deve o proprietário(a) da rede particular de
transmissão de energia elétrica ser ressarcido(a) na integralidade
pelos gastos com a construção da rede, uma vez que se trata de
equipamento que deveria ter sido custeado pela prestadora do
serviço.
A exploração do serviço de fornecimento de energia não se
justifica sem que a concessionária suporte o ônus decorrente da
infraestrutura da rede, já que não pode ser utilizada em nenhuma
outra atividade, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do
art. 884 do Código Civil.
Consigne-se que a parte autora, para fins de obter o ressarcimento,
ainda que não tivesse todos os documentos, o essencial é
ter comprovado as circunstâncias básicas da sua pretensão,
com veracidade, bem delimitadas nos autos e que transmitam
confiabilidade, a fim de trazer elementos que possam ser sopesados
no convencimento do juízo.
No caso concreto, os documentos comprovam a construção da
referida rede elétrica, bem como, que a requerida se apropriou da
rede construída pelo autor, pois nos dias de hoje, mantém a rede
por sua conta.
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados
por NICOLAU MIORANDO contra a concessionária CENTRAIS
ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON a fim de condenar a
ré em:
a) obrigação de fazer, consistente em promover os atos formais
de incorporação da rede elétrica existente na propriedade da parte
autora, no prazo de 30 dias;
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b) obrigação de pagar quantia certa, consistente em ressarcir o
valor de R$10.605,21 pago pela parte autora quando da construção
de subestação em sua propriedade, com juros a partir da citação e
correção monetária da data do desembolso.
Sem custas ou honorários advocatícios nesta instância.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se.
Alvorada do Oeste/RO, na data do movimento.
Simone de Melo
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO CEP: 76930-000:( )
Processo nº: 7000287-89.2018.8.22.0011
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: PEDRO DE MEIRELES SAETHER
Endereço: Linha 90, Lote 63, s/n, Zona rural, Nova Londrina (JiParaná) - RO - CEP: 76915-500
Advogado do(a) REQUERENTE: ELAINE VIEIRA DOS SANTOS
DEMUNER - RO0007311
Requerido: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 5143, SETOR 02, Alvorada
D’Oeste - RO - CEP: 76930-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Relatório dispensado (art. 38, caput, da Lei 9.099/95).
Fundamento e decido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. ressarcimento por
danos materiais. Narra a parte autora ser proprietário(a) de um
imóvel rural sobre o qual construiu, com suas próprias despesas,
uma subestação para obter energia elétrica. Por esta razão busca
que a concessionária seja condenada a incorporar o bem e lhe
ressarcir o valor gasto na construção.
O feito comporta julgamento antecipado por versar sobre matéria
de direito, sendo desnecessária a dilação probatória.
No que diz respeito à prejudicial de MÉRITO, prescrição, segundo
entendimento esposado pela da Turma Recursal/RO, o prazo
prescricional somente se inicia após a incorporação, senão
vejamos:
“CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL (SUBESTAÇÃO).
INEXISTÊNCIA DE ATO FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO OU
CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO. RECURSOS PARTICULARES.
DEVER DA CONCESSIONÁRIA EM RESTITUIR INTEGRALMENTE
O VALOR DESPENDIDO. O prazo prescricional inicia com
a efetiva incorporação ao patrimônio da concessionária de
energia elétrica, que se concretiza mediante processo formal, por
iniciativa desta. Inteligência do art. 71, § 5º, do decreto nº 5.163/04.
(Relator Glodner Luiz Pauletto. Julgamento em 22/02/2017.
Recurso Inominado 7000138-71.2015.8.22.0020)”
Considerando que a incorporação ou não é matéria a ser analisada
no próprio MÉRITO, afasto a presente questão.
Sobre a questão posta nos autos, colacionamos jurisprudência do
TJRO:
Construção de subestação em área rural. Vigência do Código Civil
de 2002. Prescrição. Preclusão. Preliminar afastada. Restituição
dos valores gastos. Deve ser rejeitada a preliminar de prescrição
da pretensão autoral quando constatado que, anteriormente, a
questão foi decidida em acórdão com trânsito em julgado, estando
alcançada pelo instituto da preclusão. Os valores despendidos na
construção de subestação devem ser restituídos aos consumidores
quando houver incorporação ao patrimônio da concessionária de
energia elétrica, sob pena de enriquecimento ilícito desta. Apelação,
Processo nº 0004830-64.2016.822.0000, Tribunal de Justiça do
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Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des.
Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 04/10/2017.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REDE DE
ELETRIFICAÇÃO RURAL. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE
REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DOS VALORES APORTADOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA
ANEEL. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. DESNECESSIDADE
DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. - O direito ao ressarcimento
das despesas realizadas com construção de subestação de energia
elétrica independe do consumidor ser beneficiário do programa
do Governo Federal “Luz Para Todos”, sobretudo por não haver
qualquer condicionante nesse sentido na Resolução Normativa nº
229/2006/ANEEL).
- Evidenciado que o consumidor arcou com os custos de instalação
de rede elétrica rural, de responsabilidade da concessionária
pública, é devida a restituição dos valores pagos.
RECURSO INOMINADO, Processo nº 7007048-31.2016.822.0004,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto
Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Jorge Luiz dos S. Leal, Data de
julgamento: 10/10/2017.
Dessa forma, independentemente da utilização ou não por outros
consumidores de energia, o fato é que a empresa ré impôs ao
consumidor o ônus de adquirir equipamentos para serviços
prestados exclusivamente por ela na condição de concessionária.
Assim, a parte autora não poderá utilizar os equipamentos
adquiridos, para qualquer outra FINALIDADE que não seja receber
os serviços da empresa ré; nem poderá retirá-los daquele local.
Registre-se, ainda, que conforme narrado pela parte autora, quem
faz a manutenção do equipamento é apenas a empresa ré. Ou
seja, todas as circunstâncias demonstram que a empresa, se não
incorporou o equipamento, deveria tê-lo feito na forma determinada
na norma que rege a relação das partes.
Sobre a questão colaciono trecho de DECISÃO do STJ, no AREsp
n. 721596 SP 2015/0131560-1, de relatoria do Min. Marco Aurélio
Bellizze, publicado no DJ 1/7/2015, que bem analisa a questão:
[...] o patrimônio da ré foi aumentado, com recursos do produtor
rural que financiou e pagou as obras para a execução e ampliação
da rede distribuição de energia elétrica, que foi incorporada ao
patrimônio da empresa concessionária de serviço público, atuante
no fornecimento de energia, com a contrapartida de tarifas, sem
que esta tenha arcado com qualquer custo para a construção
da infraestrutura de sua própria atividade. Portanto, é de rigor
a devolução postulada pela autora”(Ap. c/ Rev. Nº 001075975.2012.8.26.0269 - 31ª Câm. De Dir. Priv. - Rel. Des. Adilson
de Araujo - J. 27.11.2012). Deste modo, tendo a implementação
da estrutura de eletrificação sido realizada com recursos dos
moradores e incorporada pela concessionária do sistema de
distribuição, impõe-se a determinação de restituição do montante
efetivamente desembolsado. [...].
A Resolução n. 229/2006 da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), que instituiu as condições gerais para
a incorporação de redes particulares pelas concessionárias de
energia, dispõe em seu artigo 3º:
Art. 3° As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo
do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão
ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou
permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação,
se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de
tais redes.
Em que pese o esforço da empresa de energia em demonstrar a
ausência de requisitos para o ressarcimento - alegação de não
incorporação e de que o equipamento está dentro da propriedade
do autor -, entendo que deve o proprietário(a) da rede particular de
transmissão de energia elétrica ser ressarcido(a) na integralidade
pelos gastos com a construção da rede, uma vez que se trata de
equipamento que deveria ter sido custeado pela prestadora do
serviço.
A exploração do serviço de fornecimento de energia não se
justifica sem que a concessionária suporte o ônus decorrente da
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infraestrutura da rede, já que não pode ser utilizada em nenhuma
outra atividade, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do
art. 884 do Código Civil.
Consigne-se que a parte autora, para fins de obter o ressarcimento,
ainda que não tivesse todos os documentos, o essencial é
ter comprovado as circunstâncias básicas da sua pretensão,
com veracidade, bem delimitadas nos autos e que transmitam
confiabilidade, a fim de trazer elementos que possam ser sopesados
no convencimento do juízo.
No caso concreto, os documentos comprovam a construção da
referida rede elétrica, bem como, que a requerida se apropriou da
rede construída pelo autor, pois nos dias de hoje, mantém a rede
por sua conta.
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados
por PEDRO DE MEIRELES SAETHER contra a concessionária
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON a fim de
condenar a ré em:
a) obrigação de fazer, consistente em promover os atos formais
de incorporação da rede elétrica existente na propriedade da parte
autora, no prazo de 30 dias;
b) obrigação de pagar quantia certa, consistente em ressarcir o
valor de R$2.100 pago pela parte autora quando da construção de
subestação em sua propriedade, com juros a partir da citação e
correção monetária da data do desembolso (14/04/2000).
Sem custas ou honorários advocatícios nesta instância.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se.
Alvorada do Oeste/RO, na data do movimento.
Simone de Melo
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO CEP: 76930-000:( )
Processo nº: 7000133-08.2017.8.22.0011
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: SERAFIM FERREIRA DA SILVA
Endereço: LINHA T 10 KM 19, 0, ZONA RURAL, Urupá - RO - CEP:
76929-000
Advogados do(a) REQUERENTE: CIDINEIA GOMES DA ROCHA RO6594, ONEIR FERREIRA DE SOUZA - RO0006475
Requerido: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Relatório dispensado (art. 38, caput, da Lei 9.099/95).
Fundamento e decido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. ressarcimento por
danos materiais. Narra a parte autora ser proprietário(a) de um
imóvel rural sobre o qual construiu, com suas próprias despesas,
uma subestação para obter energia elétrica. Por esta razão busca
que a concessionária seja condenada a incorporar o bem e lhe
ressarcir o valor gasto na construção.
O feito comporta julgamento antecipado por versar sobre matéria
de direito, sendo desnecessária a dilação probatória.
Sobre a questão posta nos autos, colacionamos jurisprudência do
TJRO:
Construção de subestação em área rural. Vigência do Código Civil
de 2002. Prescrição. Preclusão. Preliminar afastada. Restituição
dos valores gastos. Deve ser rejeitada a preliminar de prescrição
da pretensão autoral quando constatado que, anteriormente, a
questão foi decidida em acórdão com trânsito em julgado, estando
alcançada pelo instituto da preclusão. Os valores despendidos na
construção de subestação devem ser restituídos aos consumidores
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quando houver incorporação ao patrimônio da concessionária de
energia elétrica, sob pena de enriquecimento ilícito desta. Apelação,
Processo nº 0004830-64.2016.822.0000, Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des.
Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 04/10/2017.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REDE DE
ELETRIFICAÇÃO RURAL. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE
REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DOS VALORES APORTADOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA
ANEEL. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. DESNECESSIDADE
DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. - O direito ao ressarcimento
das despesas realizadas com construção de subestação de energia
elétrica independe do consumidor ser beneficiário do programa
do Governo Federal “Luz Para Todos”, sobretudo por não haver
qualquer condicionante nesse sentido na Resolução Normativa nº
229/2006/ANEEL).
- Evidenciado que o consumidor arcou com os custos de instalação
de rede elétrica rural, de responsabilidade da concessionária
pública, é devida a restituição dos valores pagos.
RECURSO INOMINADO, Processo nº 7007048-31.2016.822.0004,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto
Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Jorge Luiz dos S. Leal, Data de
julgamento: 10/10/2017.
Dessa forma, independentemente da utilização ou não por outros
consumidores de energia, o fato é que a empresa ré impôs ao
consumidor o ônus de adquirir equipamentos para serviços
prestados exclusivamente por ela na condição de concessionária.
Assim, a parte autora não poderá utilizar os equipamentos
adquiridos, para qualquer outra FINALIDADE que não seja receber
os serviços da empresa ré; nem poderá retirá-los daquele local.
Registre-se, ainda, que conforme narrado pela parte autora, quem
faz a manutenção do equipamento é apenas a empresa ré. Ou
seja, todas as circunstâncias demonstram que a empresa, se não
incorporou o equipamento, deveria tê-lo feito na forma determinada
na norma que rege a relação das partes.
Sobre a questão colaciono trecho de DECISÃO do STJ, no AREsp
n. 721596 SP 2015/0131560-1, de relatoria do Min. Marco Aurélio
Bellizze, publicado no DJ 1/7/2015, que bem analisa a questão:
[...] o patrimônio da ré foi aumentado, com recursos do produtor
rural que financiou e pagou as obras para a execução e ampliação
da rede distribuição de energia elétrica, que foi incorporada ao
patrimônio da empresa concessionária de serviço público, atuante
no fornecimento de energia, com a contrapartida de tarifas, sem
que esta tenha arcado com qualquer custo para a construção
da infraestrutura de sua própria atividade. Portanto, é de rigor
a devolução postulada pela autora”(Ap. c/ Rev. Nº 001075975.2012.8.26.0269 - 31ª Câm. De Dir. Priv. - Rel. Des. Adilson
de Araujo - J. 27.11.2012). Deste modo, tendo a implementação
da estrutura de eletrificação sido realizada com recursos dos
moradores e incorporada pela concessionária do sistema de
distribuição, impõe-se a determinação de restituição do montante
efetivamente desembolsado. [...].
A Resolução n. 229/2006 da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), que instituiu as condições gerais para
a incorporação de redes particulares pelas concessionárias de
energia, dispõe em seu artigo 3º:
Art. 3° As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo
do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão
ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou
permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação,
se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de
tais redes.
Em que pese o esforço da empresa de energia em demonstrar a
ausência de requisitos para o ressarcimento - alegação de não
incorporação e de que o equipamento está dentro da propriedade
do autor -, entendo que deve o proprietário(a) da rede particular de
transmissão de energia elétrica ser ressarcido(a) na integralidade
pelos gastos com a construção da rede, uma vez que se trata de
equipamento que deveria ter sido custeado pela prestadora do
serviço.
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A exploração do serviço de fornecimento de energia não se
justifica sem que a concessionária suporte o ônus decorrente da
infraestrutura da rede, já que não pode ser utilizada em nenhuma
outra atividade, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do
art. 884 do Código Civil.
Consigne-se que a parte autora, para fins de obter o ressarcimento,
ainda que não tivesse todos os documentos, o essencial é
ter comprovado as circunstâncias básicas da sua pretensão,
com veracidade, bem delimitadas nos autos e que transmitam
confiabilidade, a fim de trazer elementos que possam ser sopesados
no convencimento do juízo.
No caso concreto, os documentos comprovam a construção da
referida rede elétrica, bem como, que a requerida se apropriou da
rede construída pelo autor, pois nos dias de hoje, mantém a rede
por sua conta.
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por
SERAFIM FERREIA DA SILVA contra a concessionária CENTRAIS
ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON a fim de condenar a ré
em:
a) obrigação de fazer, consistente em promover os atos formais
de incorporação da rede elétrica existente na propriedade da parte
autora, no prazo de 30 dias;
b) obrigação de pagar quantia certa, consistente em ressarcir o
valor de R$15.003,00 pago pela parte autora quando da construção
de subestação em sua propriedade, com juros a partir da citação e
correção monetária da data do orçamento (02/02/2017).
Sem custas ou honorários advocatícios nesta instância.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se.
Alvorada do Oeste/RO, na data do movimento.
Simone de Melo
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO CEP: 76930-000:( )
Processo nº: 7001118-74.2017.8.22.0011
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: CARLOS ANDRE SARTORI
Endereço: BR 429 KM 06, S/N, SITIO, ZONA RURAL, Alvorada
D’Oeste - RO - CEP: 76930-000
Advogados do(a) REQUERENTE: FABRICIO VIEIRA LIMA RO8345, GILSON VIEIRA LIMA - RO0004216
Requerido: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Endereço: AV. PRINCESA IZABEL, 5143, ALVORADA, CENTRO,
Alvorada D’Oeste - RO - CEP: 76930-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Relatório dispensado (art. 38, caput, da Lei 9.099/95).
Fundamento e decido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. ressarcimento por
danos materiais. Narra a parte autora ser proprietário(a) de um
imóvel rural sobre o qual construiu, com suas próprias despesas,
uma subestação para obter energia elétrica. Por esta razão busca
que a concessionária seja condenada a incorporar o bem e lhe
ressarcir o valor gasto na construção.
O feito comporta julgamento antecipado por versar sobre matéria
de direito, sendo desnecessária a dilação probatória.
Sobre a questão posta nos autos, colacionamos jurisprudência do
TJRO:
Construção de subestação em área rural. Vigência do Código Civil
de 2002. Prescrição. Preclusão. Preliminar afastada. Restituição
dos valores gastos. Deve ser rejeitada a preliminar de prescrição
da pretensão autoral quando constatado que, anteriormente, a
questão foi decidida em acórdão com trânsito em julgado, estando
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alcançada pelo instituto da preclusão. Os valores despendidos na
construção de subestação devem ser restituídos aos consumidores
quando houver incorporação ao patrimônio da concessionária de
energia elétrica, sob pena de enriquecimento ilícito desta. Apelação,
Processo nº 0004830-64.2016.822.0000, Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des.
Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 04/10/2017.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REDE DE
ELETRIFICAÇÃO RURAL. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE
REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DOS VALORES APORTADOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA
ANEEL. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. DESNECESSIDADE
DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. - O direito ao ressarcimento
das despesas realizadas com construção de subestação de energia
elétrica independe do consumidor ser beneficiário do programa
do Governo Federal “Luz Para Todos”, sobretudo por não haver
qualquer condicionante nesse sentido na Resolução Normativa nº
229/2006/ANEEL).
- Evidenciado que o consumidor arcou com os custos de instalação
de rede elétrica rural, de responsabilidade da concessionária
pública, é devida a restituição dos valores pagos.
RECURSO INOMINADO, Processo nº 7007048-31.2016.822.0004,
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal - Porto
Velho, Relator(a) do Acórdão: Juiz Jorge Luiz dos S. Leal, Data de
julgamento: 10/10/2017.
Dessa forma, independentemente da utilização ou não por outros
consumidores de energia, o fato é que a empresa ré impôs ao
consumidor o ônus de adquirir equipamentos para serviços
prestados exclusivamente por ela na condição de concessionária.
Assim, a parte autora não poderá utilizar os equipamentos
adquiridos, para qualquer outra FINALIDADE que não seja receber
os serviços da empresa ré; nem poderá retirá-los daquele local.
Registre-se, ainda, que conforme narrado pela parte autora, quem
faz a manutenção do equipamento é apenas a empresa ré. Ou
seja, todas as circunstâncias demonstram que a empresa, se não
incorporou o equipamento, deveria tê-lo feito na forma determinada
na norma que rege a relação das partes.
Sobre a questão colaciono trecho de DECISÃO do STJ, no AREsp
n. 721596 SP 2015/0131560-1, de relatoria do Min. Marco Aurélio
Bellizze, publicado no DJ 1/7/2015, que bem analisa a questão:
[...] o patrimônio da ré foi aumentado, com recursos do produtor
rural que financiou e pagou as obras para a execução e ampliação
da rede distribuição de energia elétrica, que foi incorporada ao
patrimônio da empresa concessionária de serviço público, atuante
no fornecimento de energia, com a contrapartida de tarifas, sem
que esta tenha arcado com qualquer custo para a construção
da infraestrutura de sua própria atividade. Portanto, é de rigor
a devolução postulada pela autora”(Ap. c/ Rev. Nº 001075975.2012.8.26.0269 - 31ª Câm. De Dir. Priv. - Rel. Des. Adilson
de Araujo - J. 27.11.2012). Deste modo, tendo a implementação
da estrutura de eletrificação sido realizada com recursos dos
moradores e incorporada pela concessionária do sistema de
distribuição, impõe-se a determinação de restituição do montante
efetivamente desembolsado. [...].
A Resolução n. 229/2006 da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), que instituiu as condições gerais para
a incorporação de redes particulares pelas concessionárias de
energia, dispõe em seu artigo 3º:
Art. 3° As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo
do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão
ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou
permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação,
se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de
tais redes.
Em que pese o esforço da empresa de energia em demonstrar a
ausência de requisitos para o ressarcimento - alegação de não
incorporação e de que o equipamento está dentro da propriedade
do autor -, entendo que deve o proprietário(a) da rede particular de
transmissão de energia elétrica ser ressarcido(a) na integralidade
pelos gastos com a construção da rede, uma vez que se trata de
equipamento que deveria ter sido custeado pela prestadora do
serviço.
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A exploração do serviço de fornecimento de energia não se
justifica sem que a concessionária suporte o ônus decorrente da
infraestrutura da rede, já que não pode ser utilizada em nenhuma
outra atividade, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do
art. 884 do Código Civil.
Consigne-se que a parte autora, para fins de obter o ressarcimento,
ainda que não tivesse todos os documentos, o essencial é
ter comprovado as circunstâncias básicas da sua pretensão,
com veracidade, bem delimitadas nos autos e que transmitam
confiabilidade, a fim de trazer elementos que possam ser sopesados
no convencimento do juízo.
No caso concreto, os documentos comprovam a construção da
referida rede elétrica, bem como, que a requerida se apropriou da
rede construída pelo autor, pois nos dias de hoje, mantém a rede
por sua conta.
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por
CARLOS ANDRÉ SARTORI contra a concessionária CENTRAIS
ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON a fim de condenar a
ré em:
a) obrigação de fazer, consistente em promover os atos formais
de incorporação da rede elétrica existente na propriedade da parte
autora, no prazo de 30 dias;
b) obrigação de pagar quantia certa, consistente em ressarcir o
valor de R$10.925,72 pago pela parte autora quando da construção
de subestação em sua propriedade, com juros a partir da citação e
correção monetária da data do desembolso.
Sem custas ou honorários advocatícios nesta instância.
P.R.I.
Oportunamente, arquivem-se.
Alvorada do Oeste/RO, na data do movimento.
Simone de Melo
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Alvorada do Oeste - Vara Única
Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro, Alvorada D’Oeste - RO CEP: 76930-000:( )
Processo nº: 7000678-44.2018.8.22.0011
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Requerente: Nome: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INSVESTIMENTO S.A
Endereço: Avenida 7 de Setembro, 1251, - de 890 a 1182 - lado
par, Centro, Manaus - AM - CEP: 69005-141
Advogado do(a) AUTOR: THATIANE TUPINAMBA DE CARVALHO
- RO0005086
Requerido: Nome: OZEIAS GONCALVES LOPES
Endereço: LINHA CINQUENTA E OITO LPT LT 88 00001, 88,
ZONA RURAL, ZONA RURAL, Urupá - RO - CEP: 76929-000
Advogado do(a) RÉU:
Vistos.
Analisando a inicial e os documentos que a instruem verifico que a
requerente não comprovou a mora do requerido, haja vista que a
notificação para pagamento não foi entregue, conforme se verifica
ao ID 18476245 – pág. 2. Registro que o requerido reside na
zona rural, não abrangida pelos serviços dos Correios, de modo
que a constituição em mora deverá ser feita pelos outros meios
disponíveis ao credor.
Assim, considerando que a comprovação da mora é requisito de
desenvolvimento válido e regular do processo, intime-se a parte
autora para que emende a inicial, comprovando que o requerido foi
devidamente notificado no endereço constante no contrato.
Na oportunidade a parte autora deverá, ainda, complementar
o recolhimento das custas processuais, tendo em vista que elas
foram recolhidas a menor.
Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.
Findo o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos.
Pratique-se o necessário.
Alvorada do Oeste/RO, na data do movimento.
Simone de Melo
Juíza de Direito
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1º Cartório Cível
Proc.: 0000154-45.2013.8.22.0011
Ação:Inventário
Requerente:Sonia Alves Mendes, Alisson Alves de Almeida,
Weudilaine Cerqueira de Almeida, Naiara Ramos
Advogado:Rose Anne Barreto (OAB/RO 3976), José de Arimatéia
Alves (OAB/MG 63.936 e 1.693/RO), Simone Guedes Ulkowski
(OAB/RO 4299)
Espólio:José de Almeida Pereira
Advogado:Rose Anne Barreto (OAB/RO 3976)
DESPACHO:
Vistos.Intime-se a inventariante acerca da petição de fl. 181,
comunicando-a de que a herdeira Naiara comparecerá em sua
propriedade no dia 28/05/2018 às 8h, para retirada dos animais
que lhes são devidos em virtude do acordo firmado entre as
partes.A obrigação deverá ser cumprida na presença de Oficial de
Justiça, a fim de que posteriormente não haja discussão entre as
partes acerca de qual tipo de animal foi entregue à herdeira Naiara,
conforme facultado às partes na SENTENÇA homologatória.
Para tanto, expeça-se MANDADO de entrega de bens.Desde
logo registro que se alguma das partes, injustificadamente, der
azo à não realização da diligência, deverá custear as despesas
correspondentes à mesma.Intime-se e pratique-se o necessário,
com urgência.Alvorada do Oeste-RO, quarta-feira, 16 de maio de
2018.Simone de Melo Juíza de Direito

COMARCA DE BURITIS
1ª VARA CÍVEL
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7001234-16.2018.8.22.0021
Exequente: ZENAIDE LOPES SANTOS
Advogado do(a) AUTOR:
Executado: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO RO0006207
Intimação
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de
Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada da SENTENÇA de ID:
18344249
Buritis, 18 de maio de 2018
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76.880-000 - Fone:(69) 3238-2910
Processo nº 7002417-90.2016.8.22.0021
Assunto:[Acidente de Trânsito]
AUTOR: SELMA ALVES LOPES DE AGUILAR
Advogado:Advogado do(a) EXEQUENTE: OSNI LUIZ DE OLIVEIRA
- RO0007252
Requerido: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Intimação
Por Ordem do Exmo. Dr Juiz de Direito de Buritis - 1ª Vara Genérica,
fica V.Sa. intimada da expedição do Alvará nº 225/2018, bem como
comprovar seu levantamento junto aos autos.
Buritis, 18 de maio de 2018.
KAREM FABIANA DE MIRANDA
Técnico Judiciário
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Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7000604-57.2018.8.22.0021
Exequente: ANTONIO FELICIANO RODRIGUES
Advogado do(a) AUTOR: VALDELICE DA SILVA VILARINO RO0005089
Executado: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
IntimaçãoAnte o retorno do Laudo Médico Pericial, ao autor para
manifestar e requerer o que entender de direito. Prazo de 15
(quinze) dias.
Buritis, 20 de maio de 2018
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7003066-55.2016.8.22.0021
Exequente: ANTONINHO SANTA CATARINA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALBERTO BIAGGI NETTO RO0002740
Executado: Instituto Nacional de Seguro Social INSS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica
de Buritis/RO fica a parte autora intimada para apresentar novo
cálculo observando que o pagamento de honorários advocatícios
são calculados sobre o montante das parcelas vencidas até a
prolação da SENTENÇA, excluídas as parcelas vincedas (Súmula
111, STJ). No prazo de 15(quinze) dias.
Buritis, 20 de maio de 2018
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário - Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76.880-000 - Fone:(69) 3238-2910
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo de 30 (trinta) dias
CITAÇÃO DE: SAMOEL BATISTA DE OLIVEIRA, CPF:642.867.46291, RG:11963492 Endereço: TOME DE SOUZA, 1895, SETOR 01,
Buritis - RO - CEP: 76880-000.
FINALIDADE: CITAR a Parte Requerida acima qualificada para
no prazo de 05 (cinco) dias, pagarem as respectivas dívidas
acrescidas de juros, correção monetária e demais encargos ou no
mesmo prazo, ofereçam querendo, bens à PENHORA sob pena
de lhes serem Penhorados ao Arrestados bens suficientes para a
garantia da dívida.
Processo: 7000002-66.2018.8.22.0021
Classe: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Parte autora: MUNICIPIO DE BURITIS
Advogado: PROCURADOR MUNICIPAL
Parte requerida: SAMOEL BATISTA DE OLIVEIRA
Valor: 813,01(OITOCENTOS E TREZE REAIS E UM CENTAVOS)
Natureza da dívida: Execução Fiscal
Data Insc./Reg. Dívida Ativa: 08/12/2017
Certidão nº CDA. 1277/2017
Responsável pelas custas: Justiça gratuita.
DESPACHO: “(Vistos,Considerando que o executado encontrase em lugar incerto e não sabido, com permissão insertas nos art.
7º, inciso I e art. 8º, inciso IV, ambos da Lei 6.830/80, procedase com a citação do executado por edital, com prazo de 30 dias.
Como não há nos autos garantia da execução, o que torna inócua
apresentação de defesa, deixo por ora, de nomear curador especial
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ao executado.Decorrido o prazo do edital, sem manifestação, vistas
ao Exequente para atualização do débito e requerer o que entender
de direito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Buritis, 23 de abril
de 2018.HEDY CARLOS SOARES,Juiz de Direito).”
Buritis, 18 de maio de 2018.
HEDY CARLOS SOARES
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76.880-000 - Fone:(69) 3238-2910
Processo nº 7005585-03.2016.8.22.0021
AUTOR: EXPEDITO MOREIRA
Advogado: KARINA TAVARES SENA RICARDO - SE0004085
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Intimação
Por Ordem do Exmo. Dr Juiz de Direito de Buritis - 1ª Vara Genérica,
fica V.Sa. intimada da expedição do Alvará nº248/2018, bem como
comprovar seu levantamento junto aos autos.
Buritis, 18 de maio de 2018.
KAREM FABIANA DE MIRANDA
Técnico Judiciário
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Advogado do(a) RÉU:
IntimaçãoAnte o retorno do Laudo Médico Pericial, ao executado
para manifestar e requerer o que entender de direito. Prazo de 30
(trinta) dias.
Buritis, 20 de maio de 2018
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7006916-83.2017.8.22.0021
Exequente: JOSE ADRIANO RIBEIRO
Advogados do(a) AUTOR: BARBARA SIQUEIRA PEREIRA RO8318, KARINA TAVARES SENA RICARDO - SE0004085
Executado: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES RO0005369
IntimaçãoAnte o retorno do Laudo Médico Pericial, ao autor para
manifestar e requerer o que entender de direito. Prazo de 15
(quinze) dias.
Buritis, 20 de maio de 2018

Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7002215-45.2018.8.22.0021
Exequente: SEDINALVA GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: JOSE MARTINELLI - RO05585-A
Executado: TV VALE DO ACO LTDA
Advogado do(a) RÉU: PAULO GUSTAVO LOUREIRO OURICURI
- RJ088063
Intimação
De ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis, fica
Vossa Senhoria intimada PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À
CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias.
Buritis, 18 de maio de 2018

Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7001471-50.2018.8.22.0021
Exequente: MARINALVA RODRIGUES DE LIMA
Advogados do(a) EXEQUENTE: HELBA GONCALVES BIAGGI RO9295, ALBERTO BIAGGI NETTO - RO0002740
Executado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de
Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada a comprovar nos autos a
data em que se deu a citação, para que a contadoria da autarquia
elabore a planilha de cálculo, conforme Petição de Id. 17435950,
no prazo de 15 dias.
Buritis, 20 de maio de 2018

Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7001085-20.2018.8.22.0021
Exequente: T. A. D. S.
Advogado do(a) AUTOR:
Executado: F. M. P. D. S.
Advogado do(a) RÉU: ROBSON CLAY FLORIANO AMARAL RO0006965
Intimação
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de
Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada do DESPACHO de ID:
18361105
Buritis, 18 de maio de 2018

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000 - F:( )
Processo nº 7000707-64.2018.8.22.0021
REQUERENTE: M. A. A. L.
REQUERIDO: M. M.
Certidão
Certifico, para os devidos fins de direito, que coloquei no átrio o
Edital de Citação. O certificado é verdade e dou fé.
Buritis, 18 de maio de 2018
Karem Fabiana de Miranda
Técnica Judiciária
Chefe de Secretaria

Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7007936-12.2017.8.22.0021
Exequente: MARLENE DORA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: ALBERTO BIAGGI NETTO RO0002740
Executado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7007975-09.2017.8.22.0021
Exequente: W. M. D. M. e outros
Advogado do(a) AUTOR: OSNI LUIZ DE OLIVEIRA - RO0007252
Advogado do(a) AUTOR: OSNI LUIZ DE OLIVEIRA - RO0007252
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Executado: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES RO0005369
IntimaçãoAnte o retorno do Laudo Médico Pericial, ao autor para
manifestar e requerer o que entender de direito. Prazo de 15
(quinze) dias.
Buritis, 20 de maio de 2018
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário - Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76.880-000 - Fone:(69) 3238-2910
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo de 30 (trinta) dias
CITAÇÃO DE: GOLD TIMBER COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO
DE MADEIRAS LTDA - EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o
nº 094.882.150.001-78, com sede na Linha 03, gleba 04, lote 43,
Setor Industrial, neste município de Buritis/RO, CEP: 76.880-000,
representada por seus sócios ROBSON SARAIVA DE OLIVEIRA,
inscrito no CPF sob o nº 691.909.091-00, SILVANO DE SOUZA,
inscrito no CPF sob o nº 617.870.272-87, ALTEVIR MOREIRA
PINTO JÚNIOR, inscrito no CPF sob o nº 024.684.619-4 e ILSON
BRAZ RODRIGUES, inscrito no CPF sob o nº 478.977.322-15,
ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.
FINALIDADE: CITAR as Partes Requeridas acima qualificadas
para no prazo de 05 (cinco) dias, pagarem as respectivas dívidas
acrescidas de juros, correção monetária e demais encargos ou no
mesmo prazo, ofereçam querendo, bens à PENHORA sob pena
de lhes serem Penhorados ao Arestados bens suficientes para a
garantia da dívida.
Processo: 7004557-97.2016.8.22.0021
Classe: [Responsabilidade fiscal]
Parte autora: MUNICIPIO DE BURITIS
Advogado: PROCURADOR MUNICIPAL
Parte requerida: GOLD TIMBER COMERCIO E BENEFICIAMENTO
DE MADEIRAS LTDA - ME
Valor: 8.549,86 (OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE
REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)
Natureza da dívida: Execução Fiscal
Data Insc./Reg. Dívida Ativa: 26/10/2017
Certidão nº CDA. 44110, 58213 e 73146.
Responsável pelas custas: Justiça gratuita.
DESPACHO:” Vistos, Proceda-se a citação do executado via
edital, observando o rito processual da ação de execução fiscal.
Como não há nos autos garantia da execução, o que torna inócua
apresentação de defesa, deixo por ora, de nomear curador especial
ao executado. Decorrido o prazo do edital, sem manifestação,
vistas ao exequente para atualização do débito e requerer o que
entender de direito. Buritis, 03 de abril de 2018. HEDY CARLOS
SOARES Juiz de Direito).”
Buritis, 18 de maio de 2018.
HEDY CARLOS SOARES
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7008270-46.2017.8.22.0021
Exequente: LUIZ GRIGORIO COLOMBI
Advogado do(a) AUTOR: OSNI LUIZ DE OLIVEIRA - RO0007252
Executado: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES RO0005369
IntimaçãoAnte o retorno do Laudo Médico Pericial, ao autor para
manifestar e requerer o que entender de direito. Prazo de 15
(quinze) dias.
Buritis, 20 de maio de 2018
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000 - F:( )
Processo nº 7003200-14.2018.8.22.0021
REQUERENTE: FLORINDA DA SILVA ANDRADE
REQUERIDO: JOSÉ APARECIDO DE ALMEIDA ANDRADE,
Certidão
Certifico, para os devidos fins de direito, que coloquei o Edital de
Citação no átrio Forúm. O certificado é verdade e dou fé.
Buritis, 18 de maio de 2018
Karem Fabiana de Miranda
Técnica Judiciária
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7001621-31.2018.8.22.0021
Exequente: EDVALDO ALMEIDA COSTA
Advogado do(a) AUTOR: VALDELICE DA SILVA VILARINO RO0005089
Executado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
IntimaçãoAnte a apresentação do Laudo Médico Pericial, ao autor
para manifestar e requerer o que entender de direito. Prazo de 15
(quinze) dias.
Buritis, 20 de maio de 2018
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7007731-80.2017.8.22.0021
Exequente: WEXSILEY SILVA ANTUNES
Advogado do(a) AUTOR: OSNI LUIZ DE OLIVEIRA - RO0007252
Executado: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES RO0005369
IntimaçãoAnte o retorno do Laudo Médico Pericial, ao autor para
manifestar e requerer o que entender de direito. Prazo de 15
(quinze) dias.
Buritis, 20 de maio de 2018
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
AC Buritis, 1380, Rua Taguatinga, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000 - F:( )
Processo nº 7004605-56.2016.8.22.0021
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE BURITIS
EXECUTADO: M. L. M. GOSLER LTDA - ME
Certidão
Certifico, para os devidos fins de direito, que coloquei no átrio do
Forúm. O certificado é verdade e dou fé.
Buritis, 18 de maio de 2018
Karem Fabiana de Miranda
Técnica Judiciária
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76.880-000 - Fone:(69) 3238-2910
Processo nº 7001070-56.2015.8.22.0021
Assunto:[Gratificação de Incentivo]
AUTOR: CRISTINA DOS SANTOS NUNES

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

Advogado:Advogado do(a) REQUERENTE: EURIANNE DE
SOUZA PASSOS BARRIONUEVO ALVES - RO0003894
Requerido: Município de Buritis e outros
Intimação
Por Ordem do Exmo. Dr Juiz de Direito de Buritis - 1ª Vara Genérica,
fica V.Sa. intimada da expedição do Alvará nº255/2018, bem como
comprovar seu levantamento junto aos autos.
Buritis, 21 de maio de 2018.
ERCILENE DA SILVA BARREIROS DE LIMA
Técnico Judiciário
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7001155-42.2015.8.22.0021
Exequente: CREUZA RIBEIRO DA COSTA
Advogado do(a) REQUERENTE: EURIANNE DE SOUZA PASSOS
BARRIONUEVO ALVES - RO0003894
Executado: Município de Buritis e outros
Advogado do(a) REQUERIDO: JOSE PAULO DE ASSUNCAO RO0005271
Advogado do(a) REQUERIDO:
INTIMAÇÃOPor determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara
Genérica de Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada a respeito
da expedição do Alvará n. 254/2019, bem como comprovar
levantamento no prazo de 10 dias.
Buritis, 21 de maio de 2018
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76.880-000 - Fone:(69) 3238-2910
Processo nº 7001766-58.2016.8.22.0021
AUTOR: JOAO BATISTA GARCIA
Advogado:DEBORA APARECIDA MARQUES DE ALBUQUERQUE
- RO0004988, VALDELICE DA SILVA VILARINO - RO0005089
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PROCURADORIA FEDERAL EM RONDONIA
Intimação
Por Ordem do Exmo. Dr Juiz de Direito de Buritis - 1ª Vara Genérica,
fica V.Sa. intimada da expedição do Alvará, bem como comprovar
seu levantamento junto aos autos.
Buritis, 21 de maio de 2018.
KAREM FABIANA DE MIRANDA
Técnico Judiciário
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76.880-000 - Fone:(69) 3238-2910
Processo nº 7001847-70.2017.8.22.0021
Assunto:[Causas Supervenientes à SENTENÇA ]
AUTOR: LORIVAL PEREIRA DOS SANTOS
Advogado:JUNIEL FERREIRA DE SOUZA - RO0006635
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Intimação
Por Ordem do Exmo. Dr Juiz de Direito de Buritis - 1ª Vara Genérica,
fica V.Sa. intimada da expedição do Alvará nº. 358/2017, bem como
comprovar seu levantamento junto aos autos.
Buritis, 21 de maio de 2018.
KAREM FABIANA DE MIRANDA
Técnico Judiciário
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Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7002328-96.2018.8.22.0021
Exequente: VERA ALVES DE AGUIAR e outros
Advogados:ALCIDES SOUZA DE ASSUNCAO - RO1914,
ANTONIO RAMON VIANA COUTINHO - RO0003518
Executado: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
Advogados:DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434, MILENA
PIRAGINE - RO0005783, FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO SP34248
Intimação
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de
Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar no prazo
de 15 dias.
Buritis, 21 de maio de 2018
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 0002413-80.2013.8.22.0021
Exequente: ROBERTO CAMPOS DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE MARTINELLI - RO05585-A
Executado: Eletrobrás Distribuição Rondônia Sa. Ceron
Advogado do(a) EXECUTADO: JONATHAS COELHO BAPTISTA
DE MELLO - RO0003011
Intimação
VISTAS AO AUTOR, no prazo de 15 (quinze) dias.
Buritis, 21 de maio de 2018
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7009619-84.2017.8.22.0021
Exequente: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
DO VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI
Advogado do(a) EXEQUENTE: SELVA SIRIA SILVA CHAVES
GUIMARAES - RO0005007
Executado: ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
IntimaçãoAnte a certidão do Oficial de Justiça, ao autor para
manifestar e requerer o que entender de direito. Prazo de 15
(quinze) dias.
Buritis, 21 de maio de 2018
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7002577-81.2017.8.22.0021
Exequente: EDIVALDO MARTINS MARQUES
Advogado do(a) EXEQUENTE: LILIAN MARIA SULZBACHER RO0003225
Executado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de
Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar no prazo
de 15 dias.
Buritis, 21 de maio de 2018

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7004120-22.2017.8.22.0021
Exequente: CENTRAL PEC COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MIRELLY VIEIRA MACEDO
DE ALMEIDA - RO0005174, ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA
SILVA - RO0007495
Executado: J. DE MELO SOBRINHO - ME e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de
Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada a se manifestar no prazo
de 15 dias.
Buritis, 21 de maio de 2018

LUIS OTAVIO DE ARAUJO SILVA - RO0006972, JOHNI SILVA
RIBEIRO - RO7452
Executado: DORANILDA ALVES DA SILVA BORGES - ME e
outros (5)
Advogados do(a) RÉU: CHERISLENE PEREIRA DE SOUZA RO0001015, AURISON DA SILVA FLORENTINO - RO000308B
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogados do(a) RÉU: CHERISLENE PEREIRA DE SOUZA RO0001015, AURISON DA SILVA FLORENTINO - RO000308B
Advogados do(a) RÉU: CHERISLENE PEREIRA DE SOUZA RO0001015, AURISON DA SILVA FLORENTINO - RO000308B
Advogado do(a) RÉU: BARBARA SIQUEIRA PEREIRA - RO8318
Intimação
De ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de Buritis, fica
Vossa Senhoria intimada PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À
CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias.
Buritis, 21 de maio de 2018

Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7001004-76.2015.8.22.0021
Exequente: MARIA DA GLORIA COUTO
Advogado do(a) REQUERENTE: EURIANNE DE SOUZA PASSOS
BARRIONUEVO ALVES - RO0003894
Executado: Município de Buritis e outros
Advogado do(a) REQUERIDO: JOSE PAULO DE ASSUNCAO RO0005271
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica de
Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada sobre a expedição do
Alvará n. 259/2018, bem como apresentar levantamento nos autos
no prazo de 15 dias.
Buritis, 21 de maio de 2018

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário - Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000 - Fone:(69) 3238-2910
AUTO DE ADJUDICAÇÃO
Adjudicante: JOAQUIM DA SILVA GUIMARÃES, Endereço: Linha
C 2, km 12, S N, Travessa Ribeirinho, ZONA RURAL, Campo Novo
de Rondônia - RO - CEP: 76887-000.
Processo: 7001293-09.2015.8.22.0021
Classe: [Inadimplemento]Parte autora: JOAQUIM DA SILVA
GUIMARÃES Advogado: KARINA TAVARES SENA RICARDO
OAB/RO 4085
Parte requerida: ALAILTON FAUSTINO DA SILVA Advogado: NÃO
INFORMADO
Aos 17 dias do mês de agosto de 2017, nesta cidade de Buritis/
RO, no edifício do fórum, pelo MM Juiz de direito, Hedy Carlos
Soares, foi dito que tendo sido penhorado bens do devedor no
processo de cumprimento de SENTENÇA referido, e pelo credor
acima mencionado e qualificado, sido requerida a adjudicação dos
bens. ADJUDICA a parte credora os aludidos bens,pelo VALOR
DA AVALIAÇÃO.
DESCRIÇÃO DOS BENS ADJUDICADOS:
*05 (cinco) novilhas, da raça nelore na faixa de 18 (dezoito) meses,
avaliados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Buritis, 26 de abril de 2018.
Hedy Carlos Soares
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7000995-17.2015.8.22.0021
Exequente: ELIENE RAMOS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: EURIANNE DE SOUZA PASSOS
BARRIONUEVO ALVES - RO0003894
Executado: Município de Buritis e outros
Advogado do(a) REQUERIDO: JOSE PAULO DE ASSUNCAO RO0005271
Advogado do(a) REQUERIDO:
IntimaçãoPor determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara
Genérica de Buritis/RO fica Vossa Senhoria intimada sobre
a expedição do Alvará n. 263/2018, bem como apresentar
levantamento nos autos no prazo de 10 dias.
Buritis/RO, 21 de maio de 2018
Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7002522-96.2018.8.22.0021
Exequente: CARLA ADRIANA FORMAIO DE LIMA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: PAMELA GLACIELE VIEIRA DA ROCHA
- RO0005353, JOSEANDRA REIS MERCADO - RO0005674,

Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Buritis - 1ª Vara Genérica
Sede do Juízo: Rua Taguatinga, 1380, Setor 3, Buritis - RO - CEP:
76880-000.
Processo: nº 7006637-97.2017.8.22.0021
Exequente: ROSANGELA DE FREITAS
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIZ ALBERTO CONTI FILHO PR0064634
Executado: ESTADO DE RONDÔNIA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Genérica
de Buritis/RO fica A PARTE AUTORA intimada a se manifestar e
requerer o que entender de direito no prazo de 10 dias.
Buritis, 21 de maio de 2018

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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1º Cartório
Proc.: 0000982-06.2016.8.22.0021
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Denunciado:Luiz da Silva Medeiros
Advogado:Robson Clay Floriano Amaral (OAB/RO 6965) Sandra
Mirele de Souza Amaral ( OAB/RO 6642)
DECISÃO:Vistos.A análise detida do feito, notadamente da defesa
preliminar apresentada, não indica tratar-se de caso de absolvição
sumária, na forma do art. 397, do Código de Processo Penal.
Imprescindível, pois, a instrução processual. Designo audiência de
instrução e julgamento para o dia 02.08.2018, às 09h30min. Serve
a presente DECISÃO de REQUISIÇÃO DAS TESTEMUNHAS:01
Damião Ricardo Pereira Martins02 Hugo Almeida FantinO Comando
da Polícia Militar deverá apresentar os policiais acima, no dia e
horário mencionados acima, sob pena do crime de desobediência
e arcar com as custas de eventual redesignação.Expeça-se o que
mais se fizer necessário. Buritis-RO, sexta-feira, 4 de maio de 2018.
Hedy Carlos Soares Juiz de Direito
Proc.: 1001103-80.2017.8.22.0021
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Denunciado:Ozéias de Oliveira Souza
Advogado:Denis Augusto Monteiro Lopes ( OAB/RO 2433)
DECISÃO:Vistos, A análise detida do feito, notadamente da defesa
preliminar apresentada, não indica tratar-se de caso de absolvição
sumária, na forma do art. 397, do Código de Processo Penal.
Imprescindível, pois, a instrução processual.Designo audiência
de instrução e julgamento para o dia 01.08.2018, às 09h30min.
Depreque-se a oitiva das testemunhas.Expeça-se o necessário.
Buritis-RO, quinta-feira, 26 de abril de 2018.Hedy Carlos Soares
Juiz de Direito
Proc.: 1000386-68.2017.8.22.0021
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Denunciado:Wilhas de Paula Oliveira
Advogado:Robson Clay Floriano Amaral ( OAB/RO 6965), Sandra
Mirele Barros de Souza Amaral (OAB/RO 6642)
Vítima:Gislene Zitlow dos Santos
Advogado:Não Informado ( xx)
DECISÃO:Vistos.A análise detida do feito, notadamente da defesa
preliminar apresentada, não indica tratar-se de caso de absolvição
sumária, na forma do art. 397, do Código de Processo Penal.
Imprescindível, pois, a instrução processual.Designo audiência de
instrução e julgamento para o dia 06.08.2018, às 09h00min. Serve a
presente DECISÃO de REQUISIÇÃO DAS TESTEMUNHAS:01 PM
Cosmo Pereira do Nascimento02 Leandro Alvares SampaioExpeçase o que mais se fizer necessário. Buritis-RO, sexta-feira, 4 de maio
de 2018.Hedy Carlos Soares Juiz de Direito
Proc.: 1000070-60.2014.8.22.0021
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Rondowoods Com. de Madeiras Ltda - Me, Liosmar
Ferreira de Souza
Advogado: Eduardo Bonates de Lima (AM 5076), Carolina Postigo
Silva (OAB/AM 9.214)
DECISÃO:Vistos etc,DEFIRO o pedido da defesa às fls. 191/192.
No entanto, devendo se dar da seguinte forma.O pagamento da
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pena de multa no valor de R$ 8.064.80, será parcelado em 06
(seis) parcelas à começar no dia 10/06/2018 e as demais, até no
dia 10 dos meses subsequentes.Quanto ao pagamento das custas
processuais determino o recolhimento do valor integral de R$
187,27, para cada réu, no prazo de 10(dez) dias.Intime-se o réu
na pessoa de seu advogado, via Dje. Buritis-RO, sexta-feira, 11 de
maio de 2018.Hedy Carlos Soares Juiz de Direito

2ª VARA CÍVEL
2º Cartório
Proc.: 0016790-71.2004.8.22.0021
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Materiais Para Construção Ouro Preto Ltda - Macop
Advogado:Ademir Guizolf Adur (RO 373-B), José Roberto de Castro
(OAB/RO 2350), Júlio Cézar Calais (OAB/RO 3418)
Requerido:Marilda Brasil Camargo
Advogado:JoÃo Batista Paulino de Lima (ACRE 2206), Sueli
Cristina Franco dos Santos (AC 2027)
DECISÃO: DECISÃO Vistos, Defiro os pedidos de fls. 196.Contudo,
concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento das custas,
nos termos do art. 17, da Lei Estadual n. 3.896/2016, para realização
da diligência, bem como as custas para desarquivamento do feito,
nos termos do art. 31, do mesmo diploma legal.Recolhidas as
custas, retornem os autos conclusos.Não recolhendo as custas
no prazo estipulado por este juízo, o feito retornará aos arquivos.
Expeça-se o necessário.Buritis-RO, quinta-feira, 17 de maio de
2018.José de Oliveira Barros Filho Juiz de Direito.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 15 dias
Proc.: 0002127-10.2010.8.22.0021
Intimação DE: Danilo Martins Lopes, brasileiro, solteiro, atualmente
em local incerto e não sabido.
Vara: 2ª Vara
Processo: 0002127-10.2010.822.0021
Classe: Procedimento Ordinário (Cível)
Procedimento: Procedimento Ordinário
Parte Autora: Claudinei Pereira Gomes
Advogado: Juniel Ferreira de Souza OAB 6635
FINALIDADE: INTIMAR a parte acima qualificada a no prazo de 15
(quinze) dias, pagar custas iniciais e finais no valor de R$ 218,64
(duzentos e dezoito reais e sessenta e quatro reais), referente aos
autos acima mencionados, sob pena de inscrição na divida ativa.
Sede do Juízo: Fórum Juiz Jorge Luiz Gurgel do Amaral Neto, Rua
Taguatinga, 1380, Setor 03, Buritis-RO, 76880000 - Fax: (69)32382860 - Fone: (69)3238-2910 - Ramal:
Buritis, 21 de Maio de 2018.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz(a) de Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 15 dias
Proc.: 0001580-96.2012.8.22.0021
Intimação DE: Fernande de Oliveira Machado, Brasileiro (a),
Casado(a), comerciante, CPF 35109521204, RG 403242, Nascido
em 20/10/1970, no Município de Formosa do Oeste, filho(a) de João
Machado e Elvira Oliveira Machado, atualmente em local incerto e
não sabido.
Vara: 2ª Vara
Processo: 0001580-96.2012.822.0021
Classe: Cautelar Inominada (Cível)
Procedimento: Processo Cautelar
Parte Autora: Eritã Alves da Silva
Advogado: Dilene Marly Granzotto. OAB 4024

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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FINALIDADE: Intimar o requerido para no prazo de 15 (quinze)
dias, pagar custas iniciais e finais no valor de 285,37 (Duzentos e
oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos), sob pena de inscrição
na divida ativa.
Sede do Juízo: Fórum Juiz Jorge Luiz Gurgel do Amaral Neto, Rua
Taguatinga, 1380, Setor 03, Buritis-RO, 76880000 - Fax: (69)32382860 - Fone: (69)3238-2910 - Ramal:
Buritis, 21 de Maio de 2018.
José de Oliveira Barros Filho
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE COSTA MARQUES
1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
- Fone:(69) 36512316 Processo nº: 7000213-25.2015.8.22.0016
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ALESSANDRO GUIMARAES LEAL DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: NEIDE SKALECKI DE JESUS
GONCALVES - RO00283-B
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA Advogado do(a)
EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Tendo em vista que a Fazenda Pública registrou ciência, sem
contudo impugnar o cumprimento de SENTENÇA, bem como que
a quantia apresentada é considerada de pequeno valor, na forma
do artigo 100, § 3º, da Constituição Federal, remeta-se os autos
para a Contadoria para atualização e/ou ratificação dos cálculos id 16937248.
Realizada a apuração do débito, expeça-se Requisição de Pequeno
Valor.
O(s) RPV(s) deverá(ão) ser expedido(s) no(s) valor(es) atualizado(s)
e/ou ratificado(s).
Sendo comprovada nos autos a realização do pagamento/depósito
dos valores e verificada a regularidade pela escrivania, fica desde
já autorizada a expedição do alvará para levantamento do(s)
valor(es) depositado(s) em nome da parte beneficiária e/ou de seu
advogado.
No(s) alvará(s) deverá(ão) constar a observação de que a agência
bancária deverá informar ao juízo, no prazo de 05 (cinco) dias após
efetuado o levantamento, encerramento da respectiva conta e a
inexistência de saldo, ficando a escrivania autorizada a expedir
ofício à referida agência cobrando esta informação na hipótese da
não comunicação ao Juízo. A providência se faz necessária para
evitar que o processo seja arquivado com valores pendentes de
levantamento.
Determino, deste modo, a intimação pessoal da parte quanto
ao depósito dos valores e quanto à expedição do alvará de
levantamento, inclusive para comparecer em cartório e fazer a
retirada do referido expediente, conforme for necessário.
Com a(s) retirada(s) do(s) alvará(s), a parte autora e/ou o(a)
advogado(a) constituído(a) deverá dar quitação por termo nos
autos, ficando ciente que eventual ausência de manifestação
implicará em anuência tácita quanto ao recebimento e quitação.
Após cumpridas todas as diligências acima e o que mais for
necessário, com o exaurimento da prestação jurisdicional, não
havendo pendências, voltem conclusos para extinção, na forma do
art. 924, II, do CPC.

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

963

Por fim, antes de remeter os autos conclusos, a escrivania deverá
certificar-se da inexistência de saldo nas contas judiciais, para
evitar DECISÃO de arquivamento do processo com valores ainda
pendentes de levantamento.
Costa Marques/RO, 18 de maio de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000394-21.2018.8.22.0016
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: SILMARA RODRIGUES DE MATTOS Advogados
do(a) REQUERENTE: FABRICIO VIEIRA LIMA - RO8345,
CHARLES KENNY LIMA DE BRITO - RO8341, GILSON VIEIRA
LIMA - RO0004216
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
De início, cumpre ao juízo cientificar às partes quanto ao
deferimento acerca dos eventuais pedidos de inversão do ônus da
prova de pontos controvertidos na lide posta nos autos, decorrente
da subsistência de hipossuficiência do consumidor frente à relação
jurídica subjacente aos fatos, bem ainda de que a referida inversão,
mesmo operada, não eximirá a parte autora da comprovação da
prova de eventuais danos por ela alegados. Nesse sentido: TJ-RS Recurso Cível 71002988830 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro,
Data de Julgamento: 15/09/2011, Terceira Turma Recursal Cível,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/09/2011.
Excetuando-se à regra processual, no presente caso, DEIXO de
designar, tendo em vista que recente entendimento sobre audiência
de conciliação firmado no Encontro Estadual dos Juizados Especiais
de Rondônia, estabeleceu a desnecessidade de audiência, quando
se verificar, pela natureza da matéria, não haver nenhum prejuízo.
Confira:
“Prescindem da sessão de conciliação, que alude o art. 16 da lei
9.099/95, as ações de massa propostas perante o Juizado Especial
Cível, sempre que a matéria nelas versada for essencialmente de
direito e a composição entre as partes já se tenha revelado inócua
em casos idênticos.”
Tal enunciado está em perfeita harmonia com os princípios
norteadores da Lei n° 9.099/95, quais sejam, simplicidade,
informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º).
Deste modo, considerando que a requerida possui a política de não
fazer qualquer espécie de acordo, em se tratando de ações desta
natureza, tornando assim, os atos processuais desnecessários, bem
como se constata que a não realização de audiência de conciliação
não trará qualquer prejuízo às partes, tampouco violará direito à
ampla defesa ou contraditório, posto que para esse resguardo o
Juízo fixará prazo para a parte requerida apresentar defesa.
Desta forma, cite-se a requerida, para contestar a presente ação,
no prazo de 15 (quinze) dias.
Havendo interesse de a parte requerida apresentar proposta de
conciliação e/ou produzir prova testemunhal, deverá constar
expressamente na contestação os termos e o rol, caso em que os
autos deverão vir conclusos para apreciação.
Após, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar
impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.
Por fim, nos termos do artigo 3º do provimento conjunto Presidência
e Corregedoria nº 001/2017 (D.O.E. Nº 104 de 08/06/2017)
ADVIRTO às partes que:
I – os prazos processuais no juizado especial, inclusive na execução,
contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo.
II – deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a carta
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de intimação enviada ou o MANDADO de intimação cumprido no
endereço constante dos autos.
Cumprida as medidas supra, traga-me os autos conclusos para
SENTENÇA.
Cumpra-se.
SIRVA A PRESENTE COMO:
a) CARTA / MANDADO / CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E
INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERIDA(S), observando-se
o(s) seguinte(s) endereço(s) para localização:
Nome: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A CERON
Endereço: Av. Chianca, s/n, centro, escritório, Costa Marques - RO
- CEP: 76937-000
b) CARTA / MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA,
observando-se, para tanto, o seguinte endereço:
Nome: SILMARA RODRIGUES DE MATTOS
Endereço: BR 429, LINHA 52 NORTE KM 3, S/N, SITIO, DISTRITO
SÃO DOMINGOS DO GUAPORÉ, Costa Marques - RO - CEP:
76937-000
Para tanto, autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do
NCPC.
Expeça-se o necessário.
Costa Marques - Vara Única, 18 de maio de 2018
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 - Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000426-60.2017.8.22.0016
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: GISLAINE MENDES MARANGON & CIA LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: FABIO PEREIRA MESQUITA MUNIZ RO0005904
RÉU: MILTON LUIZ MAXIMO Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Trata-se de Ação Monitória movida por Gislaine Mendes Marangon
& Cia LTDA em desfavor de Milton Luiz Máximo.
A citação via Carta-AR, restou negativa (id 12549820), bem como
a diligência por Oficial de Justiça de id 17583180, também resultou
infrutífera, haja vista a não localização do Requerido.
Intimada a se manifestar, a Requerente pleiteou a citação por edital,
a qual foi deferida – id 17918330.
Ocorre que, em uma breve a análise aos autos verifica-se a
inexistência de esgotamento dos meios para localização do
devedor.
Explico.
A citação por edital é medida excepcionalíssima e, portanto,
aplicável somente nas hipóteses legalmente previstas (vide art.
256 do CPC), quais sejam: quando desconhecido ou incerto o
citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se
encontrar o citando; ou qualquer hipótese expressa em lei.
Assim, por não vislumbrar nos autos qualquer das hipóteses acima
elencadas, indefiro o pedido de citação editalícia.
Fica intimada a Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias
apontar endereço válido para a citação do Requerido ou, no mesmo
prazo, requerer demais diligências necessárias a sua obtenção,
nos termos do art. 319, § 1º do CPC.
Intime-se.
Costa Marques/RO, 19 de maio de 2018.
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000273-90.2018.8.22.0016
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
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REQUERENTE:
SADI
RODRIGUES
Advogados
do(a)
REQUERENTE: FABRICIO VIEIRA LIMA - RO8345, CHARLES
KENNY LIMA DE BRITO - RO8341, GILSON VIEIRA LIMA RO0004216
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON Advogado do(a) REQUERIDO: BRUNA TATIANE DOS
SANTOS PINHEIRO SARMENTO - RO0005462
SENTENÇA Vistos, etc.
Trata-se de Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por
Danos Materiais proposta por SADI RODRIGUES em desfavor
da CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA - CERON, todos
igualmente qualificados, com o propósito de ser ressarcido no valor
de R$ 12.414,02 (Doze mil, quatrocentos e quatorze reais, dois
centavos) a título de dano material e, ainda, ser indenizada por
dano moral no valor a ser arbitrado por este juízo.
Com a inicial juntou procuração e documentos.
Citada – ID 15148682, a Requerida apresentou contestação.
Em seguida, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
I. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE:
De início, cumpre anotar que o presente processo já comporta o
julgamento antecipado da lide, eis que os fatos dependem apenas
da análise da prova documental já carreada aos autos, conforme
art. 355, inc. I do Novo Código de Processo Civil, dispensada
inclusive prova pericial, diante da atual realidade do caderno
processual favorável à plena cognição da matéria de MÉRITO, e
convencimento do juízo no particular.
II – DO MÉRITO - OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO:
No presente caso, após verificar os autos e analisar de forma
acurada os documentos nele contido, percebo a verossimilhança
nas alegações de que a requerida incorporou, sem pagar qualquer
tipo de indenização, a rede de transmissão pertencente à autora.
Infere-se dos autos que a parte autora, proprietária de imóvel rural,
realizou instalação de rede elétrica em sua propriedade, alegando
ter arcado com todos os custos referentes ao procedimento da
subestação, cujo preço estimado é R$ 12.414,02 (Doze mil,
quatrocentos e quatorze reais, dois centavos), conforme cópias
de orçamento, projeto técnico de instalação elétrica e outros
documentos acostados aos autos.
A indenização é devida porque a requerida passou a se apropriar
das instalações elétricas causando prejuízo pelo investimento feito,
sem a devida devolução a título de reparação do valor gasto, bem
como, mantêm a referida rede. Em outras palavras, a requerida
aproveitou-se do sistema já construído, do material e de todo
trabalho que foi custeado, sem ter arcado com a contraprestação
nem os tendo ressarcido, o que gera enriquecimento ilícito.
O sistema construído está comprovado através dos documentos
acostados aos autos, dos quais, destaca-se: orçamento de compra
de materiais, projeto da subestação, pedido de aprovação do
projeto protocolado na CERON, relação de materiais, etc.
A própria Resolução da ANEEL que rege a matéria, institui a
obrigação da concessionária de incorporar, não podendo furtar-se
de uma obrigação imposta por lei. Vale destacar parte essencial
do procedimento é o envio do contrato de adesão, que incumbe
exclusivamente à requerida, conforme disposto na resolução
229/2006:
“Art. 9º A concessionária ou permissionária de distribuição deverá
incorporar ao Ativo Imobilizado em Serviço as redes particulares
que não dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação
na respectiva área de concessão ou permissão, excetuando-se os
ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os
respectivos Plano e Programas anuais de incorporação.
§12. Para a incorporação, a concessionária ou permissionária de
distribuição não poderá cobrar taxas de estudos, fiscalização ou
vistoria, nem exigir a adequação das redes descritas no caput aos
padrões técnicos por ela utilizados.
§13. A concessionária ou permissionária deverá enviar o contrato
de adesão para cada proprietário de redes particulares, em
consonância com os respectivos Programas Anuais de Incorporação,
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informando o valor do eventual ressarcimento, calculado nos termos
deste artigo, objetivando resguardar os direitos e as obrigações
recíprocas envolvidas, sendo que o pagamento deverá ocorrer em
até 180 (cento e oitenta) dias após a efetiva incorporação dos bens
expressos no contrato de adesão.
Mesmo nos casos em que não há contrato de adesão, a obrigação da
concessionária em gradativamente realizar a incorporação é clara.
Nos demais casos em que particulares não tem toda documentação
exigida pela referida Resolução, persiste a obrigação da requerida
em apurar as condições do sistema de energia elétrica instalado
para que, em consonância com o principio da boa-fé, assegure o
ressarcimento:
“Art. 9º (…) §7º: As instalações objeto da incorporação deverão ser
unitizadas e cadastradas de acordo com a Portaria DNAEE nº 815,
de 30 de novembro de 1994, atualizada pela Resolução n015, de
24 de dezembro de 1997, e legislação superveniente.
§8º Caso não se disponha da documentação comprobatória
da data de entrada em serviço das redes, a concessionária ou
permissionária deverá adotar como referência a data de ligação da
unidade consumidora constante do respectivo cadastro.”
A Resolução 229/2006 de forma cristalina impõe a obrigação da
concessionária apurar as circunstâncias fáticas dos particulares
consumidores de energia, ainda que não tenham documentos
comprobatórios, para fins de fiscalização da ANEEL. Vejamos:
“Art. 12. A concessionária ou permissionária deverá manter
disponíveis os documentos detalhados que compõem cada
processo de incorporação, para fins de fiscalização da ANEEL.”
(Redação dada pela REN ANEEL 244 de 19.12.2006.)
Da leitura dos autos, infere-se que a presente ação foi ajuizada
contra a concessionária porque o(a) requerente construiu uma
rede de distribuição de energia elétrica, em sua propriedade, com
recursos próprios. No entanto, após a instalação da rede elétrica,
ajuizaram a presente ação, pretendendo a restituição do valor
gasto.
O consumidor realizou a obra à suas expensas, e a empresa ré
se beneficiou deste fato, pois nunca realizou recomposição de
valores, o que configura vantagem ilícita da concessionária perante
o consumidor, conforme o teor do art. 51, inciso IV, do CDC.
Nesse sentido, sendo obrigatória a incorporação, seja ela fática
ou jurídica, também é o ressarcimento ao proprietário dos valores
dispendidos com a construção, sob pena de enriquecimento ilícito
da concessionária, conforme previsão do art. 884 do Código Civil.
Assim já decidiu esta Corte:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. (...) É
devido o ressarcimento dos valores gastos pelo particular para
construção de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer
a incorporação desta pela concessionária pública do serviço de
energia elétrica, cujo valor deve ser pago devidamente corrigido
e com juros de mora, em função da vigência em nosso sistema
do princípio da reparação integral.” (TJRO. Apelação Cível n.
0100396-97.2008.8.22.0007, Rel. Des. GRANGEIA, Marcos Alaor
Diniz, julgado em 19/10/2011) – Grifo meu
Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, verifico que
a parte requerente comprovou a instalação de sua rede elétrica por
sua própria conta, sobretudo em relação ao valor arcado pelo autor,
tal valor se justifica pelos documentos postos nos autos, razão pela
qual o pedido da parte autora deve ser procedente.
III – DISPOSITIVO:
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela
parte autora para condenar a parte ré no pagamento da quantia
de R$ 12.414,02 (Doze mil, quatrocentos e quatorze reais, dois
centavos), devendo ser corrigida pela Tabela de Atualização do TJ/
RO desde ajuizamento desta ação e a acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês a contar da citação.
Por consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.
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Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais e
de honorários advocatícios de sucumbência, em razão do disposto
nos artigo 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Costa Marques/RO, 18 de maio de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
- Fone:(69) 36512316 Processo nº: 7000109-96.2016.8.22.0016
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA Advogados do(a)
EXEQUENTE: ALINE FERNANDES BARROS - RO0002708,
MICHEL FERNANDES BARROS - RO0001790
EXECUTADO: JOSE GREGORIO DOS SANTOS SILVA, ANTONIO
MARCOS FELBER, ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS
FLOR DO VALE Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Em atendimento ao pleito da parte autora, realizei pesquisa
via sistema BACENJUD, restando infrutífera, captando apenas
valores ínfimos, motivo pelo qual procedi o desbloqueio, conforme
documento em anexo.
Desta forma, intime-se a exequente para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, requeira o que entender de direito, sob pena de suspensão do
feito, nos termos do artigo 921, III, do CPC.
Intime-se. SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE
INTIMAÇÃO.
Expeça-se o necessário.
Costa Marques, 18 de maio de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000270-43.2015.8.22.0016
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: MERCANTIL NOVA ERA LTDA Advogado do(a)
EXEQUENTE: MIRTES LEMOS VALVERDE - RO0002808
EXECUTADO: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CELTA
LTDA ME - ME Advogado do(a) EXECUTADO: JOHNATANS
FRANKLIN ALVES DOS SANTOS - RO0007242
DECISÃO
Cuida-se de impugnação do devedor apresentada ao ID n°
16795463, sob o argumento que o valor cobrado já fora quitado.
Requer a procedência da impugnação.
Manifestação do exequente ao ID n° 17573034.
É o necessário. DECIDO.
Compulsando os autos, verifico que razão assiste o exequente,
porquanto os comprovantes de pagamento carreados à presente
impugnação são anteriores à propositura da presente ação, não
guardando, portanto, qualquer relação com o cumprimento do
acordo firmado entre as partes.
Outrossim, observo que foi pago apenas uma parcela da dívida,
conforme relatado na petição de cumprimento de SENTENÇA
encartada ao ID n° 14262609.
Advirto a parte devedora de que outras condutas deste mesmo jaez
importarão na configuração de litigância de má-fé e em todas as
consequências dela advindas.
Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação
colacionada ao ID n° 16795463.
Intimem-se.
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Após a preclusão desta DECISÃO, voltem-me os autos conclusos
para as medidas constritivas cabíveis à disposição deste juízo.
Cumpra-se.
Costa Marques - Vara Única, 19 de maio de 2018
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000548-39.2018.8.22.0016
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ROZA LAIA Advogado do(a) AUTOR: NELSON VIEIRA
DA ROCHA JUNIOR - RO0003765
RÉU: INSS
DECISÃO
ROZA LAIA, já qualificada nos autos em epígrafe, ajuizou a presente
ação previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL – INSS, pugnando pela concessão do benefício
de aposentadoria por idade rural, com pedido de antecipação de
tutela, a fim de que a Autarquia inicie, imediatamente, o pagamento
do benefício vindicado.
Para tanto, sustenta que é segurada da previdência social, na
qualidade de segurada especial, uma vez que é trabalhadora rural
em regime de economia familiar.
Por fim, requereu o benefício da gratuidade da justiça.
É o breve relatório. DECIDO.
Pois bem. O Código de Processo Civil estabelece que “a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo”.
Consoante a nova sistemática do Código de Processo Civil de
2015, a tutela provisória de urgência pode ter natureza antecipada
(art. 303 do CPC) ou cautelar (art. 305 do CPC).
No caso dos autos, a parte requerente formula pretensão consistente
em tutela provisória de urgência de natureza antecipada.
Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício de
aposentadoria por idade rural são:
a) qualidade de segurado da Previdência Social;
b) preencher o requisito etário – 60 (sessenta) e 55 (cinquenta
e cinco) anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente
homens e mulheres;
c) comprovação do exercício de atividade rural no período de
carência exigido (que pode ser integral ou descontínuo), a teor do
disposto no art. 48, §§1º e 2º, da Lei n. 8.213/91.
No caso em tela, num exame perfunctório, entendo que a parte
autora não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito
invocado, muito menos o perigo de dano ao resultado útil do
processo.
Em que pese a parte autora preencher o requisito etário, vez que,
atualmente, conta com 58 (cinquenta e oito anos), não se pode
emergir, de plano, a constatação de que faz jus à concessão do
benefício ora pleiteado.
Outrossim, os documentos juntados pela postulante não são
suficientes para comprovação do exercício de atividade rural artigo 106, da Lei 8.213/917.
Desta feita, tenho que não se mostra, suficientemente demonstrada
a probabilidade do direito alegado a ponto de justificar, neste
momento processual da ação ordinária (ajuizamento), a concessão
da medida acauteladora, sendo necessária a produção de prova
testemunhal.
Isto posto, DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA
JUSTIÇA e INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. Ressalto, contudo,
que tal indeferimento é precário e pode ser revisto futuramente, em
razão da reversibilidade do provimento.
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Cite-se a parte requerida nos termos legais para, querendo,
apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias – art. 355,
caput, c/c art. 183, ambos do CPC.
Com a contestação, caso sejam apresentadas matérias preliminares
ou juntada de documentos novos, intime-se a parte autora para,
querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias – artigos 350 e
351 do CPC.
Deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que em todas
as ações em trâmite neste juízo em desfavor do INSS os seus
representantes legais jamais se fazem presentes inviabilizando o
acordo.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.
Cite-se. Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO:
a) MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ:
Nome: INSS
b) MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, observando,
para tanto, o seguinte endereço:
Nome: ROZA LAIA
Endereço: BR 429, Resex Estadual do Curralinho, S/N, Zona Rural,
Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
Costa Marques - Vara Única, 18 de maio de 2018.
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
- Fone:(69) 36512316 Processo nº: 7000217-62.2015.8.22.0016
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOSCILENIO ALVES DE CARVALHO Advogado
do(a) EXEQUENTE: NEIDE SKALECKI DE JESUS GONCALVES
- RO00283-B
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA Advogado do(a)
EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Tendo em vista que a Fazenda Pública registrou ciência, sem
contudo impugnar o cumprimento de SENTENÇA, bem como que
a quantia apresentada é considerada de pequeno valor, na forma
do artigo 100, § 3º, da Constituição Federal, remeta-se os autos
para a Contadoria para atualização e/ou ratificação dos cálculos id 16937004.
Realizada a apuração do débito, expeça-se Requisição de Pequeno
Valor.
O(s) RPV(s) deverá(ão) ser expedido(s) no(s) valor(es) atualizado(s)
e/ou ratificado(s).
Sendo comprovada nos autos a realização do pagamento/depósito
dos valores e verificada a regularidade pela escrivania, fica desde
já autorizada a expedição do alvará para levantamento do(s)
valor(es) depositado(s) em nome da parte beneficiária e/ou de seu
advogado.
No(s) alvará(s) deverá(ão) constar a observação de que a agência
bancária deverá informar ao juízo, no prazo de 05 (cinco) dias após
efetuado o levantamento, encerramento da respectiva conta e a
inexistência de saldo, ficando a escrivania autorizada a expedir
ofício à referida agência cobrando esta informação na hipótese da
não comunicação ao Juízo. A providência se faz necessária para
evitar que o processo seja arquivado com valores pendentes de
levantamento.
Determino, deste modo, a intimação pessoal da parte quanto
ao depósito dos valores e quanto à expedição do alvará de
levantamento, inclusive para comparecer em cartório e fazer a
retirada do referido expediente, conforme for necessário.
Com a(s) retirada(s) do(s) alvará(s), a parte autora e/ou o(a)
advogado(a) constituído(a) deverá dar quitação por termo nos
autos, ficando ciente que eventual ausência de manifestação
implicará em anuência tácita quanto ao recebimento e quitação.
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Após cumpridas todas as diligências acima e o que mais for
necessário, com o exaurimento da prestação jurisdicional, não
havendo pendências, voltem conclusos para extinção, na forma do
art. 924, II, do CPC.
Por fim, antes de remeter os autos conclusos, a escrivania deverá
certificar-se da inexistência de saldo nas contas judiciais, para
evitar DECISÃO de arquivamento do processo com valores ainda
pendentes de levantamento.
Costa Marques/RO, 18 de maio de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000238-67.2017.8.22.0016
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ORIVALDO BHIL DOMINGOS DA SILVA Advogado
do(a) EXEQUENTE: GILSON VIEIRA LIMA - RO0004216
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON Advogado do(a) EXECUTADO: GABRIELA DE LIMA
TORRES - RO0005714
DESPACHO
Expeça-se alvará judicial, na forma pleiteada pela parte exequente/
autora.
Lado outro, intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 05
(cinco) dias, informe a satisfação do crédito ou apresente planilha
atualizada de cálculo do eventual saldo devedor indicando qual a
modalidade de penhora que deseja (bacenjud ou MANDADO ),
sob pena de extinção, em razão da satisfação da obrigação, nos
moldes do art. 924, II, do NCPC.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO a ser
cumprido nos seguintes endereços:
a) Parte requerente: Nome: ORIVALDO BHIL DOMINGOS DA
SILVA
Endereço: Av. mamore, 1616, 1616, casa, centro, Costa Marques
- RO - CEP: 76937-000
Expeça-se o necessário.
Costa Marques - Vara Única, 18 de maio de 2018
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000930-66.2017.8.22.0016
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436) JORGE PAULO FALTZ
Advogados do(a) REQUERENTE: GILSON VIEIRA LIMA RO0004216, FABRICIO VIEIRA LIMA - RO8345
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
I – RELATÓRIO:
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais proposta
por JORGE PAULO FALTZ em desfavor de ELETROBRÁS
DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA S/A, todas qualificadas, alegando
que, com o propósito de suprir suas necessidades de consumo
de energia elétrica, procedeu à construção de subestação e à
instalação de rede de transmissão de energia elétrica, com recursos
próprios.
Alega que a Requerida incorporou, sem pagar qualquer tipo de
indenização, a rede de transmissão pertencente à Autora.
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Requer a condenação da requerida ao pagamento de R$ 11.150,34
(Onze mil, cento e cinquenta reais, trinta e quatro centavos),
acrescido de juros e correção monetária, a título de restituição dos
valores despendidos na construção da referida rede elétrica.
Com a inicial junta mandato e documentos.
A Requerida foi citada, todavia, deixou transcorrer in albis o prazo
para a apresentação de contestação.
É o relatório. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
De início, cumpre anotar que o processo comporta julgamento
antecipado da lide, eis que os fatos dependem apenas da análise
da prova documental já carreada, conforme artigo 355, I do Código
de Processo Civil.
Consoante se depreende da análise dos autos, a parte ré
efetivamente foi citada para apresentar contestação, entretanto,
desdenhou do chamamento judicial e manteve-se inerte, razão
pela qual decreto a sua revelia com fundamento no artigo 344 do
Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
autor.”
Ressalto, no entanto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é remansosa no sentido de que, “na revelia, a presunção
de veracidade é relativa, de forma que a sua ocorrência conduz à
procedência do pedido se, com as provas dos autos, o magistrado
se convencer da existência dos fatos alegados e não contestados”
(AgRg no REsp 439.931/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe
26/11/2012).
Analisando os autos, verifico a necessidade de proceder à inversão
do ônus da prova.
É controversa, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, a questão
referente ao momento processual adequado para que se declare a
inversão do ônus da prova, consoante o disposto no artigo 6º, VIII,
do CDC.
O problema é que a lei é omissa neste ponto.
No meu sentir, a inversão do mister probatório é regra de juízo e não
de procedimento. Portanto, o momento para sua operacionalização
é a SENTENÇA.
Dispõe o art. 6, VIII, do CDC, como regra de facilitação da defesa
do consumidor, sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova,
“quando a critério do Juiz for verossímil a alegação ou quando for
ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”.
É o que efetivamente se verifica nos autos.
Tratando-se de relação de consumo, a inversão do ônus da
prova se dá por DECISÃO do Magistrado, verificada a presença
dos requisitos que a facultam: a verossimilhança da alegação ou
hipossuficiência do consumidor.
Nesse sentido é a lição de Kazuo Watanabe:
“A inversão do ônus da prova dá-se ope judicis, isto é, por obra do
juiz, e não ope legis como ocorre na distribuição do ônus da prova
pelo CPC 333. Cabe ao Magistrado Verificar se estão presentes
os requisitos legais para que se proceda à inversão. Como se trata
de regra de juízo, quer dizer, de julgamento, apenas quando o juiz
verificar o non liquet é que deverá proceder à inversão da prova
(...)” ( in apud a “Código de Processo Civil Comentado”, Editora
RT, p. 1805).
Segundo a regra estabelecida pelo art. 6º, VIII, do CDC, o Magistrado
para aferir a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança
da alegação deverá valer-se de suas máximas de experiência, que
são “o conjunto de juízos fundados sobre a observação do que
de ordinário acontece, podendo formular-se em abstrato por todo
aquele de nível mental médio” ( Nelson Nery Júnior, “Código de
Processo Civil Comentado”, editora RT, p. 1806).
Tendo em vista a conjunção ou expressa na norma comentada, as
hipóteses para a inversão são alternativas, bastando ao Magistrado
a verificação de uma delas. Na espécie, a hipossuficiência do
requerente é patente, pois decorre da simples qualidade de
consumidor, sendo presumida em decorrência de princípio próprio
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da política nacional de consumo consubstanciada no art. 4º, I, do
CDC.
Ademais, as alegações da requerente demonstram a verossimilhança
de sua alegação.
Infere-se dos autos que a parte Autora, proprietária de imóvel rural,
realizou instalação de rede elétrica em sua propriedade, alegando
ter arcado com todos os custos referentes ao procedimento da
subestação, totalizando um montante de R$ 11.150,34 (onze mil,
cento e cinquenta reais, trinta e quatro centavos), conforme cópias
de notas fiscais e projeto técnico de instalação elétrica acostados
aos autos.
Da leitura dos autos, infere-se que a presente ação foi ajuizada
contra a concessionária porque o Requerente construiu uma rede de
distribuição de energia elétrica, em sua propriedade, com recursos
próprios. No entanto, após a instalação da rede elétrica, ajuizaram
a presente ação, pretendendo a restituição do valor gasto.
O consumidor realizou a obra à suas expensas, e a empresa ré
se beneficiou deste fato, pois nunca realizou recomposição de
valores, o que configura vantagem ilícita da concessionária perante
o consumidor, conforme o teor do art. 51, IV do CDC.
A Resolução da ANEEL n. 229/06, que estabelece as condições gerais
para a incorporação de redes particulares pelas concessionárias
de energia, prevê em seu artigo que as redes particulares deverão
ser incorporadas ao patrimônio 3º da respectiva concessionária de
distribuição.
Nesse sentido, sendo obrigatória a incorporação, seja ela fática
ou jurídica, também é o ressarcimento ao proprietário dos valores
dispendidos com a construção, sob pena de enriquecimento ilícito
da concessionária, conforme previsão do art. 884 do Código Civil.
Assim já decidiu esta Corte:
Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. (...) É
devido o ressarcimento dos valores gastos pelo particular para
construção de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer
a incorporação desta pela concessionária pública do serviço de
energia elétrica, cujo valor deve ser pago devidamente corrigido e
com juros de mora, em função da vigência em nosso sistema do
princípio da reparação integral. (TJRO. Apelação Cível n. 010039697.2008.8.22.0007, Rel. Des. GRANGEIA, Marcos Alaor Diniz,
julgado em 19/10/2011) – Grifo meu
Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, verifico que
a parte Requerente comprovou a instalação de sua rede elétrica
por sua própria conta, sobretudo em relação ao valor arcado pelo
autor, tal valor se justifica pelas notas fiscais e de serviço postas
nos autos, razão pela qual o pedido da parte autora deve ser
procedente.
III – DISPOSITIVO:
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por
JORGE PAULO FALTZ em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE
RONDÔNIA S/A – CERON para:
a) CONDENAR a Requerida a incorporar ao seu patrimônio a
subestação localizada à BR 429, Km 2, Linha 21, Km 10, Zona
Rural, Município de Costa Marques/RO, nos termos do art. 322,
§2º do CPC;
b) CONDENAR a Requerida a indenizar o requerente pelos danos
materiais suportados, no importe de R$ 11.150,34 (Onze mil,
cento e cinquenta reais, trinta e quatro centavos), referente às
despesas com a construção da rede particular de energia elétrica
ora incorporada ao patrimônio da requerida, devendo computar-se,
ainda, a correção monetária, por meio do índice de parâmetro do
TJRO, desde o ajuizamento da ação, e juros legais, a contar da
citação;
Deixo de condenar a autora ao pagamento de custas processuais
e de honorários advocatícios de sucumbência, em razão do
disposto no caput do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei
12.153/09.
Com o trânsito em julgado e pagamento das custas, arquivem-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA
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Nome: JORGE PAULO FALTZ
Endereço: Travessão linha 8, km 1 São Domingos do Guaporé, s/n,
zona rural de São Domingos do Guaporé - (RO), Costa Marques RO - CEP: 76937-000
Nome: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA SA CERON
Endereço: Av. Chianca, s/n, centro, escritorio, Costa Marques - RO
- CEP: 76937-000
P.R.I.
Costa Marques - Vara Única, 18 de maio de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
- Fone:(69) 36512316 Processo nº: 7000628-08.2015.8.22.0016
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CERAMICA COSTA MARQUES LTDA - ME
Advogado do(a) AUTOR: FABIO PEREIRA MESQUITA MUNIZ RO0005904
RÉU: ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA Vistos etc.
I- RELATÓRIO
Trata-se de ação anulatória de ato administrativo c/c pedido
de tutela antecipada, indenização por perdas e danos e lucros
cessantes ajuizada pela CERÂMICA COSTA MARQUES LTDA
ME em desfavor do ESTADO DE RONDÔNIA, ambos qualificados
na inicial.
Sustenta, em essência, que foi notificada por agentes ambientais
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente no dia 10/09/15, por
supostamente ter descumprido o item 10 das determinantes
constantes na Licença de Operação nº 134018/COLMAM/SEDAM
com a supressão de aproximadamente 000,100 ha de vegetação
dentro da Reserva Extrativista Curralinho.
Afirma que na mesma data, os agentes ambientais lavraram o Termo
de Embargo da área sob a mesma justificativa do auto de infração,
simultaneamente e também pelos mesmos motivos foi lavrado um
Termo de Apreensão nº 1855 de uma PC, marca Caterpilar, Modelo
CAT 320 DL de cor amarela, com série nº CAT0320DPA8FO3327.
Relata que a empresa iniciou-se no ano de 1.986, quando a BR 429
finalmente ligou o município de Costa Marques ao eixo da BR 364,
vislumbrando-se a possibilidade de desenvolvimento econômico
da região, instalou-se no município.
Ressalta que no ano de 1990, o sócio-gerente da empresa endereçou
requerimento ao Chefe Operacional do Núcleo do Instituto Estadual
de Florestas (IEF) em Costa Marques, solicitando a autorização
para desmatamento de uma área de 05 (cinco) hectares, da qual
era possuidora, para extração de matéria-prima (argila).
Menciona que no ano de 2003, foi doado a requerente uma área de
20,700 hectares do Parque Municipal São Sebastião. No entanto,
os agentes ambientais da SEDAM, conhecendo todo este histórico,
acharam por bem lavrar os autos de infração e apreensão de
veículo, bem como embargar a área que lhe fora concedida com
tanta luta nesses quase 30 anos.
Tece comentários doutrinários de sobre seu direito.
Por fim, intenciona:
a) a nulidade do TERMO DE APREENSÃO nº 1855 de uma PC,
marca Caterpilar, Modelo CAT 320 DL de cor amarela, com série
nº CAT0320DPA8FO3327;
b) a nulidade do AUTO DE INFRAÇÃO em definitivo, a inexigibilidade
do mesmo, bem como de todo e qualquer ato de caráter punitivo
estribado na mesma suposta infração e tornando definitivo o pedido
antecipatório da tutela;
c) a nulidade do TERMO DE CANCELAMENTO DA LICENÇA
DE OPERAÇÃO Nº 134018/COMAM/SEDAM do processo
administrativo 1901/3493/2007 do empreendimento CERÂMICA
COSTA MARQUES LTDA – ME.
d) a condenação do requerido a indenizar por perda e danos e
lucros cessantes a empresa, no valor de R$ 42.728,26 (quarenta e
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dois mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos), em
função do cancelamento da licença de exploração anteriormente
concedida, em função da aplicação da multa descabida e abusiva,
pelo embargo da área que é sua de direito, bem como pela
apreensão da máquina que estava alugada para a autora pelo valor
de R$ 300,00 (trezentos reais) a hora.
e) aplicação de multa indenizatória com caráter pedagógico para
que se desestimule tal atitude irresponsável e passe a SEDAM a
respeitar as pequenas empresas que, como esta, prestam serviços
de interesse social.
f) condenação da requerida no pagamento de custas processuais,
honorários advocatícios e demais cominações legais.
Requereu, liminarmente, a suspensão do ato que cancelou a licença
da requerente, assim como a suspensão do termo de embargo da
área, a suspensão da cobrança da multa sancionatória objeto dos
presentes autos, a suspensão do auto de apreensão da máquina
apreendida, bem como a suspensão de qualquer outro ato punitivo,
em razão da suposta infração que originou a multa “sub examine”,
por ser medida de mais extrema justiça e necessidade.
Com a inicial junta procuração e documentos.
Deferido o pedido liminar (DECISÃO contra a qual a parte
prejudicada interpôs agravo de instrumento), cuja DECISÃO restou
reformada, conforme acostado ao ID n° 2231528.
Devidamente citado, o requerido apresentou resposta por meio de
contestação, oportunamente arguiu a preliminar de incompetência
absoluta do juízo – exploração de minérios – bens da União – art.
20 da CF/88 – ilegitimidade passiva do Estado de Rondônia. No
MÉRITO, requereu a improcedência da ação, ID n° 2183816.
Houve Audiência de Instrução e Julgamento.
A posteriori, a parte Requerente e a Requerida apresentaram suas
Alegações Finais (ID’s 16662336 e 16669135).
O Ministério Público interveio no feito, pugnando pela improcedência
do pedido inicial, ID n° 17482147.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório necessário, DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Não há nulidades a serem sanadas.
Antes, porém, de proceder o exame de MÉRITO, analiso a
preliminar aventada pela parte requerida Da incompetência absoluta do juízo – exploração de minérios –
bens da União – art. 20 da CF/88 – ilegitimidade passiva do Estado
de Rondônia.
Alega a ré, que a liberação ou exploração de minérios, inclusive
argila, é de interesse da União, nos termos do artigo 11 do Código de
Mineração, aliado a tal fato, a região, objeto de exploração, fica em
área pertencente a União Federal, visto que o local explorado fica à
260 metros do rio Guaporé, um rio constitucionalmente pertencente
a União, visto que as águas dividem dois países (Brasil-Bolívia),
nos termos elencados pelo artigo 20, inciso III da CF/88.
In casu, trata-se de ação anulatória de ato administrativo de uma
Secretaria Estadual, mais precisamente a SEDAM - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento Ambiental), sendo essa vinculada ao
Sistema Estadual de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia –
SEDAR, conforme dispõe a Lei nº 547 de 1993.O cerne da questão
posta em juízo refere-se à nulidade do ato administrativo exarado
pelo Estado, sendo o pedido indenizatório, decorrência da alegada
nulidade.
Cuidando-se de ação de caráter nitidamente anulatória de ato
praticado pelo Estado, sem interferência no reconhecimento do
direito de exploração de determinado bem da união, a competência
para julgar a causa é da justiça comum estadual.
Destarte, a competência para julgar o pedido de anulação/
indenização do ato administrativo praticado pela SEDAM é da
justiça estadual.
Portanto, rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juízo.
Passo ao exame do MÉRITO.
Sustenta a parte autora ser nulo o auto de infração, tendo em vista
que a extração estaria sendo feita em local doado pelo Município
de Costa Marques, estando devidamente autorizada pela SEDAM.
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Vale mencionar que o licenciamento ambiental é um procedimento
administrativo pelo qual o IBAMA licencia a localização, instalação,
ampliação e operação de atividades ou empreendimentos
utilizadores de recursos ambientais considerados efetiva ou
potencialmente poluidores, ou daqueles que, sob qualquer forma,
possam causar degradação ambiental, considerando as disposições
legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso,
nos termos do artigo 10 da Lei 6.938/81.
Em consulta aos autos, em especial o documento encartado ao ID
n° 1439815 (Licença de Operação n. 134018/COLMAM/SEDAM)
observa-se que o requerente descumpriu o item 10 da presente
licença ambiental.
In verbis:
(…) 10 - Esta Licença não autoriza a intervenção ou supressão
em Área de Preservação Permanente (APP), quando for o caso, a
autorização para a intervenção ou supressão de vegetação deverá
ser emitida pelo órgão competente (...).
Desta feita, a empresa requerente executou extração da argila em
desacordo com licença concedida pelo órgão ambiental, sendo
cabível a multa aplicada.
Ademais, conforme descrito no auto de infração lavrado pela
SEDAM (ID n° 1439044) a requerente destruiu 000,100 hectares
de vegetação nativa, causando dano à unidade de conservação,
infringindo o artigo 91, do Decreto Federal n° 6514/2008.
Noutro giro, estando os procedimentos do IBAMA em conformidade
com a legislação vigente, sendo a requerente devidamente
fiscalizada, notificada e multada por infração aos arts. 70 da
Lei 9.605/98, torna-se por correta a apreensão e depósitos dos
produtos objeto da autuação (artigo 25, da Lei 9.605/98).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO IBAMA. PRECEDENTE.
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.[...]5. Em tema de
direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação,
nem se admite a incidência da teoria do fato consumado.
Precedentes: REsp 1.394.025/MS, Rel. Min. ELIANA CALMON,
Segunda Turma, DJe 18/10/2013; REsp 948.921/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, Segundo Turma, DJe 11/11/2009.Agravo
regimental impróvido.(AgRg no AREsp 739.253/SC, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, 2ª T., j. 03.09.2015). (Grifei).
Em reforço:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública ambiental Extração de areia - Tutela antecipada concedida para determinar a
suspensão de todas as atividades da empresa ré, que foi autuada
por supressão de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica e
extração de areia em área de 12,15 ha, sem as devidas licenças
ambientais - Medida acautelatória de preservação do meio
ambiente - Dever do Estado e da coletividade - Inteligência do art.
225 da CF - DECISÃO mantida – Agravo improvido. (TJSP; Agravo
de Instrumento2171785-11.2014.8.26.0000;Relator(a): Eutálio
Porto;Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Foro de Caçapava - 2ª Vara Civel; Data do Julgamento:16/04/2015;
Data de Registro: 07/07/2015).
A Constituição Federal atribui competência comum à União, aos
Estados, ao DF e aos Municípios para “proteger o meio ambiente
e combater a poluição em qualquer de suas formas” (art. 23, VI,
CF/88), inclusive impondo “ao Poder Público e à coletividade
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações” (art. 225, caput,CF/88).
Observe-se, o que dispõe o § 3º, do artigo 225, da Constituição
Federal: “§3º. As condutas e atividades consideradas lesivas
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente
da obrigação de reparar os danos causados.”
Do texto constitucional depreende-se, com facilidade, o quanto já
apontado: a responsabilidade em matéria ambiental pode ocorrer

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

em três esferas distintas - a penal, a administrativa e a civil.
A propósito disso, merecem atenção as palavras de José Afonso
da Silva a esse respeito:
“RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS. (...) O
DISPOSITIVO constitucional, como se vê, reconhece três tipos
de responsabilidade, independentes entre si - a administrativa,
a criminal e a civil, com as respectivas sanções. O que não é
peculiaridade do dano ecológico, pois qualquer dano a bem de
interesse público pode gerar os três tipos de responsabilidade.
Responsabilidade administrativa. Resulta de infração a normas
administrativas, sujeitando-se o infrator a uma sanção de natureza
também administrativa: advertência, multa, interdição de atividade,
suspensão de benefícios etc.
Responsabilidade criminal – Emana do cometimento de crime ou
contravenção, ficando o infrator sujeito à pena de perda da liberdade
ou pena pecuniária. Há, pois, dois tipos de infração penal: o crime
e contravenção. (...) Os crimes ecológicos só existem na forma
definida em lei, e só quando definidos em lei.(...)Responsabilidade
civil – É a que impõe ao infrator a obrigação de ressarcir o prejuízo
causado por sua conduta ou atividade. Pode ser contratual – por
fundamentar-se em um contrato – ou extracontratual - por decorrer
de exigência legal (responsabilidade legal) ou mesmo de ato ilícito.
(responsabilidade por risco).” (grifei).
No mesmo sentido, não há como anular o TERMO DE
CANCELAMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 134018/
COMAM/SEDAM do processo administrativo 1901/3493/2007 do
empreendimento CERÂMICA COSTA MARQUES LTDA – ME,
tendo em vista que a Licença apresentada pela requerente não lhe
permitia explorar Área de Preservação Permanente (APP).
Infração administrativa ambiental é toda ação ou omissão que viole
as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação
do meio ambiente, ou seja, toda ação ou omissão que desrespeite
as regras de proteção ambiental é infração administrativa, o que
implica em responsabilizar o degradador independentemente de
culpa ou dolo (art. 70 da Lei Nº 9.605/98).
Lado outro, incabível a indenização por perda e danos e lucros
cessantes e a aplicação da multa indenizatória de caráter
pedagógico, vez que a conduta do Estado foi legal.
A propósito, colaciona-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA – DESAPROPRIAÇÃO
– INDENIZAÇÃO – INATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO DE JAZIDA
DE ARGILA – INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PÚBLICA
PARA O EMPREENDIMENTO – DANOS INSUSCETÍVEIS DE
RESSARCIMENTO – PRECEDENTES. 1. Inexistente a alegada
violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi
dada na medida da pretensão deduzida. 2. Aferir se “os recorridos
comprovaram a realização de atividades de exploração de minerais
e o efetivo dano sofrido com a cessação das alegadas atividades”,
como requer a recorrente, demandaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, o que é defeso a este Tribunal em vista
do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Inexistindo autorização de órgão
competente estadual para a extração de argila, afasta-se o direito
à indenização decorrente de sua cessação. Recurso especial
provido em parte. (STJ - REsp: 1021568 TO 2008/0003272-0,
Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
27/05/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe
05/06/2008LEXSTJ vol. 229 p. 229). (Grifei).
Imperativo consignar que um dos princípios norteadores do direito
ambiental é do desenvolvimento sustentável, o qual estabelece a
coexistência saudável entre o desenvolvimento econômico e social
com a preservação do meio ambiente.
Aliás, oportuno relembrar que o direito ambiental consagra uma
proteção intergeracional, uma vez que visa a proteção do meio
ambiente para garantir qualidade de vida tanto da atual geração,
quanto das futuras gerações. Sob a ótica principiológica do direito
ambiental, convém observar que o princípio da prevenção impõe a
adoção de medidas acautelatórias visando prevenir e/ou minimizar
a ocorrência de danos ambientais, que em muitos casos são
irreversíveis.
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A Magna Carta anuncia, em seu artigo 225,caput: “todos têm direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o deve de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações”. O meio ambiente equilibrado
erige como um direito difuso com expressa previsão constitucional,
inclusive com status de direito fundamental, visto o permissivo
constitucional que qualquer cidadão postule em juízo visando
anular ato lesivo ao meio ambiente (CF, art. 5, LXXIII).
Por todo o exposto, a improcedência dos pedidos da parte autora é
medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE a ação.
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução
do MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil.
Deixo de condenar a autora ao pagamento de custas processuais
e de honorários advocatícios de sucumbência, em razão do
disposto no caput do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei
12.153/09.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Costa Marques, 18 de maio de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 0001650-94.2013.8.22.0016
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
EST DE RONDONIA Advogado do(a) EXEQUENTE: FABRICIO
GRISI MEDICI JURADO - RO0001751
EXECUTADO: OSVALDO APARECIDO BIGGI Advogado do(a)
EXECUTADO:
DESPACHO
Ante a inércia da parte exequente, determino a suspensão do curso
desta execução, bem como da prescrição pelo prazo de 1 (um)
ano, nos termos do artigo 40, §2º, da Lei 6.830/80.
Após, o decurso do prazo assinalado, voltem conclusos para
deliberação.
Intime-se. Expeça-se o necessário.
Costa Marques - Vara Única, 19 de maio de 2018
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000277-30.2018.8.22.0016
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: ROSA CANDIDO DE OLIVEIRA Advogados do(a)
REQUERENTE: FABRICIO VIEIRA LIMA - RO8345, CHARLES
KENNY LIMA DE BRITO - RO8341, GILSON VIEIRA LIMA RO0004216
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA Vistos etc.
Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais proposta por
ROSA CÂNDIDO DE OLIVEIRA em desfavor da ELETROBRÁS
DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA S/A - CERON, ambos já qualificados,
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alegando que, com o propósito de suprir suas necessidades de
consumo de energia elétrica, procedeu à construção de subestação
e à instalação de rede de transmissão de energia elétrica, com
recursos próprios.
Alega que a requerida incorporou, sem pagar qualquer tipo de
indenização, a rede de transmissão pertencente à autora.
Requer a condenação da requerida ao pagamento de R$
13.542,25 (Treze mil, quinhentos e quarenta e dois reais, vinte e
cinco centavos) acrescido de juros e correção monetária, a título
de restituição dos valores despendidos na construção da referida
rede elétrica.
Com a inicial junta documentos.
Apesar de citada – ID 17698114, a requerida não apresentou
contestação.
Em seguida, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
I. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE:
De início, cumpre anotar que o presente processo já comporta o
julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, inc. II do Código
de Processo Civil.
II – DO MÉRITO - OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO:
Consoante se depreende da análise dos autos, a parte ré
efetivamente foi citada para apresentar contestação, entretanto,
desdenhou do chamamento judicial e manteve-se inerte, razão
pela qual decreto a sua revelia com fundamento no artigo 344 do
Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
autor.”
Ressalto, no entanto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é remansosa no sentido de que, “na revelia, a presunção
de veracidade é relativa, de forma que a sua ocorrência conduz à
procedência do pedido se, com as provas dos autos, o magistrado
se convencer da existência dos fatos alegados e não contestados”
(AgRg no REsp 439.931/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe
26/11/2012).
No presente caso, após verificar os autos e analisar de forma
acurada os documentos nele contido, percebo a verossimilhança
nas alegações de que a requerida incorporou, sem pagar qualquer
tipo de indenização, a rede de transmissão pertencente à autora.
Infere-se dos autos que a parte autora, proprietária de imóvel rural,
realizou instalação de rede elétrica em sua propriedade, alegando
ter arcado com todos os custos referentes ao procedimento
da subestação, cujo preço estimado é R$ 13.542,25 (Treze mil,
quinhentos e quarenta e dois reais, vinte e cinco centavos),
conforme cópia de orçamento, de projeto técnico de instalação
elétrica e de outros documentos acostados aos autos.
A indenização é devida porque a requerida passou a se apropriar
das instalações elétricas causando prejuízo pelo investimento feito,
sem a devida devolução a título de reparação do valor gasto, bem
como, mantêm a referida rede. Em outras palavras, a requerida
aproveitou-se do sistema já construído, do material e de todo
trabalho que foi custeado, sem ter arcado com a contraprestação
nem os tendo ressarcido, o que gera enriquecimento ilícito.
O sistema construído está comprovado através dos documentos
acostados aos autos, dos quais, destaca-se: orçamento de compra
de materiais, projeto da subestação, pedido de aprovação do
projeto protocolado na CERON, relação de materiais, etc.
A própria Resolução da ANEEL que rege a matéria, institui a
obrigação da concessionária de incorporar, não podendo furtar-se
de uma obrigação imposta por lei. Vale destacar parte essencial
do procedimento é o envio do contrato de adesão, que incumbe
exclusivamente à requerida, conforme disposto na resolução
229/2006:
“Art. 9º A concessionária ou permissionária de distribuição deverá
incorporar ao Ativo Imobilizado em Serviço as redes particulares
que não dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação
na respectiva área de concessão ou permissão, excetuando-se os
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ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os
respectivos Plano e Programas anuais de incorporação.
§12. Para a incorporação, a concessionária ou permissionária de
distribuição não poderá cobrar taxas de estudos, fiscalização ou
vistoria, nem exigir a adequação das redes descritas no caput aos
padrões técnicos por ela utilizados.
§13. A concessionária ou permissionária deverá enviar o contrato
de adesão para cada proprietário de redes particulares, em
consonância com os respectivos Programas Anuais de Incorporação,
informando o valor do eventual ressarcimento, calculado nos termos
deste artigo, objetivando resguardar os direitos e as obrigações
recíprocas envolvidas, sendo que o pagamento deverá ocorrer em
até 180 (cento e oitenta) dias após a efetiva incorporação dos bens
expressos no contrato de adesão. Grifos meu
Mesmo nos casos em que não há contrato de adesão, a obrigação da
concessionária em gradativamente realizar a incorporação é clara.
Nos demais casos em que particulares não tem toda documentação
exigida pela referida Resolução, persiste a obrigação da requerida
em apurar as condições do sistema de energia elétrica instalado
para que, em consonância com o principio da boa-fé, assegure o
ressarcimento:
“Art. 9º (…) §7º: As instalações objeto da incorporação deverão ser
unitizadas e cadastradas de acordo com a Portaria DNAEE nº 815,
de 30 de novembro de 1994, atualizada pela Resolução n015, de
24 de dezembro de 1997, e legislação superveniente.
§8º Caso não se disponha da documentação comprobatória
da data de entrada em serviço das redes, a concessionária ou
permissionária deverá adotar como referência a data de ligação da
unidade consumidora constante do respectivo cadastro.”
A Resolução 229/2006 de forma cristalina impõe a obrigação da
concessionária apurar as circunstâncias fáticas dos particulares
consumidores de energia, ainda que não tenham documentos
comprobatórios, para fins de fiscalização da ANEEL. Vejamos:
“Art. 12. A concessionária ou permissionária deverá manter
disponíveis os documentos detalhados que compõem cada
processo de incorporação, para fins de fiscalização da ANEEL.”
(Redação dada pela REN ANEEL 244 de 19.12.2006.)
Da leitura dos autos, infere-se que a presente ação foi ajuizada
contra a concessionária porque o requerente construiu uma rede de
distribuição de energia elétrica, em sua propriedade, com recursos
próprios. No entanto, após a instalação da rede elétrica, ajuizaram
a presente ação, pretendendo a restituição do valor gasto.
O consumidor realizou a obra à suas expensas, e a empresa Ré
se beneficiou deste fato, pois nunca realizou recomposição de
valores, o que configura vantagem ilícita da concessionária perante
o consumidor, conforme o teor do art. 51, inciso IV do CDC.
Nesse sentido, sendo obrigatória a incorporação, seja ela fática
ou jurídica, também é o ressarcimento ao proprietário dos valores
dispendidos com a construção, sob pena de enriquecimento ilícito
da concessionária, conforme previsão do art. 884 do Código Civil.
Assim já decidiu esta Corte:
“Restituição de valores. Rede elétrica rural. Construção. Recursos
particulares. Apropriação pela concessionária. Prescrição
quinquenal. Ação procedência. Valor. Reparação integral. (...) É
devido o ressarcimento dos valores gastos pelo particular para
construção de rede rural particular de energia elétrica se ocorrer
a incorporação desta pela concessionária pública do serviço de
energia elétrica, cujo valor deve ser pago devidamente corrigido
e com juros de mora, em função da vigência em nosso sistema
do princípio da reparação integral.” (TJRO. Apelação Cível n.
0100396-97.2008.8.22.0007, Rel. Des. GRANGEIA, Marcos Alaor
Diniz, julgado em 19/10/2011) – Grifo meu
Nesse viés, reconhecido o direito à incorporação, nos termos do
art. 322, §2º do CPC, passo a analisar o pedido de indenização
por danos materiais, responsabilidade da requerida com base na
Resolução nº 229/2006 da ANEEL.
Saliento, ainda, que a incorporação das instalações pela Requerida
enseja aumento de seu patrimônio em montante igual ao que seria
necessário em valores atualmente vigentes para que realizasse a
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ligação de energia elétrica na propriedade da Requerente, já que,
com o advento da Lei nº 10438/2002, é sua a obrigação de garantir
acesso à energia elétrica a consumidores como o caso em análise,
sem qualquer ônus para o consumidor.
Com relação a questão da Inocorrência da Prescrição, ressalto
que a Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Rondônia firmou
entendimento unânime no sentido de que o início da contagem do
prazo prescricional conta-se a partir da data em que a rede elétrica
do particular tenha sido efetivamente incorporada ao patrimônio
da concessionária, e não na data da disponibilização da energia
elétrica ou do desembolso do consumidor, vejamos:
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL (SUBESTAÇÃO).
INEXISTÊNCIA DE ATO FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO OU
CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO. RECURSOS PARTICULARES. O
prazo prescricional inicia com a efetiva incorporação ao patrimônio
da concessionária de energia elétrica, que se concretiza mediante
processo formal, por iniciativa desta. Inteligência do art. 71, §5º, do
Decreto nº 5.163/04. (TJRO. Turma Recursal. Recurso Inominado
7000138-71.2015.8.22.0020. Relator Juiz Glodner Luiz Pauletto.
Julgamento em 22/02/2017). Grifo meu
Assim, tenho de ofício que, no presente caso, não ocorreu a
incidência da prescrição pois ainda não foi formalizado o ato
administrativo de incorporação da subestação à concessionária de
serviço público, sendo, inclusive um dos pedidos formulados na
petição inicial (obrigação de fazer: incorporação).
Assim, seguindo o entendimento da instância superior, acolho o
orçamento juntado nos autos (ID 17275038), como prova do valor
à ser ressarcido ao autor, no montante de R$ 13.542,25 (Treze mil,
quinhentos e quarenta e dois reais, vinte e cinco centavos) – cujo
valor deverá ser corrigido desde o ajuizamento da ação e com juros
a partir da citação.
Portanto, tenho que as provas contidas nos autos não deixam
dúvidas do dever da Requerida de ressarcir o Autor pelos valores
que efetivamente investiu na aquisição, instalação, manutenção e
as despesas que teve, pois a ré autorizou a construção da referida
rede, e após, passou a prestar o serviço de distribuição de energia e
manter a referida rede, mediante cobrança de tarifa, sem proceder
à devida indenização.
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela
parte Autora em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA
S/A – CERON para:
a) CONDENAR a requerida a incorporar ao seu patrimônio a
subestação localizada à Linha 21, Km 15, Norte, Zona Rural,
Município de Costa Marques/RO, nos termos do art. 322, §2º do
CPC;
b) CONDENAR a requerida a indenizar o requerente pelos danos
materiais suportados, no importe de R$ 13.542,25 (Treze mil,
quinhentos e quarenta e dois reais, vinte e cinco centavos), referente
às despesas com a construção da rede particular de energia elétrica
ora incorporada ao patrimônio da requerida, devendo computar-se,
ainda, a correção monetária, por meio do índice de parâmetro do
TJRO, desde o ajuizamento da ação (19/09/2017), e juros legais,
a contar da citação;
Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo
Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios nessa fase, conforme
art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, não havendo pendências, arquive-se.
Costa Marques/RO, 18 de maio de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
- Fone:(69) 36512316 Processo nº: 7001379-58.2016.8.22.0016
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: FLAVIO GOMES DE SOUSA Advogado do(a)
EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS RO0005769
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA Advogado do(a)
EXECUTADO:
DESPACHO
Trata-se de Cumprimento de SENTENÇA contra a Fazenda Pública
do Estado.
Remeta-se os autos à Contadoria para que apresente o valor
correto da presente execução, tendo em vista a controvérsia entre
os valores apresentados pelas partes.
Em seguida, intimem-se ambas as partes para, querendo,
manifestaram-se sobre o cálculo, no prazo sucessivo de 10 (dez)
dias, sob pena de preclusão.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Costa Marques/RO, 18 de maio de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000554-46.2018.8.22.0016
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB
CREDIP Advogados do(a) EXEQUENTE: GEISIELI DA SILVA
ALVES - RO9343, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586/RO,
EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - RO0002930
EXECUTADO: RAIMUNDO CARLOS TOLENTINO, CLEONICE
GONCALVES DE OLIVEIRA Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Intime-se a parte Requerente a emendar a inicial em 15 (quinze)
dias, trazendo aos autos comprovante do recolhimento das
custas processuais, já que, como se depreende da inicial, não se
encontra em estado de hipossuficiência, bem como não comprovou
suficientemente o fato excepcional que dá cabimento ao diferimento
das custas processuais, nos termos do art. 6º, § 7º do Regimento
de Custas.
Para diligência no prazo fixado, sob pena de indeferimento da
petição inicial, nos termos dos arts. 320, 321 e 332, § 1º do CPC.
Cumpra-se.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO:
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO
CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 775, Centro, Pimenta
Bueno - RO - CEP: 76970-000
Costa Marques - Vara Única, 19 de maio de 2018
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
- Fone:(69) 36512316 Processo nº: 7000903-54.2015.8.22.0016
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: RICHARDSON PABLO ARCANJO DAS NEVES
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOHNATANS FRANKLIN
ALVES DOS SANTOS - RO0007242, JOSE NEVES BANDEIRA
- RO0000182
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EXECUTADO: AGROFAMA COMERCIAL RIO PRETO LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO: AUGUSTO LOPES - SP223057
DESPACHO
Compulsando os autos, verifica-se que fora expedida Carta
Precatória para a Comarca de São José do Rio Preto/SP, no
entanto, até a presente data não há informação do cumprimento
do ato deprecado.
Sendo assim, solicito informações do cumprimento dos atos pelo
Juízo Deprecado.
Pratique-se o necessário.
Costa Marques/RO, 18 de maio de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000165-61.2018.8.22.0016
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: ANITA PEREIRA DA SILVA Advogados
do(a) REQUERENTE: MARCELO CANTARELLA DA SILVA RO0000558, CRISTIANE XAVIER - RO1846
REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS Advogado do(a)
REQUERIDO: ALINE SUMECK BOMBONATO - RO0003728
DECISÃO
Por ser tempestivo o recurso inominado, recebo-o em ambos os
efeitos, devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 43, da Lei nº
9.099/95.
Intime-se a parte recorrida a apresentar suas contrarrazões no
prazo legal de 10 (dez) dias.
Após, remetam-se os presentes autos à E. Turma Recursal, com as
homenagens deste Juízo.
Costa Marques - Vara Única, 18 de maio de 2018.
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
- Fone:(69) 36512316 Processo nº: 7000411-91.2017.8.22.0016
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EUNICE CORREA DIAS Advogado do(a) AUTOR: JAIRO
REGES DE ALMEIDA - RO7882
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado
do(a) RÉU:
DECISÃO
Por ser tempestivo, recebo o Recurso de Apelação de ID 18007670,
cabendo ao juízo ad quem deliberar acerca de eventual efeito
suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012, § 1º e incisos,
do CPC.
Abra-se vista à parte Apelada, para, querendo, ofertar suas
Contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de trinta dias,
nos termos dos arts. 1.003, § 5º e 1.010, § 1º c/c art. 183 do CPC,
sob pena de preclusão.
Transcorrido o prazo, remeta-se ao Egrégio Tribunal Regional
Federal da Primeira Região - TRF1, com as homenagens deste
Juízo.
Cumpra-se.
Costa Marques/RO, 19 de maio de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
- Fone:(69) 36512316 Processo nº: 7000018-35.2018.8.22.0016
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LUIZ JUSTINO HOLANDA Advogado do(a) AUTOR:
EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR - RO0003897
RÉU: ROGERIO CARNEIRO DA FONSECA Advogado do(a)
RÉU:
Vistos.
Realizei pesquisa através do sistema INFOJUD, a qual restou
FRUTÍFERA, conforme espelho em anexo.
Considerando que a parte requerida reside em Rolim de Moura/
RO, deixo de designar audiência de conciliação.
Cite-se a parte requerida para conhecimento acerca dos termos da
presente ação, intimando-a para que apresente resposta no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de serem presumidas verdadeiras
as alegações de fato formuladas pela parte autora (artigo 344,
NCPC).
Após a resposta da parte requerida, providencie o Cartório a
abertura de vista dos autos à parte autora para que se manifeste
no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 350 do NCPC.
Em seguida, providencie o Cartório a intimação das partes para que
especifiquem as provas que pretendem produzir - e caso queiram,
sugiram os pontos controvertidos da demanda - no prazo comum
de 05 (cinco) dias, transcorrido o referido prazo, venham conclusos
para as FINALIDADE s dos arts. 354/357do NCPC.
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do NCPC.
Cite-se. Intimem-se. SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /
CARTA PRECATÓRIA:
a) DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO para a parte requerida
Nome: ROGÉRIO CARNEIRO DA FONSECA
Endereço: Av. Manaus, n.º 4.098, Centro, CEP: 76.940-000, Rolim
de Moura/RO.
Expeça-se o necessário.
Costa Marques, 19 de maio de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 - Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000761-79.2017.8.22.0016
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: SOTIRIA ANEZ PAPADOPULOS Advogado do(a)
EXEQUENTE: JOSE NEVES BANDEIRA - RO0000182
EXECUTADO: ABRIL COMUNICACOES S.A. Advogado do(a)
EXECUTADO:
DESPACHO
Defiro o pedido (id 18438542). Expeça-se o competente alvará.
Lado outro, intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 05
(cinco) dias, informe a satisfação do crédito ou apresente planilha
atualizada de cálculo do eventual saldo devedor indicando qual a
modalidade de penhora que deseja (bacenjud ou MANDADO ),
sob pena de extinção, em razão da satisfação da obrigação, nos
moldes do art. 924, II, do CPC.
Costa Marques/RO, 19 de maio de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937000 -Fone:(69) 36512316
Processo nº: 7000171-39.2016.8.22.0016
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Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: EUGENIO RODRIGUES DE ALENCAR,
MERCEDES PINHEIRO LOPES Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogados do(a) REQUERENTE: PAMELA CRISTINA DOS
SANTOS NEVES - RO0007531, JOSE NEVES BANDEIRA RO0000182
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSÉ BRUNO CECONELLO RO0001855, FRANCISCO NUNES NETO - RO0000158
INTERESSADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE COSTA
MARQUES Advogado do(a) INTERESSADO:
SENTENÇA Vistos, etc.
ANTÔNIO GALDINO DE OLIVEIRA, EUGÊNIO RODRIGUES DE
ALENCAR e MERCEDES PINHEIRO LOPES, qualificados nos
autos, ingressaram em Juízo com o pedido de Alvará Judicial para
levantamento da importância retida na Banco do Brasil S.A..
Aduz que a “de cujus” Ana Rodrigues de Alencar ora filiada
do SINDSEF/RO, postulou o recebimento da diferença de
vencimentos, conhecido como PLANO BRESSER, a qual tramitou
na 3ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, sob. n. 0009340065.1991.5.14.0003.
Face a isto, o Autor requereu Alvará Judicial para levantamento da
referida importância.
Adiante, o Sr. Antônio Galdino de Oliveira, veio a falecer ainda no
curso deste processo (Certidão de Óbito – id 5557740), deixando
uma convivente-viúva Mercedes Pinheiro Lopes, oportunidade
em que requereu o Patrono do Sr. Eugênio a habilitação da Sra.
Mercedes.
Com a inicial veio documentos.
É o relatório. Decido.
Os Autores juntaram no presente feito os documentos que
comprovam ter legitimidade para levantar o valor demonstrado em
id 10169525, assim, a pretensão das partes é legitima.
Diante do Exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
DEFIRO a expedição do Alvará Judicial pretendido, para fins de
levantamento do valor depositado em favor das partes, em sua
totalidade, inclusive com eventual correção.
Consigno que o percentual de 66,66% será em favor da Sra.
Mercedes Pinheiro Lopes, e o de 33,33% em favor do Sr. Eugênio
Rodrigues de Alencar.
E, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo extinto o presente
feito.
Quanto as custas, junte-as em 05 (cinco) dias após a retirada do
Alvará Judicial.
Oportunamente, arquive-se.
Costa Marques/RO, 19 de maio de 2018.
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
- Fone:(69) 36512316 Processo nº: 7001397-79.2016.8.22.0016
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CELSO DE PAULA FREITAS Advogado do(a)
EXEQUENTE: GILSON VIEIRA LIMA - RO0004216
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON Advogado do(a) EXECUTADO: GABRIELA DE LIMA
TORRES - RO0005714
DESPACHO
Feito o bloqueio via sistema Bacenjud (id 17716483), o Exequente
devidamente intimado por meio de seu Patrono, deixou o prazo
decorrer sem se manifestar e/ou comprovar o levantamento do
valor penhorado.
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Sendo assim, intime-se o Exequente pessoalmente para, no prazo
de 05 (cinco) dias prestar tais informações nos autos, requerendo
para tanto o que entender de direito, sob pena de extinção do
processo, nos moldes do art. 485, III e § 1º, do CPC.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO, a ser cumprido no
endereço - Linha Mourão, Km 19, lote 24, (estrada do Forte),
município de Costa Marques/RO.
Costa Marques/RO, 19 de maio de 2018.
Maxulene de Sousa Freitas
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Costa Marques - Vara Única
Rua Chianca, 1061, Centro, Costa Marques - RO - CEP: 76937-000
- Fone:(69) 36512316 Processo nº: 7000003-71.2015.8.22.0016
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: HELIO JOSE ALVES DUARTE Advogado do(a)
EXEQUENTE:
EXECUTADO: OI MOVEL Advogados do(a) EXECUTADO:
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO - RO0000635, INAIARA
GABRIELA PENHA SANTOS - RO0005594, MARCELO LESSA
PEREIRA - RO0001501, ALESSANDRA MONDINI CARVALHO RO0004240
DESPACHO
Defiro o pedido da parte Executada - id 18300290.
Desse modo, proceda-se com a transferência dos valores em favor
da Executada.
Por fim, cumpra-se as determinações exaradas na DECISÃO de id
18057921, a fim de que o feito seja arquivado.
Pratique-se o necessário.
Costa Marques/RO, 18 de maio de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza de Direito

COMARCA DE MACHADINHO D´OESTE
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
1ª Vara Criminal
Machadinho do Oeste
Juiz Substituto: Muhammad Hijazi Zaglout
Diretor de Cartório: Peterson Vendrameto, e-mail: mdo1criminal@
tjro.jus.br
Proc.: 0000280-66.2016.8.22.0019
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Daniel Leviski dos Santos, Maicon Dionatan de Oliveira
Souza, Antônio Cosme Lopes Pioto
Advogado:Ronaldo de Oliveira Couto (OAB/RO 2761), Flavio
Antonio Ramos (RO 4564)
Réu com processo sus:Fernando Neris dos Santos
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) réu (a)(es), DANIEL LEVISKI
DOS SANTOS, “não tem alcunha”, brasileiro(a), CPF 031.272.27299 e RG não informado, solteiro(a), serviços gerais, nascido em
03/04/1996, em Machadinho do Oeste/RO, filho de Valdecir Ferreira
dos Santos e de Sara Leviski e MAICON DIONATAN DE OLIVEIRA,
“Marquinho”, brasileiro(a), CPF não informado e RG não informado,
solteiro(a), serviços gerais, nascido em 24/10/1996, em Ariquemes/
RO, filho de Adilson Lopes de Moraes e de Bela Lúcia de Oliveira
Souza, para, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer em cartório
para retirada do boleto bancário para quitação das custas e multa
processuais, conforme cálculo, SOB PENA DE SEU NOME SER
INCLUSO NA DÍVIDA ATIVA.
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Proc.: 0001920-41.2015.8.22.0019
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:OZEIAS RODRIGO ROSA CALHEIRO, “não tem
alcunha”, brasileiro(a), CPF 029.260.712-13 e RG não informado,
solteiro(a), serviços gerais, nascido em 02/03/1995, em Theobroma/
RO, filho de Eni do Nascimento Rosa Calheiro e de Arildo Calheiro,
residente na(o) Rua Vinícius de Morais, 4291, Bairro das Nações,
município de Machadinho do Oeste/RO,Tel. 9349-5463, Atualmente
em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: “INTIMAÇÃO do(a)(s) réu (a)(es) acima qualificado(a)
(s), para tomar ciencia da DECISÃO abaixo transcrita no prazo de
10 (dez) dias, bem como, retirar o Alvará de restituição da fiança.
DECISÃO: Na forma do art. 347 do CPP, não ocorrendo a hipótese
do art. 345 do mesmo Código (perda da fiança, cujos motivos
constam no art. 341 também do CPP), o valor recolhido a título
de fiança haverá de ser utilizado para pagamento dos encargos a
que o réu estiver obrigado.Assim, proceda-se ao levantamento do
valor das custas processuais e eventuais multas, utilizando-se o
montante depositado a título de fiança para a devida compensação.
Em havendo saldo remanescente, também com fulcro no art. 347
do CPP, deverá ser restituído a quem houver prestado a fiança, por
meio de alvará judicial. A parte beneficiada deverá retirar o alvará
no prazo máximo de 10 dias, sob pena de transferência do referido
valor para a conta única do TJRO.Do contrário, intime-se o réu a
efetuar o pagamento do montante ainda devido, no prazo máximo
de 10 dias e sob pena de inscrição em dívida ativa. Decorrido em
branco esse prazo, proceda-se à inscrição e, inexistindo pendências,
arquivem-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.
Machadinho do Oeste-RO, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018.
Muhammad Hijazi Zaglout Juiz de Direito”
Proc.: 0000444-31.2016.8.22.0019
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:EVALDO FERREIRA DE CARVALHO, “Potinho”,
brasileiro(a), CPF 011.319.832-97 e RG 1250898 SESDEC/RO,
amasiado(a), Lavrador, nascido em 30/04/1984, em Jaru/RO, filho
de José Carvalho Filho e de Izabel Ferreira de Carvalho, residente
na(o) Rua Vitória Régia, 3122, Bairro Primavera, município de
Machadinho do Oeste/RO,Fone: (69) 99362-2668 e 98102-5243
(Evaldo ou sua comapanheira Marilene).
FINALIDADE:
INTIMAR
o(a)(s)
denunciado(a)(s)
acima
qualificado(a)(s), para tomar ciencia da DECISÃO abaixo transcrita
no prazo de 10 (dez) dias, bem como, retirar o Alavará de restituição
da fiança.
DECISÃO: “Na forma do art. 347 do CPP, não ocorrendo a hipótese
do art. 345 do mesmo Código (perda da fiança, cujos motivos
constam no art. 341 também do CPP), o valor recolhido a título
de fiança haverá de ser utilizado para pagamento dos encargos a
que o réu estiver obrigado.Assim, proceda-se ao levantamento do
valor das custas processuais e eventuais multas, utilizando-se o
montante depositado a título de fiança para a devida compensação.
Em havendo saldo remanescente, também com fulcro no art. 347
do CPP, deverá ser restituído a quem houver prestado a fiança, por
meio de alvará judicial. A parte beneficiada deverá retirar o alvará
no prazo máximo de 10 dias, sob pena de transferência do referido
valor para a conta única do TJRO.Do contrário, intime-se o réu a
efetuar o pagamento do montante ainda devido, no prazo máximo
de 10 dias e sob pena de inscrição em dívida ativa. Decorrido
em branco esse prazo, proceda-se à inscrição e, inexistindo
pendências, arquivem-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o
necessário.Machadinho do Oeste-RO, quarta-feira, 7 de fevereiro
de 2018.Muhammad Hijazi Zaglout Juiz de Direito”
Proc.: 1001181-80.2017.8.22.0019
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: LUIZ VIANA DA SILVA, “não informado”, brasileiro(a),
CPF 162.190.152-15 e RG 152126 SSP/RO, união estável, operador
de máquinas, nascido em 11/06/1962, em Três Lagoas/MS, filho de
José Viana da Silva e de Noemia Felix de Lima, residente na(o)
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Av. Castelo Branco, s/n, Bairro Centro, município de Vale do Anari/
RO,Cel.: 9 9350-8258, Atualmente recolhido no Presídio Local.
Advogado:Wellington da Silva Gonçalves (OAB/RO 5309).
FINALIDADE: Intimar o advogado acima da SENTENÇA proferida
por este r. Juízo conforme parte dispositiva transcrita abaixo,
podendo ser visualizada na íntegra no site do TJRO através da
consulta processual, clicando no link do número do processo em
epígrafe.
SENTENÇA:
SENTENÇA: “Com base no Provimento Conjunto 001/2012-PR-CG,
art. 405, §§ 1º e 2º, do CPP, art. 91 e §§ das DGJ do TJRO, Resolução
105, de 6.4.2010, do CNJ, visando aplicação aos princípios da
celeridade e da razoável duração do processo, inexistindo prejuízos
às partes, especialmente porque há pleno acesso às partes e
devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa,
o relatório e a fundamentação deste julgado constam da mídia
anexa, resultando no seguinte DISPOSITIVO:DISPOSITIVO Isso
posto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia oferecida em desfavor
do denunciado LUIZ VIANA DA SILVA, qualificado nos autos, para
ABSOLVÊ-LO das imputações que lhe são dirigidas na exordial,
na forma do art. 386, VII, do CPP.Por consequência, REVOGO
A PRISÃO PREVENTIVA decretada nestes autos, determinando
seja o mesmo colocado em liberdade, salvo se por outro motivo
deva permanecer preso.Sem custas.Proceda-se à destruição
do objeto apreendido à fl. 21 (01 facão da marca Tramontina de
09 polegadas com cabo de madeira afixado por 03 arrebites).
Inexistindo pendências, arquivem-se.CÓPIAS DA PRESENTE
SERVEM COMO ALVARÁ DE SOLTURA/OFÍCIO/TERMO DE
DESTRUIÇÃO.P.R.I.Machadinho do Oeste-RO, segunda-feira, 12
de março de 2018.Muhammad Hijazi Zaglout Juiz de Direito”
Proc.: 0002342-50.2014.8.22.0019
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
SócioEducando:Cleonildo Amaral dos Santos, Josimar Amaral dos
Santos, Eleandro Amaral dos Santos, Josiel Amaral dos Santos,
Anderson Américo Soares, Florisvaldo Alves da Silva, Maria
Madalena Rodrigues Rocha, Rivoney Rodrigues da Silva, Silvonei
Rodrigues da Silva, Vera Lucia Soares de Freitas, Samara Antonia
Pinheiro Fernandes
Advogado:Defensoria Pública do Estado de Rondônia (000 202020),
Euflávio Dionísio de Lima (OAB 436), Defensoria Pública do Estado
de Rondônia (000 202020), Sandra Pires Corrêa Araújo. (OAB/RO
3164), Defensoria Pública do Estado de Rondônia (000 202020),
Eliseu dos Santos Paulino (OAB/AC 3650), Defensoria Pública do
Estado de Rondônia (000 202020)
FINALIDADE: Intimar o advogado ELISEU DOS SANTOS PAULINO,
OAB/RO 6558, para manifestar-se acerca do v. Acórdão, no prazo
de 05 (cinco) dias.
Proc.: 0000207-48.2016.8.22.0002
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia.
Condenado:Josué da Silva Xavier
Hederson Medeiros Ramos (OAB/RO 6553)
FINALIDADE: Intimar o advogado acima, para no prazo legal,
apresentar as Contrarrazões de Apelação.
Proc.: 0000338-98.2018.8.22.0019
Ação:Restituição de Coisas Apreendidas-Criminal
Autor:Valdiney dos Santos Pereira
Advogado:João Carlos Gomes da Silva (OAB/RO 7588)
DECISÃO: Vistos,Intime-se o autor, através de seu advogado para
que no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o respectivo Auto
de Infração, tendo em vista que em seu pedido de fls. 03-05, em
que pese constar a lavratura da referida Ocorrência Ambiental, o
mesmo não foi acostado ao presente feito. Logo após, tornem os
autos conclusos para análise do pedido de fls. 03-05.Intimem-se.
Expeça-se o necessário. Machadinho do Oeste-RO, quarta-feira,
16 de maio de 2018.Adip Chaim Elias Homsi Neto Juiz de Direito.
Peterson Vendrameto
Diretor de Cartório
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1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000 Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(159)
Processo nº 7003011-76.2017.8.22.0019
EXEQUENTE: N. D. O. -. M.
Nome: N. DE OLIVEIRA - ME
Endereço: Avenida Capitão Sílvio, 2041, Áreas Especiais 01,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-002
Advogado
do(a)
EXEQUENTE:
HAMILTON
JUNIOR
CONSTANTINO ANDRADE TRONDOLI - RO0006856
EXECUTADO: E. A. D. S.
Nome: ELIETE ALVES DA SILVA
Endereço: 5º BEC PA UNIÃO, SITIO 7 ESTRELA, lote 04 GL 02,
Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
SENTENÇA
Vistos,
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Deflui-se dos autos que as partes se compuseram extrajudicialmente
(ID 17372546).
Diante do exposto, julgo procedente o pedido, para EXTINGUIR O
PROCESSO, com resolução do MÉRITO, com fundamento no art.
487, III, c, do Código de Processo Civil.
Considerando a preclusão lógica o feito transita em julgado na data
de hoje. Assim procedam-se às anotações necessárias e baixas,
arquivando-se os autos.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente.
Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA.
Machadinho do Oeste/RO, data do registro do movimento no
sistema.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Processo nº 7002595-11.2017.8.22.0019
Nome: MARLI RODRIGUES DA SILVA
Endereço: RUA JOSE PIANA, 3938, UNIAO, Machadinho D’Oeste
- RO - CEP: 76868-000
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO DO OESTE
Endereço: desconhecido
DECISÃO
Vistos,
Vieram os autos conclusos, porém tendo em vista o disposto no art.
2º, §4º, da Lei 12.153/2009, bem como que a presente demanda foi
proposta em face do Município de Machadinho D’Oeste - RO, para
evitar nulidade no processo chamo o feito a ordem e com fulcro
no art. 3º, da mesma Lei e art. 139, IX, do CPC, RECONHEÇO
DE OFÍCIO a incompetência da 1ª Vara Cível de Machadinho do
Oeste/RO para processar e julgar o presente feito.
CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e em consequência
DETERMINO a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda
Pública desta Comarca para regular tramitação.
Procedam-se às baixas, anotações e retificações devidas.
Após, torne os autos conclusos.
Cumpra-se expedindo o necessário.
Machadinho D’Oeste, data do registro do movimento no sistema.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz Substituto
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000 - Fone:(69) 35812442
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Processo nº 7002827-57.2016.8.22.0019
AUTOR: VALDINEIA MARIA DUARTE
Nome: VALDINEIA MARIA DUARTE
Endereço: Rua Airton Senna, 3997, União, Machadinho D’Oeste RO - CEP: 76868-000
RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO DO OESTE
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO DO OESTE
Endereço: AC Machadinho do Oeste, s/n, Centro, Machadinho
D’Oeste - RO - CEP: 76868-970
DECISÃO
Ante os documentos juntados na manifestação Id. 16913951,
16913981 e 16914011, fica a parte autora intimada para, querendo,
manifestar-se.
Prazo: 10 (dez) dias.
I.
Machadinho do Oeste – RO, data do registro do movimento no
sistema.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442 Processo nº: 700289859.2016.8.22.0019
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Protocolado em: 28/09/2016 19:47:35
REQUERENTE: MARCIA DA SILVA
REQUERIDO: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE
RONDONIA CAERD
DESPACHO
Vistos,
Proceda-se a alteração da classe processual para cumprimento de
SENTENÇA.
Intime-se a parte executada, na pessoa do seu advogado, por
publicação na imprensa oficial (não havendo advogado constituído
nos autos, intime-se pelo correio com AR), para efetuar o
pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso
não o efetue, passará a incidir sobre o montante da condenação, a
multa de 10%(dez por cento), conforme §1° do art. 523 do Código
de Processo Civil.
Caso, efetue o pagamento através de depósito judicial, desde já
autorizo a expedição de alvará/ofício em favor do exequente e, na
sequência faça os autos conclusos para extinção.
Contudo, sendo intimado a parte executada e quedando-se inerte,
aplico a multa do §1° do art. 523 do CPC, devendo o exequente
apresentar os cálculos atualizados.
Após, volte os autos conclusos.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA.
Machadinho D’Oeste, data do registro do movimento no sistema.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Processo nº 7002891-67.2016.8.22.0019
Nome: ELIANDRA PEREIRA PRIMO
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Endereço: Linha MP 107, Lote 722, Km 32, s/n, Zona Rural,
Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO DO OESTE
Endereço: AC Machadinho do Oeste, s/n, Centro, Machadinho
D’Oeste - RO - CEP: 76868-970
Valor da Causa: R$ 10.000,00
DECISÃO
Vistos,
Retifique-se a classe para cumprimento de SENTENÇA.
Recebo o pedido de cumprimento de SENTENÇA apresentado,
uma vez que preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC.
Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante
judicial, com remessa dos autos, para que cumpra a obrigação de
fazer, bem como apresente impugnação nos próprios autos, no
prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535 do CPC.
No caso de não haver impugnação, o que deverá ser certificado nos
autos, ficam desde já homologados os cálculos apresentados pela
parte autora, devendo ser expedida RPV ou Precatório, conforme o
valor do crédito (art. 535, § 3º, inciso II, do CPC).
Para pronto pagamento fixo honorários no percentual de 20% (vinte
por cento) sobre o valor da causa.
Expeça-se o necessário.
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CARTA
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
Machadinho do Oeste – RO, data do registro do movimento no
sistema.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442. Processo: 700097731.2017.8.22.0019
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 02/05/2017 17:16:40
Requerente: CELIA GOUVEIA AMORIM
Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA FERNANDA MORAES
- MT21109/O
Requerido: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO: ALAN ARAIS LOPES RO0001787
SENTENÇA
Vistos,
Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.
CÉLIA GOUVEIA AMORIM interpôs a presente ação anulatória
de negócio jurídico c/c declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais em face de TELEFÔNICA S/A.
A controvérsia instala-se na legalidade da inserção do nome da
parte autora no serviço de proteção ao crédito (SPC/SERASA).
A questão deve ser examinada à luz do Código de Defesa do
Consumidor e dos princípios a ele inerentes, vez que a empresa
demandada é efetiva prestadora de serviço e, como tal, deve se
acautelar e responder plenamente por suas ações.
In casu, tenho que o ônus da prova, em atenção ao sistema de
proteção do consumidor, que é a parte mais frágil da relação,
competia à parte requerida (art. 6º, VIII, da LF 8.078/90), que detém
todos os registros de despesas, anotações e registros do contrato.
Assim, como a prova colhida nos autos objetiva a formação do
convencimento do julgador, considero, no caso em exame, a parte
autora hipossuficiente, convicção que surge da análise feita entre
a desproporcionalidade da relação que envolve a empresa e o
consumidor, configurando-se aí a situação de inversão do ônus da
prova.
Dito isto, ressalto que a parte requerente afirma que não há
qualquer débito em aberto junto a parte requerida. Por sua vez,
a parte requerida alega, em sua defesa, que o débito objeto do

TERÇA-FEIRA, 22-05-2018

977

apontamento negativo é exigível, tendo comprovado a existência
de negócio jurídico mediante juntada de gravação comprovando
a contratação do plano pós-pago pela requerente (ID 12368223),
corroborando a validade das faturas geradas em seu nome (ID
12368243, 12368281 e 12368294).
Ora, não resta uma centelha sequer de dúvidas de que a gravação
juntada pela parte requerida confirma a contratação do serviço,
pela parte autora, de plano pós-pago, no valor de R$ 34,99(trinta
e quatro reais e noventa e nove centavos), tendo sido realizada
atualização de todos os seus dados pessoais.
Nesse viés, tendo em vista que as provas colacionadas aos autos
se destinam ao magistrado, o qual, através destas irá formar seu
convencimento, entendo que restou devidamente comprovado,
pela parte requerida, a legalidade do débito cobrado.
Destaco, ainda, que em que pese a parte requerida não tenha
colacionado aos autos cópia do contrato dos serviços de telefonia,
a mesma trouxe a completa gravação da contratação dos serviços
postos em lide, além de histórico de pagamentos realizados pela
requerente (ID 12368213 – pág. 14), não deixando dúvidas quanto
a utilização dos serviços pela parte autora, visto que registrados
inúmeras realizações e recebimentos de ligações.
Até porque, evidente que se a parte autora tivesse sido vítima de
fraude, não teria realizado qualquer pagamento pela utilização dos
serviços, o que não foi o caso dos autos.
Nesse viés, pelas razões supracitadas tem-se que a parte autora
realmente mantinha relação jurídica que culminou com a inscrição
do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. Neste sentido a
requerida agiu no exercício regular do seu direito e, nos termos do
art. 188, I do Código Civil, não resta configurado qualquer dano, em
virtude da inexistência de ato ilícito, in verbis:
Responsabilidade civil. Inscrição indevida em cadastros de
restrição ao crédito. Exercício regular de direito. Dano moral.
Inocorrência. Dívida não paga. Comprovação. A inscrição do nome
do consumidor nos cadastros de inadimplentes, por dívida oriunda
da utilização do serviço disponibilizado, se dá no exercício regular
de um direito e, por si só, não gera danos morais. Cabe ao usuário
do serviço de telefonia comprovar que os débitos que geram
a inscrição do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito
foram quitados (art. 333, inc. I, CPC). Mantém-se a SENTENÇA.
(Não Cadastrado, N. 01432473820098220001, Rel. Des. Sansão
Saldanha, J. 09/11/2010).
Apelação Cível. Civil e processual. Inscrição em órgão de restrição
ao crédito. Falta de prova da quitação. Dívida existente. Exercício
regular de direito. Improcedência do pedido. Reparação moral
indevida. Tratando-se de dívida subsistente, a inscrição de dados
do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito mostra-se devida,
porquanto deixa de ultrapassar os limites do exercício regular do
direito, sendo inoportuno falar-se em reparação por dano moral
(TJRO – AGV RO 0005350-89.2014.8.22.0001, 2ª Câmara Cível,
Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, j. 02/09/2015)
De remate, tendo sido comprovada a existência de relação
jurídica entre as partes e, não tendo a parte autora comprovado o
pagamento do débito, ônus este que lhe incumbia, nos termos do
art. 373, I do CPC, tenho como procedente o pedido contraposto
formulado pela parte requerida.
Outrossim, ressalto que a parte autora quiçá impugnou o
pedido contraposto formulado nos autos, o que corrobora a sua
procedência.
Por fim, vale destacar que a busca da tutela jurisdicional com base
em informações inverídicas, com omissão de pontos cruciais na
petição inicial militam sem sentido contrário à boa-fé.
Dito isso, tenho que reconhecer a ocorrência de litigância de máfé, com base no art. 80, II, do Código de Processo Civil, por ter a
parte requerente alterado a verdade dos fatos, aplicando multa de
2%(dois por cento) sobre o valor da causa corrigido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, revogo liminar anteriormente deferida e JULGO
IMPROCEDENTE o pedido inicial, pondo fim ao processo de
conhecimento, com resolução de MÉRITO, nos termos do art. 487,
I do Código de Processo Civil.
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Por conseguinte, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto
formulado pela parte requerida, CONDENANDO a parte autora ao
pagamento da quantia de R$ 105,70(cento e cinco reais e setenta
centavos), corrigido monetariamente pela tabela do Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia (INPC) desde o vencimento e com
juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta data.
Considerando a evidente má-fé da parte autora ao deduzir
pretensão tentando alterar a verdade dos fatos, afirmando não
ter deixado qualquer parcela em aberto quando os elementos de
prova evidenciam o contrário (art. 80, II, CPC), CONDENO-A ao
pagamento de multa no correspondente a 2%(dois por cento) do
valor atribuído à causa.
Sem honorários e sem custas, com fundamento no art. 55 da Lei
nº 9.099/95.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA.
Machadinho D’Oeste, RO, data do registro do movimento no
sistema.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442. Processo: 700092943.2015.8.22.0019
Classe: INF JUV INFRACIONAL - PROCESSO DE APURAÇÃO
DE ATO INFRACIONAL (1464)
Data da Distribuição: 29/09/2015 12:14:41
Requerente: MPRO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) AUTOR:
Requerido: M.
Advogado do(a) ADOLESCENTE:
SENTENÇA
Versam os presentes sobre representação por ato infracional
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor da adolescente
MARILENE MARTINEZ DA SILVA, em razão da suposta prática de
Ato Infracional que se amolda ao art. 129 do Código Penal.
Em sede de audiência de justificação, entendeu-se pela aplicação
de medida socioeducativa, prevista no art. 112, I do ECA, qual
seja, advertência, a qual restou devidamente homologada (ID
7599331).
Diante da existência de bem apreendido, fora realizado o
desarquivamento dos autos, com intimação do Ministério Público
para manifestação quanto à destinação do bem.
Apresentada manifestação, o Parquet postulou pela extinção
do feito, com consequente destruição do bem apreendido (ID
16968183).
Em face do exposto, nos termos do art. 180, II c/c com art. 181
c/c com art. 188, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente,
JULGO EXTINTO, os presentes autos, em relação a adolescente
MARILENE MARTINEZ DA SILVA, pelo adimplemento da
maioridade.
Ante o pedido de extinção pelo órgão ministerial, antecipo o trânsito
em julgado nesta data.
Igualmente, proceda-se com a destruição do bem apreendido nos
autos.
Procedam-se as anotações, comunicações e baixas pertinentes,
arquivando-se estes autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Machadinho do Oeste/RO, data do registro do movimento no
sistema.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz Substituto
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº 7000788-87.2016.8.22.0019
EXEQUENTE: ADILSON FAIL
Nome: ADILSON FAIL
Endereço: Linha C-6, KM 52, Lote 30, Gleba 01, s/n, PA Cedro
Jequitibá, Zona Rural, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868000
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL BURG - RO0004304
EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 2713, Centro, Machadinho
D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Advogado(s) do reclamado: GABRIELA DE LIMA TORRES
SENTENÇA
Vistos,
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
Deflui-se dos autos que houve o cumprimento da obrigação (ID
17140468).
Assim, ante a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTA a presente
execução, com fundamento art. 924, inc. II, do Código de Processo
Civil.
Já foram levantados os valores pela parte, através de alvará/ofício
(ID 17299274).
Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente.
Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA.
Machadinho D’oeste, data do registro do movimento no sistema.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442. Processo: 700295980.2017.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 05/12/2017 16:56:51
Requerente: CELENIA RAMOS REITZ
Advogados do(a) AUTOR: SERGIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO RO0007519, FERNANDO MARTINS GONCALVES - RO0000834
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos,
Em que pese a informação de óbito da parte autora (ID 16454808),
verifico que não restou juntado nos autos cópia de sua certidão de
óbito, indispensável para acolhimento do pleito.
Sendo assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de
5(cinco) dias, proceda com a juntada da certidão de óbito.
Cumprida a exigência, INTIME-SE a parte requerida para que se
manifeste acerca do pedido de extinção, formulado pela parte
autora.
Após, tornem-se os autos conclusos.
Intime-se.
Machadinho do Oeste/RO, data do registro do movimento no
sistema.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz Substituto
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442 Processo nº: 700029695.2016.8.22.0019
Classe: INF JUV CIV - GUARDA (1420)
Protocolado em: 02/02/2016 18:53:39
REQUERENTE: MARINA VIEIRA LIMA DA SILVA
REQUERIDO: DANIEL LIMA DA SILVA, PATRICIA MARTINS
MARQUES
DESPACHO
Considerando que a Requerente já informou novo endereço da
Requerida, ID 7018572, bem como que o AR que veio com a
informação de ausência, ID 12910088, foi enviado ao endereço
antigo dela e não o recentemente informado, determino nova
tentativa de citação e intimação da Requerida em seu novo
endereço.
Destaco que deverá ser expedida carta precatória, por se tratar de
outra Comarca.
Machadinho D’Oeste, data do registro do movimento no sistema.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442. Processo: 700276835.2017.8.22.0019
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Data da Distribuição: 17/11/2017 14:05:01
Requerente: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA.
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTA BEATRIZ DO
NASCIMENTO - SP0192649
Requerido: GLEDSON LOPES DA SILVA - ME
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos,
Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de
GLEDSON LOPES DA SILVA - ME, ambos qualificados nos
autos.
Realizada a busca e apreensão provisória do veículo, entregue a
seu fiel depositário (ID 16274133 – pág. 04).
A parte autora atravessou petição requerendo a extinção do
feito, em decorrência do pagamento administrativo do débito (ID
16703340).
É o relatório. DECIDO.
De acordo com o acima relatado, a parte requerida pagou
extrajudicialmente o seu débito. Neste caso, tenho que deixou de
existir a justa causa em que se fundava a presente ação.
Assim, apesar de a parte autora ter requerido a extinção do feito
pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do CPC, tenho que não
é este o caso dos autos, visto não se tratar de ação execução, mas
sim de conhecimento.
Inclusive, sendo o cerne da lide o não pagamento dos valores
devidos a título de alienação fiduciária do veículo reportado na
petição inicial, com o pagamento do débito que deu ensejo ao
ajuizamento do feito, deixou de existir, para a parte autora, justa
causa para prosseguimento da lide.
Ou seja, com o pagamento operou-se a perda do objeto, ensejando
a extinção do feito, sem resolução do MÉRITO.
Portanto, pago administrativamente o débito, forçoso reconhecer
a perda superveniente do objeto da presente ação, e não sua
extinção pelo pagamento.
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DISPOSITIVO
Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução de
MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VI do Código de
Processo Civil.
PROCEDA-SE com a baixa de eventual restrição/penhora gravada
junto ao veículo de marca VOLVO, modelo PA CARREGADEIRA
SOBRE RODAS, série n.º VCE0L60FA00072631, ano de fabricação
2014 e modelo 2014, cor AMARELA.
Custas processuais pela parte autora. Sem condenação
em honorários de sucumbência, uma vez que não houve o
aperfeiçoamento da relação processual.
Após o trânsito em julgado, não havendo pendências, arquive-se.
Machadinho do Oeste/RO, data do registro do movimento no
sistema.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442. Processo: 700237428.2017.8.22.0019
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 27/09/2017 16:04:46
Requerente: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CONE SUL LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ADEILDO MARINO AMBROSIO
FERREIRA - RO6869, ALEXANDRE DE OLIVEIRA NEGRI RO7017
Requerido: ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Atento à petição de ID 17869384 e, considerando que a mesma fora
apresentada antes da citação da parte executada, com fundamento
no inciso VIII do art. 485 do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTA, sem resolução de MÉRITO, a presente ação movida por
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CONE SUL LTDA em face de ANA
PAULA RODRIGUES DE SOUZA, ambos qualificados nos autos.
Sem custas.
Considerando a preclusão lógica o feito transita em julgado na data
de hoje. Assim procedam-se às anotações necessárias e baixas,
arquivando-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Machadinho do Oeste/RO, data do registro do movimento no
sistema.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442 Processo nº: 700003045.2015.8.22.0019
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Protocolado em: 31/07/2015 09:55:39
REQUERENTE: IRMA LUIZA TERING DA SILVA
REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO DO
OESTE
DESPACHO
Vistos,
O Executado foi devidamente intimado e concordou com os
valores requerendo a expedição de precatório para pagamento, ID
12175219.
Assim, conforme determinado no ID 10769791, expeça-se
Precatório, com anotação de que 20% correspondem aos honorários
advocatícios.
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Após, a juntada do comprovante de pagamento, tornem os autos
conclusos para extinção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Machadinho D’Oeste, data do registro do movimento no sistema.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000 Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL (436)
Processo nº 7002617-69.2017.8.22.0019
REQUERENTE:
MARCOS
ALEXANDRE
MANSAN
ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME
Nome: MARCOS ALEXANDRE MANSAN ELETRODOMESTICOS
EIRELI - ME
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2626, CENTRO,
Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO: MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA
Nome: MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA
Endereço: FERNANDO DE NORONHA, 3270, CENTRO,
Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
SENTENÇA
Vistos,
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
No curso da ação a parte autora manifestou-se pela desistência da
ação (ID 16795546).
Conforme o art. 485, VIII do CPC extingue-se o processo quando o
autor desistir da ação.
Ante o exposto, e considerando a manifestação da parte autora,
HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta seus jurídicos
e legais efeitos, na forma do art. 485, VIII do CPC.
Caso existam audiências pendentes no sistema, providencie-se a
escrivania o seu cancelamento.
Após as formalidades legais, arquive-se os autos.
SENTENÇA publicada e registrada automaticamente.
Intimem-se pessoalmente.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA.
Machadinho do Oeste/RO, data do registro do movimento no
sistema.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442. Processo: 700007056.2017.8.22.0019
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 19/01/2017 08:55:58
Requerente: JOSE FERNANDES PASTERR
Advogado do(a) REQUERENTE: ALESSANDRO DE JESUS
PERASSI PERES - RO0002383
Requerido: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
SENTENÇA
Vistos,
Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Cuida-se de ação de ressarcimento ajuizada por JOSÉ FERNANDES
PASTER em face de ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA
– CERON, ambos qualificados nos autos.
Relata a parte autora possuir uma propriedade rural, a qual não
foi beneficiada com a eletrificação. Diz que para levar energia a
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sua propriedade construiu uma subestação. Tendo gasto o valor
de R$ 7.512,00(sete mil, quinhentos e doze reais). Postula que
seja determinada a incorporação da subestação ao patrimônio da
parte requerida, com a consequente condenação ao pagamento de
restituição do valor desembolsado na construção.
Citada a requerida alega, em preliminar, a prescrição do direito
do autor. No MÉRITO, diz não haver direito ao ressarcimento,
postulando a improcedência da demanda.
DECIDO.
Quanto a aventada preliminar de prescrição, tenho que deve ser
afastada.
Este Magistrado já decidiu, em casos semelhantes, por reconhecer
a prescrição, contudo, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça de
Rondônia firmou entendimento unânime no sentido de que o início
da contagem do prazo prescricional conta-se partir da data em que
a rede elétrica do particular tenha sido efetivamente incorporada ao
patrimônio da concessionária e não na data da disponibilização da
energia elétrica ou do desembolso do consumidor.
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL (SUBESTAÇÃO).
INEXISTÊNCIA DE ATO FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO OU
CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO. RECURSOS PARTICULARES. O
prazo prescricional inicia com a efetiva incorporação ao patrimônio
da concessionária de energia elétrica, que se concretiza mediante
processo formal, por iniciativa desta. Inteligência do art. 71, §5º, do
Decreto nº 5.163/04. (TJRO. Turma Recursal. Recurso Inominado
7000138-71.2015.8.22.0020. Relator Juiz Glodner Luiz Pauletto.
Julgamento em 22/02/2017).
Assim, no presente caso, não ocorreu a incidência da prescrição,
pois ainda não formalizado o ato administrativo de incorporação da
subestação à concessionária de serviço público, sendo, inclusive
um dos pedidos formulados na petição inicial (obrigação de fazer:
incorporação).
Afasto, portanto, a preliminar e passo a análise do MÉRITO.
Trata-se de pedido de obrigação de fazer consistente na incorporação
da subestação particular ao patrimônio da concessionária de serviço
público, bem como, pedido de indenização por danos materiais
relativos à construção da referida subestação.
Aplica-se ao presente caso a Resolução nº 229/2006 da ANEEL que
determinou às concessionárias prestadoras do serviço de energia
que incorporassem aos seus patrimônios as redes particulares,
mas com o necessário ressarcimento dos recursos investidos.
Art. 2º. Para os efeitos desta Resolução serão considerados os
seguintes conceitos e definições (…)
III- Redes particulares: instalações elétricas, em qualquer tensão,
inclusive subestações, utilizadas para o fim exclusivo de prover
energia elétrica para unidades de consumo de seus proprietários e
conectadas em sistema de distribuição de energia.
A Resolução 229/2006 efetivamente traduz obrigatoriedade na
incorporação: “As distribuidoras devem incorporar todas as redes
particulares referidas no caput até 31 de dezembro de 2015” (artigo
8-A §2º).
Considerando a relação entabulada entre as partes, que é de
consumo, e presente a hipossuficiência do consumidor, caberia
à concessionária provar os seguintes fatos: a) se houve ou não,
formalmente ou de fato, a incorporação; b) se já realizada ou
pendente ou que, de fato, não incorporou a rede porque esta é
restrita à propriedade do autor e que não faz uso dela para atender
demanda de outros consumidores, hipóteses que afastaria a
possibilidade da incorporação (Resolução 229/2006, art. 4º).
A produção desta prova estava ao alcance da requerida, entretanto,
não o fez.
Pelo contrário! Vislumbro nos autos que há prova material da
construção da subestação pelo particular e a informação, sem
prova em contrário, de que a manutenção da rede é feita pela
concessionária e prestadora de serviços terceirizada, razão pela
qual a requerida já deveria ter procedido à incorporação formal, e
não tendo feito, deverá ser compelida a fazê-lo e a ressarcir a parte
requerente. Nesse sentido:
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ENERGIA
ELÉTRICA.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
INCORPORAÇÃO RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 229. ANEEL.
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. PROVA DOS GASTOS REALIZADOS. INDENIZAÇÃO
DEVIDO. Diante da discussão quanto ao dever de indenizar relativo
a construção de rede elétrica por particular, não há de se falar em
prescrição do dever de indenizar, uma vez que este somente se
estabelece após a incorporação. Diante dos gastos comprovados
pelo particular referente à expansão da rede, cabível a restituição
dos valores, quando a concessionária não comprova a incorporação
da rede, mas o conjunto probatório comprova que já ocorreu de
fato, sem o pagamento da devida indenização, nos termos da
Resolução 229/2006 ANEEL. (TJRO. Turma Recursal – Ji-Paraná.
Recurso Inominado 1001321-41.2012.822.0003, Relatora Juíza
Maria Abadia de Castro Mariano Soares Lima. Julgamento em
17/03/2014)
Consigne-se que a parte autora, para fins de obter o ressarcimento,
ainda que não tivesse todos os documentos, o essencial é
ter comprovado as circunstâncias básicas da sua pretensão,
com veracidade, bem delimitadas nos autos e que transmitam
confiabilidade, a fim de trazer elementos que possam ser sopesados
no convencimento do juízo.
No caso concreto, os documentos colacionados pelo autor, nos
ID’s 7996333 a 7996544 comprovam a construção da referida rede
elétrica, bem como, que a requerida se apropriou da rede construída
pelo autor, pois nos dias de hoje, mantém a rede por sua conta.
Nesse viés, reconhecido o direito à incorporação, nos termos do
art. 322, §2º do CPC, passo a analisar o pedido de indenização
por danos materiais, responsabilidade da requerida com base na
Resolução nº 229/2006 da ANEEL.
Saliento, ainda, que a incorporação das instalações pela requerida
enseja aumento de seu patrimônio em montante igual ao que seria
necessário em valores atualmente vigentes para que realizasse a
ligação de energia elétrica na propriedade da parte requerente, já
que, com o advento da Lei nº 10438/2002, é sua a obrigação de
garantir acesso à energia elétrica a consumidores como o caso em
análise, sem qualquer ônus para o consumidor.
Ora, é dos autos que o autor não juntou nota fiscal do valor gasto
na construção da rede elétrica, porém, no projeto elétrico consta a
relação de materiais, bem como, o orçamento juntado pelo mesmo
refere-se a gastos com materiais e mão de obra para construção de
subestação igualmente à constante no projeto elétrico, o qual está
em seu nome e foi aprovado pela requerida.
Destaca-se que sobre a matéria aqui discutida, a Turma Recursal
do Estado de Rondônia possui entendimento que, os gastos
dispensados na construção de rede de energia elétrica podem ser
comprovados através de orçamentos, vejamos:
ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES. GASTOS COM EQUIPAMENTOS
NA REDE DE ENERGIA. INCORPORAÇÃO CONFORME
RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 229 ANEEL. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. DEVER DE INDENIZAR. É devida a restituição
dos valores pagos pelo particular referentes aos equipamentos
utilizados na expansão da rede quando a concessionária de energia
elétrica não comprova sua não incorporação, ou não diligência
em demonstrar que já a indenizou, conforme dispõe a Resolução
Normativa nº 229/2006 ANEEL. Recurso Inominado, Processo
nº 1000149-27.2013.822.0004, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, Turma Recursal - Ji-Paraná, Relator(a) do Acórdão: Juiz
Marcos Alberto Oldakowski, Data de julgamento: 05/05/2014.
Colaciono, ainda, parte do voto do relator no julgamento supra
referenciado: “... Ante o exposto, conheço do recurso, por ser próprio
e tempestivo para dar-lhe provimento, reformando a SENTENÇA
proferida em primeiro grau para, com fundamento no art. 269, I do
Código de Processo Civil, JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial
para o fim de condenar a ré a restituir os valores gastos pela parte
autora com a instalação da substação de energia elétrica no valor de
R$ 4.753,13 (quatro mil setecentos e cinquenta e três reais e treze
centavos), conforme orçamento anexo à inicial, corrigidos desde o
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ajuizamento da ação e com juros a partir da citação, extinguindo o
feito com resolução de MÉRITO...” grifei (voto relatora Juíza Emy
Karla Yamamoto Roque, RI 1000149-27.2013.822.0004).
Assim, seguindo o entendimento da instância superior, acolho o
orçamento juntado nos autos (ID 7996333 e 7996385), como prova
do valor à ser ressarcido ao autor, no montante de R$ 7.512,00(sete
mil, quinhentos e doze reais), cujo valor deverá ser corrigido desde o
ajuizamento da ação (19/01/2017) e com juros a partir da citação.
Portanto, tenho que as provas contidas nos autos não deixam
dúvidas do dever da requerida de ressarcir o autor pelos valores
que efetivamente investiu na aquisição, instalação, manutenção e
as despesas que teve, pois a ré autorizou a construção da referida
rede, e após, passou a prestar o serviço de distribuição de energia e
manter a referida rede, mediante cobrança de tarifa, sem proceder
à devida indenização.
De remate, existindo nos autos comprovação de que a rede elétrica
fora empreendida pelo autor e por terceira pessoa, qual seja, José
Gomes Santana, deixo, desde já, ressalvado o direito de regresso
deste em reaver o percentual efetivamente empreendido, visto que
a parte autora está sendo indenizada pela totalidade do valor gasto
na construção da subestação.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos feitos por JOSÉ
FERNANDES PASTER em face de ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO
RONDÔNIA – CERON para:
a) CONDENAR a requerida a incorporar ao seu patrimônio a
subestação da parte requerente, localizada na Linha MC-03, GB
03, LOTE-258, km 19, Zona Rural, Machadinho do Oeste, Estado
de Rondônia.
b) CONDENAR a requerida a indenizar a parte requerente pelos
danos materiais suportados, no importe de R$ 7.512,00(sete mil,
quinhentos e doze reais), referente às despesas com a construção
da rede particular de energia elétrica ora incorporada ao patrimônio
da requerida, devendo computar-se, ainda, a correção monetária,
por meio do índice de parâmetro do TJRO, desde o ajuizamento da
ação (19/01/2017), e juros legais, a contar da citação;
Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo
Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios nessa fase, conforme
art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, não havendo pendências, arquive-se.
Machadinho do Oeste/RO, data do registro do movimento no
sistema.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
Intimação
Processo nº 7002374-28.2017.8.22.0019
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CONE SUL LTDA
EXECUTADO: ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA
DE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CONE SUL LTDA
Avenida Marechal Rondon, 1265, centro, Pimenta Bueno - RO CEP: 76800-000
FINALIDADE: Pela presente fica Vossa Senhoria devidamente
INTIMADO(A) para tomar conhecimento da SENTENÇA proferida
nos autos em epígrafe, conforme cópia em anexo, bem como para
recorrer, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, através de
advogado particular ou Defensoria Pública.
SENTENÇA
Atento à petição de ID 17869384 e, considerando que a mesma fora
apresentada antes da citação da parte executada, com fundamento
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no inciso VIII do art. 485 do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTA, sem resolução de MÉRITO, a presente ação movida por
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CONE SUL LTDA em face de ANA
PAULA RODRIGUES DE SOUZA, ambos qualificados nos autos.
Sem custas.
Considerando a preclusão lógica o feito transita em julgado na data
de hoje. Assim procedam-se às anotações necessárias e baixas,
arquivando-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Machadinho D’Oeste, RO, 21 de maio de 2018.
Diretora de Secretaria
(Assinatura digital registrada abaixo)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
INTIMÇÃO
Processo nº 7001694-43.2017.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: VEANI PEREIRA DA SILVA
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PROCURADORIA FEDERAL EM RONDONIA
DE: VEANI PEREIRA DA SILVA
RUA PORTO VELHO, S/N, CHACARA, ZONA RURAL, Vale do
Anari - RO - CEP: 76867-000
FINALIDADE: Fica procedida a INTIMAÇÃO das partes acima
mencionadas, para comparecer à audiência de instrução e
julgamento designada para o dia 06/07/2018 09:15mim, na sala
de audiências do Fórum desta comarca, na Rua Tocantins, 3029,
Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000. As partes
deverão trazer suas testemunhas, sendo em número máximo de
três, independente de intimação.
Machadinho D’Oeste, RO, 21 de maio de 2018.
PAULO LOURENÇO
Técnico Judiciário
(Assinatura digital registrada abaixo)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
Intimação
Processo nº 7002734-60.2017.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
DE: ANA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA
RUA CURITIBA, CHACARA, SETOR 01, Machadinho D’Oeste RO - CEP: 76868-000
Certifico que fica procedida a INTIMAÇÃO das partes acima
mencionadas, para comparecer à audiência de instrução e
julgamento designada para o dia 06/07/2018 09:30mim, na sala
de audiências do Fórum desta comarca, na Rua Tocantins, 3029,
Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000. As partes
deverão trazer suas testemunhas, sendo em número máximo de
três, independente de intimação.
Machadinho D’Oeste, RO, 21 de maio de 2018.
PAULO LOURENCO
Técnico Judiciário
(Assinatura digital registrada abaixo)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
Intimação
Processo nº 7001954-23.2017.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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AUTOR: JOSE TIBURCIO BATISTA
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: JOSE TIBURCIO BATISTA
LINHA MP 13, KM64, LOTE 50, PA SANTA MARIA, Machadinho
D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
FINALIDADE: Fica procedida a INTIMAÇÃO das partes acima
mencionadas, para comparecer à audiência de instrução e
julgamento designada para o dia 06/07/2018 09:45mim, na sala
de audiências do Fórum desta comarca, na Rua Tocantins, 3029,
Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000. As partes
deverão trazer suas testemunhas, sendo em número máximo de
três, independente de intimação.
Machadinho D’Oeste, RO, 21 de maio de 2018.
PAULO LOURENCO
Técnico Judiciário
(Assinatura digital registrada abaixo)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
Intimação
Processo nº 7000705-37.2017.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ALBERTO RODRIGUES FURTADO
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: ALBERTO RODRIGUES FURTADO
Linha TB 10, Lote 385, GB 04, KM 40, s/n, Zona Rural, Machadinho
D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
FINALIDADE: Fica procedida a INTIMAÇÃO das partes acima
mencionadas, para comparecer à audiência de instrução e
julgamento designada para o dia 13/07/2018 09:45 , na sala de
audiências do Fórum desta comarca, na Rua Tocantins, 3029,
Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000. As partes
deverão trazer suas testemunhas, sendo em número máximo de
três, independente de intimação.
Machadinho D’Oeste, RO, 21 de maio de 2018.
PAULO LOURENCO
Técnico Judiciário
(Assinatura digital registrada abaixo)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
Intimação
Processo nº 7001485-45.2015.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ROSENILDA ALVES DE LIMA
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PROCURADORIA FEDERAL EM RONDONIA
DE: ROSENILDA ALVES DE LIMA
RO 01, GLEBA 04, LOTE 63, ZONA RURAL, Machadinho D’Oeste
- RO - CEP: 76868-000
FINALDADE: Fica a parte acima mencionada devidamente
INTIMADA do recurso interposto, nos autos do processo acima,
pela parte contrária e, apresentar, caso queira, no prazo de 15
(quinze ) dias, suas contrarrazões.
Machadinho D’Oeste, RO, 21 de maio de 2018.
PAULO LOURENÇO
Técnico Judiciário
(Assinatura digital registrada abaixo)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº 7001603-84.2016.8.22.0019
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Nome: bernardo alimentos industria e comercio ltda
Endereço: AC Ji-Paraná, s/n, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900901
Nome: WALTER EUGENIO DOS SANTOS
Endereço: Avenida Costa e Silva, 3449, Centro, Machadinho
D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
Nome: WALTER EUGENIO DOS SANTOS - ME
Endereço: Avenida Costa e Silva, 2708, Machadinho D’Oeste - RO
- CEP: 76868-000 Endereço: Avenida Costa e Silva, 3449, Centro,
Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000
DECISÃO
Vistos,
Considerando que a tentativa de penhora via Bacen Jud restou
negativa (ID 15363619 e ID 15363599), DEFIRO parcialmente o
pedido de ID. 15845900.
Assim, expeça-se MANDADO de penhora e avaliação do veículo
Volkswagen Amarok Trend, Cabine Dupla, Diesel, cor prata, placa
NDP3496, para ser cumprido no endereço: Avenida Costa de Silva,
nº 2708, bairro Centro, no município de Machadinho do Oeste/RO,
conforme descrito na petição ID 15845900, nos termos do art.
212, § 2° e art. 835, IV, do CPC, devendo, no mesmo ato, lavrar a
penhora e intimar a parte executada para que, querendo, ofereça
impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo com ou sem manifestação, sem nova
CONCLUSÃO, intime-se a parte exequente para no prazo de 10
(dez) dias se manifestar e requerer o que entender ser de direito.
Expeça-se o necessário.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO DE PENHORA,
AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO.
Machadinho do Oeste-RO, 21 de maio de2018.
Adip Chaim Elias Homsi Neto
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Processo nº 7000921-66.2015.8.22.0019
Nome: TEREZINHA MARIA TEIXEIRA
Endereço: AC Machadinho do Oeste, 3865, Centro, Machadinho
D’Oeste - RO - CEP: 76868-970
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua Júlio de Castilho, 500, INSS, Centro, Porto Velho RO - CEP: 76801-130
Valor da Causa: R$ 9.456,00
DECISÃO
Vistos,
Retifique-se a classe processual para cumprimento de
SENTENÇA.
Intime-se a parte executada, na pessoa do seu advogado, por
publicação na imprensa oficial (não havendo advogado constituído
nos autos, intime-se pelo correio com AR), para efetuar o pagamento
no prazo de quinze dias, a partir de quando, caso não o efetue,
passará a incidir sobre o montante da condenação, a multa de 10%
(dez por cento), conforme §1° do art. 523 do Código de Processo
Civil.
Caso, efetue o pagamento através de depósito judicial, desde já
autorizo a expedição de alvará/ofício em favor do exequente e, na
sequência faça os autos conclusos para extinção.
Contudo, sendo intimado a parte executada e quedando-se inerte,
aplico a multa do §1° do art. 523 do CPC, devendo o exequente
apresentar os cálculos atualizados.
Após, volte os autos conclusos.
SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA.
Machadinho do Oeste – RO, data do registro do movimento no
sistema.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz Substituto
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000 - Fone:(69) 35812442. Processo: 700222532.2017.8.22.0019
Classe: PETIÇÃO (241)
Data da Distribuição: 05/09/2017 15:25:08
Requerente: MPRO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido: Machadinho do Oeste/RO e outros
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos,
Tendo em vista que a DECISÃO de ID 15640827 determinou
a supensão do feito somente em relação aos medicamentos
SOMALIUM 3 mg, PANTOPRAZOL 40 mg, ÁRTICO e LYRICA
150 mg, não inseridos na RENAME 2017, tenho que inexiste óbice
quando ao prosseguimento do feito em relação aos demais.
Sendo assim, diante da manifestação de ID 16388555, INTIME-SE
a parte autora para que, no prazo de 10(dez) dias, informe nos
autos se a obrigação postulada nos autos está sendo devidamente
cumprida, requerendo o que entender de direito.
Após, tornem-se os autos conclusos para deliberação.
Intime-se.
Machadinho D’oeste, data do registro do movimento no sistema.
Muhammad Hijazi Zaglout
Juiz Substituto
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
Intimação
Processo nº 7001036-87.2015.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: PAULINA DOS SANTOS OLEIAS
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
DE: PAULINA DOS SANTOS OLEIAS
Linha LJ 04, Lote 104, Zona Rural, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000
Certifico que fica procedida a INTIMAÇÃO das partes acima
mencionadas, para comparecer à audiência de instrução e
julgamento designada para o dia 26/06/2018 16:30mim, na sala
de audiências do Fórum desta comarca, na Rua Tocantins, 3029,
Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000. As partes
deverão trazer suas testemunhas, sendo em número máximo de
três, independente de intimação.
Machadinho D’Oeste, RO, 21 de maio de 2018.
PAULO LOURENCO
Técnico Judiciário
(Assinatura digital registrada abaixo)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Machadinho do Oeste - Vara Única
Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP:
76868-000
Intimação
Processo nº 7002696-48.2017.8.22.0019
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: IRIS FRANCIELY DE PAULA DE MORAES
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DE: IRIS FRANCIELY DE PAULA DE MORAES
Linha 12, Lote 74, S N, Zona Rural, Machadinho D’Oeste - RO CEP: 76868-000
Certifico que fica procedida a INTIMAÇÃO da parte acima
mencionada, para comparecer à audiência de instrução e
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julgamento designada para o dia 15/06/2018 09:00mim, na sala
de audiências do Fórum desta comarca, na Rua Tocantins, 3029,
Centro, Machadinho D’Oeste - RO - CEP: 76868-000. As partes
deverão trazer suas testemunhas, sendo em número máximo de
três, independente de intimação.
Machadinho D’Oeste, RO, 21 de maio de 2018.
PAULO LOURENÇO
Técnico Judiciário
(Assinatura digital registrada abaixo)
1ª Vara Cível
Juiz Substituto: Dr. Adip Chaim Elias Homsi Neto
Diretora de Cartório: Rosângela Maria de Oliveira Costa
E-Mail: mdo1civel@tjro.jus.br
Proc.: 0002735-09.2013.8.22.0019
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Conselho Regional de Farmácia dos Estados de
Rondônia e Acre/crf/ro/ac
Advogado:Silvana Laura de Souza Andrade. (RO 4080)
Executado:Drogaria e Perfumaria Diniz & Silva Ltda
FILALIDADE: Fica a parte executada devidamente intimada para
manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, da penhora, via sistema
BACENJUD. DECISÃO em anexo.
DECISÃO: DECISÃO, Procedi nesta data, penhora do valor
informado, via sistema BACENJUD, conforme espelho em anexo,
devendo aguardar a resposta das instituições financeiras, pelo
prazo de 03(três) dias.Vindo a resposta, se positiva, intime-se a
parte devedora para manifestação, no prazo de 15 dias, ficando
advertida que em caso de impugnação improcedente, serão
acrescidos 10% (dez por cento) de honorários advocatícios sobre o
montante devido; se negativa a resposta, intime-se a parte autora
para manifestar-se em termos de prosseguimento, sob pena de
extinção, no prazo de 05 dias.Cumpridas as determinações retro,
conclusos.Machadinho do Oeste-RO, quarta-feira, 9 de maio de
2018.Adip Chaim Elias Homsi Neto Juiz de Direito
Rosângela Maria de Oliveira Costa
Diretora de Cartório

COMARCA DE NOVA BRASILÂNDIA D´OESTE
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Proc.: 0000218-52.2018.8.22.0020
Ação:Pedido de Prisão Preventiva (Criminal)
Requerente:Delegacia de Polícia Civil de Nova Brasilândia do
Oeste-ro
Advogado:Delegado de Polícia ( )
Representado:Adir Rosa
Advogado:João Francisco Matara Junior (OAB/RO 6226)
DECISÃO Trata-se de pedido de prisão preventiva em desfavor
de ADIR ROSA, formulado pelo Ministério Público após ocorrência
de novos fatos, conforme certidão de fl. 74.O Ministério Público,
fundamenta o pedido de prisão preventiva na garantia da ordem
pública e aplicação da lei penal, posto que há informações de que o
investigado em várias ocasiões porta arma de fogo sem autorização
legal, bem como, ainda que de forma indireta vem intimidando
testemunhas.Requer ainda, o deferimento de MANDADO de busca
e apreensão na residência de ADIR ROSA.É o relatório necessário.
DECIDO.Pois bem, é certo que anteriormente fora deferida
a liberdade provisória ao investigado, mediante cumprimento
de medidas cautelares.Ocorre, que a situação fática mudou,
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sobrevindo aos autos novas informações a respeito da conduta
do infrator (fl. 74), tornando insuficiente as medidas cautelares
diversas da prisão, sendo que, diante da situação fática a melhor
cautela a ser adotada é a prisão preventiva, nos termos do art. 311
e 312, do CPP.Sabe-se que, para decretação da prisão preventiva
são necessárias a prova da existência do crime e indício suficiente
da autoria, não havendo dúvidas quanto isso no caso em comento.
Assim, diante dos novos fatos noticiados no feito, entendo pois,
presente a necessidade de reguardar a garantia da ordem pública
e conveniência da instrução criminal, porquanto sobreveio notícias
de que o investigado possui arma de fogo, e que tem transitado
reiteradas vezes nas proximidades da propriedade de seus
genitores, como forma intimidação, visto aqueles serão possíveis
testemunhas na ação penal.Segue ementa neste sentido, in
verbis:HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR. Investigação policial.
Prova indiciária de que o paciente integra organização criminosa
para o tráfico de drogas. Indícios de intimidação de testemunhas.
Necessidade da segregação cautelar por conveniência da instrução
criminal. Prisão cautelar mantida. ORDEM DENEGADA, UNÂNIME.
(Habeas Corpus Nº 70044141406, Terceira Câmara Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em
06/10/2011)HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS
TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. Segundo
os autos, o paciente, em tese, integrante de organização criminosa
denominada Bala na Cara, é apontado como um dos responsáveis
pela prática de crimes de homicídio, em virtude de desavenças
oriundas do tráfico de drogas. O lapso temporal decorrido entre
a data do fato (12/11/16) e a prisão do paciente (14/02/18), por si
só, não justifica a concessão da liberdade provisória. O Ministério
Público ofertou denúncia contra o paciente e outros 3 indivíduos,
dando-os como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incs. I,
III e IV, c/c o art. 14, inc. I, e por duas vezes, nas sanções do
art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, c/c o art. 14, inc. II, todos do CP.
O decreto prisional, firmado pelo magistrado em 14/02/18,
apresenta fundamentação adequada e pertinente. Demonstrada a
materialidade dos fatos e presentes indícios suficientes de autoria,
cabível a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem
pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do art.
312 do CPP. Medidas cautelares diversas da prisão. Insuficientes
e inadequadas. Os fatos narrados no expediente são graves e a
periculosidade dos agentes envolvidos, em tese, é acentuada. O
paciente apresenta extensa folha de antecedentes, responde a
ações penais diversas e já possui condenação, com trânsito em
julgado, pela prática de crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03.
Os demais argumentos apresentados da defesa deverão ser
analisados no momento processual oportuno, já que não é possível
o exame de provas, de forma pormenorizada, na via estreita do
habeas corpus, de sumária cognição. A prisão preventiva não ofende
o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata
de execução antecipada de pena. A Constituição Federal prevê, no
seu art. 5º, LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente
de ordem escrita e fundamentada. ORDEM DENEGADA. (Habeas
Corpus Nº 70076959071, Segunda Câmara Criminal, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em
10/05/201Assim, a guisa do acima explicitado, entendo pois, que
neste momento a necessidade da decretação da prisão preventiva
do investigado é medida impositiva, pra garantia da ordem pública
e conveniência da instrução criminal. Posto isso, com fundamento
nos artigos 311 e 312 do, CPP, decreto a prisão preventiva de ADIR
ROSA, já qualificado nos autos, como medida necessária para
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Do mesmo modo, em face da situação fática supracitada, DEFIRO
o pedido de busca e apreensão, nos termos do art. 240, § 1º, “b”,
“e” e “h” do CPP, e como consequência, determino seja realizada
busca e apreensão no seguinte endereço: Linha 144, Km 2,5, Lado
Sul, Novo Horizonte do Oeste, nesta cidade.Deverá a Autoridade
encarregada das diligências observar as normas contidas nos
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artigos 240 e 245 do Estatuto Processual Penal, bem como o
disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.A busca
também deverá ser feita de modo que não moleste os moradores
mais do que o indispensável para o êxito da diligência (CPP, art.
248).SERVE A DECISÃO COMO OFÍCIO, MANDADO DE PRISÃO
E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – no
endereço acima mencionado, com prazo de validade de 10 dias.
Adote-se as demais providências pertinentes ao cumprimento da
medida.Após o seu cumprimento, a Autoridade encarregada deverá
lavrar termo circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas
presenciais, devendo apresentá-lo a este juízo no prazo de 5
dias.Resta prejudicado o Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério Público.Proceda-se às intimações necessárias.
Ciência da presente DECISÃO ao Ministério Público. Expeça-se o
necessário. Cumpra-seNova Brasilândia-RO, segunda-feira, 21 de
maio de 2018.Denise Pipino Figueiredo Juíza de Direito
Cecilia de Carvalho Cardoso Fraga
Diretora do Cartório

1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, 1500, Setor 13, Nova Brasilândia D’Oeste
- RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34182599. Processo: 700083235.2018.8.22.0020
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 11/05/2018 16:21:47
Requerente: TEREZA JULIA LOPES
Advogado do(a) REQUERENTE: ISABELE LOBATO REIS RO0003216
Requerido: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO:
I – Da tutela de urgência
Para a concessão da tutela de urgência, mister que a parte
interessada comprove o perigo na demora e a verosimilhança de
suas alegações, isto é, quase que uma prova pré-constituída do
direito vindicado. A estes dois elementos, soma-se a possibilidade
de reversão do provimento ao final, qual seja, a possibilidade de se
retornar ao status quo.
No caso em apreço, o(a) demandante não logrou êxito em comprovar
neste momento o primeiro requisito, isto é, perigo na demora, eis
que a longa data vem sendo perpetuados os descontos e somente
agora é que invoca a proteção do Poder Judiciário, o que indica,
ao menos neste juízo raso, que o suposto ato ilícito não ocasionou
reflexos no mínimo para sua subsistência.
Diante desse celeuma, a partir da escassez dos recursos públicos
e da infinidade das demandas e da inexistência de free riders, uma
vez que alguém está a pagar essa conta, tenho que não estão
preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela
de urgência.
III – Da audiência de conciliação, instrução e julgamento
Para promover a celeridade processual, considerando que para
prosseguimento da presente, basta apenas o recolhimento das
custas ou prova de sua impossibilidade, fatos que não desembocam
em qualquer impasse para o tramite processual neste momento
singular, promova-se a citação da requerida para querendo
apresentar resposta. Alias,esta medida visa a dar cumprimento
ao direito fundamental do cidadão em ter um processo julgado em
tempo razoável.
Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a praxe
tem demonstrado que nas situações como a presente, a parte ré
não tem ofertado acordo
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Ademais, caso entenda pela possibilidade em fazê-lo, nada impede
que faça requerimento para tal e apresente proposta na ata.
a) O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15
(quinze) dias, cujo termo inicial será a data da citação, nos termos
do CPC. Caso haja alegação de validade do pacto, desde já deverá
apresentar cópia autenticada do contrato e depositar os honorários
do perito, porquanto a validade do documento interessa a parte ré
O valor dos honorários periciais é de R$1.000,00(mil reais).
b).Com a resposta, intime-se a parte autora para querendo
apresentar impugnação.
c) Na mesma senda, compete a parte autora no prazo da réplica
juntar extratos bancários da época do suposto empréstimo, caso
não o tenha feito na inicial, ou, se na contestação for apresentada
outra época. Não o fazendo será presumido como válido os
documentos de depósito juntados pele requerida.
d).Na mesma toada as partes deverão especificar as provas que
sejam produzir, justificando a pertinência ou pugnar pelo julgamento
antecipado do feito.
e).Após, o cumprimento de todos os itens tornem-me conclusos.
A presente serve como MANDADO /carta precatória/carta de
citação.
Nova Brasilândia D’Oeste, Quarta-feira, 16 de Maio de 2018
DENISE PIPINO FIGUEIREDO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, 1500, Setor 13, Nova Brasilândia D’Oeste
- RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34182599. Processo: 700034332.2017.8.22.0020
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 23/02/2017 08:35:30
Requerente: ALVINA ZIILSKE SCHNEIDER
Advogados do(a) EXEQUENTE: GILSON VIEIRA LIMA RO0004216, FABRICIO VIEIRA LIMA - RO8345, CHARLES
KENNY LIMA DE BRITO - RO8341
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
Vistos
Convolo a penhora em depósito.
Intime-se o executado para que no prazo de cinco dias comprove
eventual impenhorabilidade da verba constrita ou excesso de
execução, nos termos do disposto no §3º do artigo 854 do CPC.
Com ou sem manifestação, vistas ao exequente para requerer o
que de direito em 48 horas.
Na sequencia, tornem-me conclusos.
Nova Brasilândia D’Oeste, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
DENISE PIPINO FIGUEIREDO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, 1500, Setor 13, Nova Brasilândia D’Oeste
- RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34182599. Processo: 700039613.2017.8.22.0020
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 28/02/2017 10:08:28
Requerente: VALDECIR FERRO
Advogados do(a) REQUERENTE: FABRICIO VIEIRA LIMA RO8345, CHARLES KENNY LIMA DE BRITO - RO8341
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
Vistos
Convolo a penhora em depósito.
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Intime-se o executado para que no prazo de cinco dias comprove
eventual impenhorabilidade da verba constrita ou excesso de
execução, nos termos do disposto no §3º do artigo 854 do CPC.
Com ou sem manifestação, vistas ao exequente para requerer o
que de direito em 48 horas.
Na sequencia, tornem-me conclusos.
Nova Brasilândia D’Oeste, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
DENISE PIPINO FIGUEIREDO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, 1500, Setor 13, Nova Brasilândia D’Oeste
- RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34182599. Processo: 700111410.2017.8.22.0020
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 18/05/2017 22:04:51
Requerente: AGOSTINHO MARCINLIO DASILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: TIAGO SCHULTZ DE MORAIS
- RO6951
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos
Convolo a penhora em depósito.
Intime-se o executado para que no prazo de cinco dias comprove
eventual impenhorabilidade da verba constrita ou excesso de
execução, nos termos do disposto no §3º do artigo 854 do CPC.
Com ou sem manifestação, vistas ao exequente para requerer o
que de direito em 48 horas.
Na sequencia, tornem-me conclusos.
Nova Brasilândia D’Oeste, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
DENISE PIPINO FIGUEIREDO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, 1500, Setor 13, Nova Brasilândia D’Oeste
- RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34182599. Processo: 700028274.2017.8.22.0020
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 16/02/2017 15:32:41
Requerente: SEBASTIAO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: RILDO RODRIGUES SALOMAO
- RO0005335
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
Vistos
Convolo a penhora em depósito.
Intime-se o executado para que no prazo de cinco dias comprove
eventual impenhorabilidade da verba constrita ou excesso de
execução, nos termos do disposto no §3º do artigo 854 do CPC.
Com ou sem manifestação, vistas ao exequente para requerer o
que de direito em 48 horas.
Na sequencia, tornem-me conclusos.
Nova Brasilândia D’Oeste, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
DENISE PIPINO FIGUEIREDO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, 1500, Setor 13, Nova Brasilândia D’Oeste
- RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34182599. Processo: 700049636.2015.8.22.0020
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 18/08/2015 16:41:26
Requerente: FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA
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Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULO CESAR DE CAMARGO RO0004345
Requerido: MAURICIO COITINHO NASCIMENTO e outros
Advogado do(a) EXECUTADO: EDSON VIEIRA DOS SANTOS RO0004373
Advogado do(a) EXECUTADO: EDSON VIEIRA DOS SANTOS RO0004373
Vistos
(Espelhos BACENJUD e RENAJUD anexos)
1. A penhora de ativos restou infrutífera ante a ausência de ativos
suficientes para pagamento do débito.
2. Vistas ao exequente para requerer o que de direito.
3. Se houver pedido para expedição de MANDADO de penhora,
Expeça-se MANDADO de penhora, avaliação e depósito de bens
suficientes para garantia da execução. Quando do cumprimento
da diligência, o meirinho deverá observar o disposto nos artigos
836 e seguintes. Não será levada a efeito a penhora quando ficar
evidente que o produto da execução dos bens encontrados será
totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução;
quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de
determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na
certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento
do executado, quando este for pessoa jurídica; Elaborada a lista,
o executado ou seu representante legal será nomeado depositário
provisório de tais bens até ulterior determinação do juiz; Elaborada
a lista, o executado será nomeado depositário provisório, pois será
depositário infiel se o juiz determinar a penhora e este não o fizer.
4. Quanto ao depósito, deverá ser observado o disposto no artigo
840 do CPC
5. Com a juntada do MANDADO e eventual decurso de prazo/
manifestação do executado, vistas ao exequente.
6. caso haja impugnação quanto ao cálculo, deverá ser encaminhado
os autos ao contador para atualização e aberto vistas as partes
para manifestação no prazo comum de cinco dias.
Na sequencia, tornem-me conclusos.
A presente serve como MANDADO /carta precatória.
Nova Brasilândia D’Oeste, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
DENISE PIPINO FIGUEIREDO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, 1500, Setor 13, Nova Brasilândia D’Oeste
- RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34182599. Processo: 700084619.2018.8.22.0020
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 15/05/2018 08:41:43
Requerente: JOSE ANTONIO BORGES
Advogado do(a) REQUERENTE: ARISTIDES GONCALVES
JUNIOR - RO0004303
Requerido: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Advogado do(a) REQUERIDO:
I - Da tutela de urgência
Vistos, etc...
A ação proposta contém em sua inicial descrição de fato bastante
comum, diria até mesmo corriqueiro, o que recomenda a concessão
da liminar para os fins pretendidos, seja pelo fato de não representar
qualquer prejuízo à parte requerida, seja pela potencialidade de
dano ao requerente, já que tais inscrições praticamente inviabilizam
a vida financeira de qualquer indivíduo, o que não se mostra
razoável quando há discussão judicial do débito.
Ademais, vem se pacificando o entendimento no sentido de que
havendo questionando sobre o montante da dívida, é cabível
suspender a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma
vez que tal não acarretará qualquer prejuízo a requerida, posto que
se ao final a pretensão for indeferida a demandada poderá proceder
nova inclusão e buscar o recebimento de seu crédito.
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Vislumbrando presentes, pois, a fumaça do bom direito, representada
pela discussão da dívida em Juízo, bem como o perigo da demora,
ou seja, concedo a liminar para o fim de determinar que a requerida
cancele no prazo de 72 horas a inscrição do nome do autor no
rol dos inadimplentes, bem como do cadastro de emitentes de
cheque sem fundos, sob pena de pagamento de multa diária de R$
100,00(cem reais), limitada a R$ 3.000,00.
Cite-se e intime-se.
Desgne-se audiência de conciliação, instrução e julgamento
A presente serve como MANDADO
Nova Brasilândia D’Oeste, Quarta-feira, 16 de Maio de 2018
DENISE PIPINO FIGUEIREDO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, 1500, Setor 13, Nova Brasilândia D’Oeste
- RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34182599. Processo: 700083150.2018.8.22.0020
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 11/05/2018 15:45:56
Requerente: TEREZA JULIA LOPES
Advogado do(a) REQUERENTE: ISABELE LOBATO REIS RO0003216
Requerido: BANCO BONSUCESSO S.A.
Advogado do(a) REQUERIDO:
I – Da tutela de urgência
Para a concessão da tutela de urgência, mister que a parte
interessada comprove o perigo na demora e a verosimilhança de
suas alegações, isto é, quase que uma prova pré-constituída do
direito vindicado. A estes dois elementos, soma-se a possibilidade
de reversão do provimento ao final, qual seja, a possibilidade de se
retornar ao status quo.
No caso em apreço, o(a) demandante não logrou êxito em comprovar
neste momento o primeiro requisito, isto é, perigo na demora, eis
que a longa data vem sendo perpetuados os descontos e somente
agora é que invoca a proteção do Poder Judiciário, o que indica,
ao menos neste juízo raso, que o suposto ato ilícito não ocasionou
reflexos no mínimo para sua subsistência.
Diante desse celeuma, a partir da escassez dos recursos públicos
e da infinidade das demandas e da inexistência de free riders, uma
vez que alguém está a pagar essa conta, tenho que não estão
preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela
de urgência.
III – Da audiência de conciliação, instrução e julgamento
Para promover a celeridade processual, considerando que para
prosseguimento da presente, basta apenas o recolhimento das
custas ou prova de sua impossibilidade, fatos que não desembocam
em qualquer impasse para o tramite processual neste momento
singular, promova-se a citação da requerida para querendo
apresentar resposta. Alias,esta medida visa a dar cumprimento
ao direito fundamental do cidadão em ter um processo julgado em
tempo razoável.
Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a praxe
tem demonstrado que nas situações como a presente, a parte ré
não tem ofertado acordo
Ademais, caso entenda pela possibilidade em fazê-lo, nada impede
que faça requerimento para tal e apresente proposta na ata.
a) O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15
(quinze) dias, cujo termo inicial será a data da citação, nos termos
do CPC. Caso haja alegação de validade do pacto, desde já deverá
apresentar cópia autenticada do contrato e depositar os honorários
do perito, porquanto a validade do documento interessa a parte ré
O valor dos honorários periciais é de R$1.000,00(mil reais).
b).Com a resposta, intime-se a parte autora para querendo
apresentar impugnação.
c) Na mesma senda, compete a parte autora no prazo da réplica
juntar extratos bancários da época do suposto empréstimo, caso
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não o tenha feito na inicial, ou, se na contestação for apresentada
outra época. Não o fazendo será presumido como válido os
documentos de depósito juntados pele requerida.
d).Na mesma toada as partes deverão especificar as provas que
sejam produzir, justificando a pertinência ou pugnar pelo julgamento
antecipado do feito.
e).Após, o cumprimento de todos os itens tornem-me conclusos.
A presente serve como MANDADO /carta precatória/carta de
citação.
Nova Brasilândia D’Oeste, Quarta-feira, 16 de Maio de 2018
DENISE PIPINO FIGUEIREDO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, 1500, Setor 13, Nova Brasilândia D’Oeste
- RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34182599. Processo: 700317487.2016.8.22.0020
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 29/11/2016 15:34:52
Requerente: JOLIMAR DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDSON VIEIRA DOS SANTOS RO0004373
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) EXECUTADO: GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
Vistos
Convolo a penhora em depósito.
Intime-se o executado para que no prazo de cinco dias comprove
eventual impenhorabilidade da verba constrita ou excesso de
execução, nos termos do disposto no §3º do artigo 854 do CPC.
Com ou sem manifestação, vistas ao exequente para requerer o
que de direito em 48 horas.
Na sequencia, tornem-me conclusos.
Nova Brasilândia D’Oeste, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
DENISE PIPINO FIGUEIREDO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, 1500, Setor 13, Nova Brasilândia D’Oeste
- RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34182599. Processo: 700061356.2017.8.22.0020
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 22/03/2017 16:44:56
Requerente: JK COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido: VENILSON FLORENTINO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos
Convolo a penhora em depósito.
Intime-se o executado para que no prazo de cinco dias comprove
eventual impenhorabilidade da verba constrita ou excesso de
execução, nos termos do disposto no §3º do artigo 854 do CPC.
Com ou sem manifestação, vistas ao exequente para requerer o
que de direito em 48 horas.
Na sequencia, tornem-me conclusos.
Nova Brasilândia D’Oeste, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
DENISE PIPINO FIGUEIREDO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, 1500, Setor 13, Nova Brasilândia D’Oeste
- RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34182599. Processo: 700038751.2017.8.22.0020
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
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Data da Distribuição: 27/02/2017 12:42:45
Requerente: MANOEL FERREIRA DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: FABRICIO VIEIRA LIMA RO8345, CHARLES KENNY LIMA DE BRITO - RO8341
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
Vistos
Convolo a penhora em depósito.
Intime-se o executado para que no prazo de cinco dias comprove
eventual impenhorabilidade da verba constrita ou excesso de
execução, nos termos do disposto no §3º do artigo 854 do CPC.
Com ou sem manifestação, vistas ao exequente para requerer o
que de direito em 48 horas.
Na sequencia, tornem-me conclusos.
Nova Brasilândia D’Oeste, Sexta-feira, 18 de Maio de 2018
DENISE PIPINO FIGUEIREDO
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, 1500, Setor 13, Nova Brasilândia D’Oeste
- RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34182599. Processo: 700076133.2018.8.22.0020
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Data da Distribuição: 03/05/2018 08:53:03
Requerente: NILIAN ELAINE PINHEIRO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ARISTIDES GONCALVES
JUNIOR - RO0004303
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos, etc...
A ação proposta contém em sua inicial descrição de fato bastante
comum, diria até mesmo corriqueiro, o que recomenda a concessão
da liminar para os fins pretendidos, seja pelo fato de não representar
qualquer prejuízo à parte requerida, seja pela potencialidade de
dano ao requerente, já que tais inscrições praticamente inviabilizam
a vida financeira de qualquer indivíduo, o que não se mostra
razoável quando há discussão judicial do débito.
Ademais, vem se pacificando o entendimento no sentido de que
havendo questionando sobre o montante da dívida, é cabível
suspender a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma
vez que tal não acarretará qualquer prejuízo a requerida, posto que
se ao final a pretensão for indeferida a demandada poderá proceder
nova inclusão e buscar o recebimento de seu crédito.
Vislumbrando presentes, pois, a fumaça do bom direito, representada
pela discussão da dívida em Juízo, bem como o perigo da demora,
ou seja, concedo a liminar para o fim de determinar que a requerida
cancele no prazo de 72 horas a inscrição do nome do autor no
rol dos inadimplentes, bem como do cadastro de emitentes de
cheque sem fundos, sob pena de pagamento de multa diária de R$
100,00(cem reais), limitada a R$ 3.000,00.
Designe audiência de conciliação, instrução e julgamento
A presente serve como carta de citação.
Nova Brasilândia D’Oeste, Quarta-feira, 16 de Maio de 2018
DENISE PIPINO FIGUEIREDO
Juíz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, 1500, Setor 13, Nova Brasilândia D’Oeste RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34182599
Processo nº 0001385-46.2014.8.22.0020
Polo Ativo: ARISTIDES GONCALVES JUNIOR
Advogado do(a) AUTOR: ARISTIDES GONCALVES JUNIOR RO0004303
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Polo Passivo: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Nova Brasilândia D’Oeste, 18 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, 1500, Setor 13, Nova Brasilândia D’Oeste RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34182599
Processo nº 0001735-73.2010.8.22.0020
Polo Ativo: ALESSANDRO JOSUÉ CELESTINO e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Polo Passivo: JOAO BATISTA RODRIGUES
Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Nova Brasilândia D’Oeste, 18 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, 1500, Setor 13, Nova Brasilândia D’Oeste RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34182599
Processo nº 0001138-65.2014.8.22.0020
Polo Ativo: ARISTIDES GONCALVES JUNIOR
Advogado do(a) AUTOR: ARISTIDES GONCALVES JUNIOR RO0004303
Polo Passivo: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Nova Brasilândia D’Oeste, 18 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, 1500, Setor 13, Nova Brasilândia D’Oeste
- RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34182599. Processo: 700075878.2018.8.22.0020
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 02/05/2018 12:08:18
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Requerente: ALLAM DEYVID RESENDE STOFFES
Advogado do(a) EXEQUENTE: TIAGO SCHULTZ DE MORAIS RO6951
Requerido: TOKINVEST SERVICOS FINANCEIROS BR LTDA ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
1. Altere-se o fluxo para a vara cível.
2. promova o exequente o recolhimento das custas processuais.
3. Comprovado o recolhimento, cite-se o executado para que no
prazo d três dias efetue o pgamaneto do débito principal e dos
honorários advocatícios, os quais arbitro em 10%.
4. Em caso de pronto pagamento, os honorários são reduzidos
para 5%.
5. Decorrido o triduo, proceda-se a penhora e a avaliação, de tudo
lavrando-se auto, com intimação do executado.
6.. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestarlhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1o
Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de
justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e,
havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa,
certificando pormenorizadamente o ocorrido.Aperfeiçoada a citação
e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em
penhora, independentemente de termo.
7. Indefiro o pedido de arresto via BACENJUD, uma vez que não há
provas da urgência na medida, tampouco consta caução.
Nova Brasilândia D’Oeste, Quarta-feira, 16 de Maio de 2018
DENISE PIPINO FIGUEIREDO
Juíz(a) de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única
Rua Príncipe da Beira, 1500, Setor 13, Nova Brasilândia D’Oeste RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34182599
Processo nº 0001149-94.2014.8.22.0020
Polo Ativo: ARISTIDES GONCALVES JUNIOR
Advogado do(a) AUTOR: ARISTIDES GONCALVES JUNIOR RO0004303
Polo Passivo: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) RÉU:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Nova Brasilândia D’Oeste, 18 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
1ª Vara Cível da Comarca de Nova Brasilândia do Oeste-RO
e-mail: nbo1civel@tjro.jus.br
Juiz(a) Titular: Denise Pipino Figueiredo
Proc.: 0001382-91.2014.8.22.0020
Ação:Execução Contra a Fazenda Pública
Requerente:Aristides Gonçalves Júnior
Advogado:Aristides Gonçalves Júnior (OAB/RO 4303)
Requerido:Governo do Estado de Rondônia
Advogado:Procurador do Estado (NBO 020)
DESPACHO:
DESPACHO Suspendo o feito pelo prazo de 90 dias.Decorrido o
prazo, intime-se o autor para requerer o que entender de direito, no
prazo de 10 dias.I.C.Nova Brasilândia-RO, sexta-feira, 18 de maio
de 2018.Denise Pipino Figueiredo Juíza de Direito
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Proc.: 0000325-04.2015.8.22.0020
Ação:Inventário
Inventariante:Ednalva Sperti Cordeiro
Advogado:João Carlos da Costa (OAB/RO 1258), Daniel Redivo
(OAB/RO 3181), Eddye Kerley Canhim (OAB/RO 6511)
Inventariado:Espólio de Elza Pinheiro Sperti
DESPACHO:
DESPACHO Defiro o requerimento da inventariante.Ao cartório para
designação de audiência de conciliação, conforme disponibilidade
de CEJUSC.As partes ficam intimadas pelos seus respectivos
patronos.I.C.Nova Brasilândia-RO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.
Denise Pipino Figueiredo Juíza de Direito
Simone Cristina Ciconha
Diretora de Cartório

COMARCA DE PRESIDENTE MÉDICI
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Proc.: 0000700-13.2016.8.22.0006
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministerio Publico Estadual
Réu:Antonio Jacson Bataioli Mendonça
Advogado:Luciano da Silveira Vieira (RO 1643.)
Ato ordinário: Fica o causídico devidamente intimado do cálculo
de penas elaborado e encartado às fls. 235 usque 238, ao passo
que mantendo silêncio será considerado como aceito. Presidente
Médici/RO, aos 18 de maio de 2018.
Proc.: 1000930-04.2017.8.22.0006
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministerio Publico Estadual
Denunciado:Roberto de Souza Malaquias
Vítima:Josiany Alves Catarinque da Silva
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias
Autos n. 1000930-04.2017.8.22.0006
De: ROBERTO DE SOUZA MALAQUIAS, brasileiro, solteiro,
prestador de serviços gerais, filho de Izael Malaquias Maria
Carvalho de Souza Malaquias, nascido aos 13/05/1991, natural de
Presidente Médici/RO, residente e domiciliado atualmente em local
incerto e não sabido.
FINALIDADE:
Intimá-lo para comparecer perante este Juízo, no dia 20/08/2018,
às 09h00min, a fim de participar de audiência de instrução e
julgamento e ao final ser interrogado.
Presidente Médici, aos 21/05/2018.
Elisângela Frota Araújo Reis, Juíza de Direito.
Assinatura Digital, Chaves Públicas Brasileiras-ICP-BRASIL
Proc.: 0000139-86.2016.8.22.0006
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministerio Publico Estadual
Denunciado:Muller Stinghel, Robson Nei de Souza
Advogado:Ranmar Santyago Alves Amorim Santos (MT 21910/0)
Ato ordiário: Fica o causídico devidamente intimado da audiência
designada para o dia 13/06/2018, às 17h30min, a realizar-se na
Segunda Vara Criminal da comarca de Tangará da Serra/MT, que
tem por FINALIDADE interrogar o réu Muller Stringhel. Presidente
Médici/RO, aos 21 de maio de 2018.
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Proc.: 0001619-41.2012.8.22.0006
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministerio Publico Estadual
Denunciado:Maria Aparecida Rodrigues
Advogado:Edna Ferreira Pasmo (RO 8269)
Ato ordinário: Fica a causídica devidamente intimada da audiência
designada para o dia 19/06/2018, às 10h50min, a realizar-se na
Primeira Vara da Auditoria Militar Esdtadual, quando será inquirida
a testemunha arrolada na peça exordial acusatória Sílvio Stanley
Talhari. Presidente Médici/RO, aos 21 de maio de 2018.

1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Presidente Médici - Vara Única
Av. Castelo Branco, 2667, Centro, Presidente Médici - RO - CEP:
76916-000 - Fone:(69)3471-2714/2655
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias
Do executado Joilton Monteiro, inscrito no CPF sob o n. 886.240.08253, residente e domiciliado em lugar ignorado.
FINALIDADE: Citar o executado acima mencionado para no prazo
de 5 (cinco) dias, contados do vencimento do presente edital, pagar
a importância de R$ - 167,29 (cento e sessenta e nove reais e vinte
e nove centavos), atualizada até o dia 30.03.2017, representada
pela certidão de dívida ativa n. 20160200006666, mas as custas
processuais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da execução, além de juros, multa
de mora, e outros encargos indicados na certidão de dívida ativa,
ou nomear bens à penhora, sob pena de serem penhorados bens
de sua propriedade suficientes para assegurar a execução e seus
acréscimos legais.
PJe – 7000473-64.2017.8.22.0006
Classe – Execução Fiscal
Credor – Estado de Rondônia
Advogado – Caroline Mezzomo Barroso Bittencourt
Executado – Joilton Monteiro
Sede do Juízo: Fórum Pontes de Miranda, Rua Castelo Branco,
2667 – Presidente Médici-RO – CEP 76.916-000 – Fone/Fax (069)
3471-2714.
Presidente Médici-RO, 06 de dezembro de 2017.
Elisângela Frota Araújo Reis – Juíza de Direito
(assinado digitalmente)

COMARCA DE SANTA LUZIA D´OESTE
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Proc.: 0001414-73.2012.8.22.0018
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado: Edinei da Silva Pontes
Advogado: Dr. Éder Junior Matt (OAB/RO 3660)
FINALIDADE: Intimar o advogado acima informado, da DECISÃO
abaixo transcrita.
DECISÃO: “Visto em mutirão. INDEFIRO a comutação e o indulto,
visto que não faz jus o reeducando, conforme certidão de fl. 396, e
parecer do MP de fl. 401. Homologo os cálculos de fl. 397. DEFIRO
O LIVRAMENTO CONDICIONAL, com efeitos a partir de 8/4/2018,
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desde que não sobrevenha falta grave ou qualquer motivo que
desautorize a concessão do beneficio. Contudo, estabeleço que o
período de prova se estenderá até o dia do término de cumprimento
da pena imposta, com as condições a seguir, de acordo com o art.
132 da Lei de Execuções Penais. a)comprovar ocupação lícita e
residência fixa, por escrito, no prazo de 30 dias; b)comparecer em
juízo, bimestralmente, para informar e justificar as suas atividades,
bem como atualizar endereço; c)não mudar de residência sem
prévia comunicação ao Juízo; d)não frequentar bares, prostíbulos
e assemelhados. O reeducando deverá ser cientificado de que
o descumprimento de qualquer uma das condições impostas
importará na revogação do presente benefício. Expeça-se em seu
favor carta de livramento ou salvo-conduto, na forma de alvará
judicial, onde deverá constar as condições impostas. Realize-se a
cerimônia prevista no art. 137 da Lei de Execuções Penais. Saem
os presentes intimados. Pratique-se o necessário. Serve a presente
de MANDADO de intimação” Santa Luzia d’Oeste/RO, 18 de maio
de 2018.
Proc.: 1000699-41.2017.8.22.0017
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (2020202020 2020202020)
Réu:Donizete Antunes de Oliveira
Advogado: Dr. Airton Pereira de Araujo (OAB/RO 243)
DECISÃO: “Visto em mutirão. INDEFIRO a comutação e o indulto,
visto que não faz jus o reeducando. Homologo os cálculos de fl. 179.
Saem os presentes intimados. Serve a presente de intimação para
o reeducando.” Santa Luzia d’Oeste/RO, 18 de maio de 2018.
Proc.: 0000048-86.2018.8.22.0018
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Executado: Jacson Neves Miranda
Advogado:Dr.Flávio Luis dos Santos (OAB/RO 2238)
DECISÃO: “Visto em mutirão. INDEFIRO a comutação e o indulto,
visto que não faz jus o reeducando. Homologo os cálculos de fl. 67.
Saem os presentes intimados. Serve a presente de intimação para
o reeducando.” Santa Luzia d’Oeste/RO, 18 de maio de 2018.
Proc.: 1000630-06.2017.8.22.0018
Ação:Execução da Pena
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Executado: Rubens Tosta de Souza
Advogado: Dr. Danilo Constance Martins Durigon (OAB-RO 5114)
DECISÃO: “Visto em mutirão. INDEFIRO a comutação e o indulto,
visto que não faz jus o reeducando. Homologo os cálculos de fl. 55.
Quanto ao pedido de fls. 56/58, indefiro e mantenho a DECISÃO de
fls. 40/41, no que tange conversão da pena restritiva em privativa
de liberdade pelos próprios fundamentos. Saem os presentes
intimados. Serve a presente de intimação para o reeducando.”
Santa Luzia d’Oeste/RO, 18 de maio de 2018.
Proc.: 1000457-79.2017.8.22.0018
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministerio Publico do Estado de Rondonia
Executado:Sivaldo Boletti
Advogado: Dr. Gilson Alves de Oliveira (OAB/RO 549-A)
DECISÃO: “Visto em mutirão. INDEFIRO a comutação e o indulto,
visto que não faz jus o reeducando. Homologo os cálculos de fl. 50.
Saem os presentes intimados. Serve a presente de intimação para
o reeducando.” Santa Luzia d’Oeste/RO, 18 de maio de 2018.
Proc.: 1000638-07.2017.8.22.0010
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: João Vicente Teixeira
Advogado: Dr. Arthur Paulo de Lima (OAB/RO 1669)
DECISÃO: “Visto em mutirão. INDEFIRO a comutação e o indulto,
visto que não faz jus o reeducando. Homologo os cálculos de fl. 58.
Saem os presentes intimados. Serve a presente de intimação para
o reeducando.” Santa Luzia d’Oeste/RO, 18 de maio de 2018.
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Proc.: 0000794-90.2014.8.22.0018
Ação:Ação Penal de Competência do Júri (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:César Messias Lino, alcunha “Cesar Itaperatinga”,
nascido aos 03/03/1960, natural de Cascalho Rico/MG, filho de
João Lino Batista e de Maria Auxiliadora Batista, residente na BR
319, Gleba C1, Linha 33, Km 10, Canutama/AM.
Advogado:Ronny Ton Zanotelli (RO 1393)
FINALIDADE: Intimar o Advogado acima nominado da expedição
de carta precatória, para a comarca de Canutama/AM, para
interrogatório do réu.
Proc.: 0000201-22.2018.8.22.0018
Ação:Processo Administrativo
Requerente:Comunidade Santa Luzia
DECISÃO:
Vistos.Acolho a declaração para recadastramento nos termos do
item 2.7 do Edital 01/2018.Proceda a escrivania com o necessário.
Aguarde-se o prazo do item 3 do r. Edital, referente à apresentação
dos projetos.Pratique-se/Expeça-se o necessário.SERVE A
PRESENTE DE MANDADO /OFICIO n._____/GAB/2018.Santa
Luzia D’Oeste-RO, segunda-feira, 21 de maio de 2018.Larissa
Pinho de Alencar Lima Juíza de Direito
Proc.: 0000205-59.2018.8.22.0018
Ação:Processo Administrativo
Requerente:E. E. E. F. M. Juscelino Kubitschek
DECISÃO:
Vistos.Intime-se/Oficie-se o representante legal da entidade
solicitante para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cópia do
comprovante de endereço em nome de Sr. José Nilton de Oliveira,
nos termos do item 2.3, II, do Edital 01/2018.Apresentado o
documento acima, desde já defiro a inscrição.Proceda a escrivania
com o necessário.Após, aguarde-se o prazo do item 3 do r. Edital,
referente à apresentação dos projetos.Contudo, findo o prazo sem
apresentação do documento acima, tornem os autos conclusos.
Pratique-se/Expeça-se o necessário.SERVE A PRESENTE DE
MANDADO /OFICIO n._____/GAB/2018.Santa Luzia D’Oeste-RO,
segunda-feira, 21 de maio de 2018.Larissa Pinho de Alencar Lima
Juíza de Direito
Proc.: 0000243-71.2018.8.22.0018
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministerio Publico do Estado de Rondonia
Executado:Marciel Pereira de Sena
Advogado:Thiago Pollentini Martins (OAB 5908)
DECISÃO:
Vistos.Nos termos do acórdão que deu provimento parcial ao
recurso de apelação interposto pelo executado, reconhecendo
aplicável a suspensão condicional da pena (SURSIS), SUSPENDO
A EXECUÇÃO da pena privativa de liberdade, com fundamento no
parágrafo 2º do artigo 78 do Código Penal, pelo prazo de 02 anos,
mediante as seguintes condições, as quais deverão ser cumpridas
cumulativamente pelo condenado:a) proibição de ausentar-se
da Comarca, por mais de 30 dias, sem autorização judicial;b)
comparecimento pessoal e obrigatório a Juízo, bimestralmente,
para informar e justificar suas atividades;c) informar o juízo
qualquer alteração do endereço;d) não frequentar bares, boates, e
similares;Deve também o réu se atentar, pois o não cumprimento
das condições implicará na revogação da suspensão.Intime-se o
réu para comparecer em cartório e tomar ciência dos termos da
condição suspensiva aplicada.Intimem-se.Ciência ao Ministério
Público e à Defesa.Serve a presente de MANDADO de intimação
/ carta precatória.Pratique-se o necessário.Santa Luzia D’OesteRO, segunda-feira, 21 de maio de 2018.Larissa Pinho de Alencar
Lima Juíza de Direito
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Proc.: 0000248-93.2018.8.22.0018
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu:Eleanes Andrades do Nascimento
DECISÃO:
Vistos. Cumpra-se, servindo a presente como MANDADO.Após,
cumprido o ato e observadas as formalidades legais, devolvase a origem com nossas homenagens.Desde já consigno que,
caso o oficial de justiça certifique que a(s) pessoa(s) a ser(em)
citada(s)/intimada(s), tenha(m) mudado de endereço e indique o
atual, fica desde já determinado, portanto, independente de nova
deliberação, a remessa da presente ao Juízo da Comarca que
referir-se o novo endereço, dado o caráter itinerante das Cartas
Precatórias, devendo contudo, ser observado pela escrivania que
deve ser comunicado ao juízo deprecante quanto a essa remessa.
Também fica desde já determinada a devolução da carta precatória
à Comarca de origem, caso o oficial de justiça certifique que não
foi possível encontrar a pessoa, não declinando o novo endereço.
Pratique-se/Expeça-se o necessário.SIRVA A PRESENTE COMO
MANDADO /CARTA.Santa Luzia D’Oeste-RO, segunda-feira, 21
de maio de 2018.Larissa Pinho de Alencar Lima Juíza de Direito

1ª VARA CÍVEL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001095-73.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA - EPP
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, S/N, CENTRO, Alto
Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO CARLOS DA COSTA RO0001258, DANIEL REDIVO - RO0003181, KELLY CRISTINE
BENEVIDES DE BARROS - RO0003843
Polo Passivo:
Nome: NEURI KRASSOSKI
Endereço: LINHA P 32 KM 21, S/N, ZONA RURAL, Alto Alegre Dos
Parecis - RO - CEP: 76952-000
Vistos.
Designo audiência de conciliação para o dia 18/07/2018, às 12h, a
ser realizada na Sala de audiência do Posto Avançado da Justiça
de Alto Alegre dos Parecis/RO.
INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado, via PJE, advertindo-a
que seu não comparecimento a qualquer audiência do processo
ensejará extinção e arquivamento do mesmo.
Proceda-se a CITAÇÃO da parte requerida, de todos os termos da
ação que tramita nesta vara e INTIME-SE a mesma a comparecer à
audiência de tentativa de conciliação, ocasião em que, não havendo
acordo, poderá CONTESTAR no prazo de 15 (quinze) dias, após a
realização da audiência de conciliação.
Na mesma oportunidade, a parte requerida fica INTIMADA para
indicar as provas que pretende produzir, indicando a necessidade
e pertinência, sob pena de indeferimento e julgamento do feito no
estado em que se encontra.
Se houver juntada de documentos novos ou arguição de
preliminares, INTIME-SE a parte autora para, sendo o caso
impugnar a contestação e indicar as provas que pretende produzir,
justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento
da prova e julgamento do feito no estado em que se encontra.
Prazo: 05 (cinco) dias.
Advirtam-se as partes:
Conforme Lei Federal 9.099/95 e Portaria Conjunta do JECIVEL n°
001/2002, a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda,
poderá fazer-se presente na audiência conciliatória através de
preposto credenciado, exibindo, desde já, carta de preposto, sob
pena de revelia, conforme arts. 9º, §4 e 20º, da referida lei.
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As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a/o
carta/MANDADO de intimação cumprido(a) no endereço constante
dos autos (art. 19, § 2º, Lei 9.099/95).
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO.
CUMPRA-SE
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001096-58.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA - EPP
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, S/N, CENTRO, Alto
Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO CARLOS DA COSTA RO0001258, DANIEL REDIVO - RO0003181, KELLY CRISTINE
BENEVIDES DE BARROS - RO0003843
Polo Passivo:
Nome: FLAVIO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA
Endereço: LINHA P 34 KM 02, S/N, LADO NORTE, ZONA RURAL,
Alto Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Vistos.
Designo audiência de conciliação para o dia 18/07/2018, às
12h30min, a ser realizada na Sala de audiência do Posto Avançado
da Justiça de Alto Alegre dos Parecis/RO.
INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado, via PJE, advertindo-a
que seu não comparecimento a qualquer audiência do processo
ensejará extinção e arquivamento do mesmo.
Proceda-se a CITAÇÃO da parte requerida, de todos os termos da
ação que tramita nesta vara e INTIME-SE a mesma a comparecer à
audiência de tentativa de conciliação, ocasião em que, não havendo
acordo, poderá CONTESTAR no prazo de 15 (quinze) dias, após a
realização da audiência de conciliação.
Na mesma oportunidade, a parte requerida fica INTIMADA para
indicar as provas que pretende produzir, indicando a necessidade
e pertinência, sob pena de indeferimento e julgamento do feito no
estado em que se encontra.
Se houver juntada de documentos novos ou arguição de
preliminares, INTIME-SE a parte autora para, sendo o caso
impugnar a contestação e indicar as provas que pretende produzir,
justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento
da prova e julgamento do feito no estado em que se encontra.
Prazo: 05 (cinco) dias.
Advirtam-se as partes:
Conforme Lei Federal 9.099/95 e Portaria Conjunta do JECIVEL n°
001/2002, a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda,
poderá fazer-se presente na audiência conciliatória através de
preposto credenciado, exibindo, desde já, carta de preposto, sob
pena de revelia, conforme arts. 9º, §4 e 20º, da referida lei.
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a/o
carta/MANDADO de intimação cumprido(a) no endereço constante
dos autos (art. 19, § 2º, Lei 9.099/95).
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO.
CUMPRA-SE
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001094-88.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA - EPP
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, S/N, CENTRO, Alto
Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO CARLOS DA COSTA RO0001258, DANIEL REDIVO - RO0003181, KELLY CRISTINE
BENEVIDES DE BARROS - RO0003843
Polo Passivo:
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Nome: RODOLFO ROSSOW
Endereço: AVENIDA JOSÉ DE ASSIS, 3615, CENTRO, Alto Alegre
Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Vistos.
Designo audiência de conciliação para o dia 18/07/2018, às
11h3000min, a ser realizada na Sala de audiência do Posto
Avançado da Justiça de Alto Alegre dos Parecis/RO.
INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado, via PJE, advertindo-a
que seu não comparecimento a qualquer audiência do processo
ensejará extinção e arquivamento do mesmo.
Proceda-se a CITAÇÃO da parte requerida, de todos os termos da
ação que tramita nesta vara e INTIME-SE a mesma a comparecer à
audiência de tentativa de conciliação, ocasião em que, não havendo
acordo, poderá CONTESTAR no prazo de 15 (quinze) dias, após a
realização da audiência de conciliação.
Na mesma oportunidade, a parte requerida fica INTIMADA para
indicar as provas que pretende produzir, indicando a necessidade
e pertinência, sob pena de indeferimento e julgamento do feito no
estado em que se encontra.
Se houver juntada de documentos novos ou arguição de
preliminares, INTIME-SE a parte autora para, sendo o caso
impugnar a contestação e indicar as provas que pretende produzir,
justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento
da prova e julgamento do feito no estado em que se encontra.
Prazo: 05 (cinco) dias.
Advirtam-se as partes:
Conforme Lei Federal 9.099/95 e Portaria Conjunta do JECIVEL n°
001/2002, a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda,
poderá fazer-se presente na audiência conciliatória através de
preposto credenciado, exibindo, desde já, carta de preposto, sob
pena de revelia, conforme arts. 9º, §4 e 20º, da referida lei.
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a/o
carta/MANDADO de intimação cumprido(a) no endereço constante
dos autos (art. 19, § 2º, Lei 9.099/95).
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO OU CARTA DE CITAÇÃO
E INTIMAÇÃO.
CUMPRA-SE
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001093-06.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA - EPP
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, S/N, CENTRO, Alto
Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO CARLOS DA COSTA RO0001258, DANIEL REDIVO - RO0003181, KELLY CRISTINE
BENEVIDES DE BARROS - RO0003843
Polo Passivo:
Nome: ANDRESSA CREVELARO PEREIRA
Endereço: LINHA C105 SETOR ARARAS, S/N, GLEBA GUAPORÉ,
ZONA RURAL, Alto Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Vistos.
Designo audiência de conciliação para o dia 18/07/2018, às 08h, a
ser realizada na Sala de audiência do Posto Avançado da Justiça
de Alto Alegre dos Parecis/RO.
INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado, via PJE, advertindo-a
que seu não comparecimento a qualquer audiência do processo
ensejará extinção e arquivamento do mesmo.
Proceda-se a CITAÇÃO da parte requerida, de todos os termos da
ação que tramita nesta vara e INTIME-SE a mesma a comparecer à
audiência de tentativa de conciliação, ocasião em que, não havendo
acordo, poderá CONTESTAR no prazo de 15 (quinze) dias, após a
realização da audiência de conciliação.
Na mesma oportunidade, a parte requerida fica INTIMADA para
indicar as provas que pretende produzir, indicando a necessidade
e pertinência, sob pena de indeferimento e julgamento do feito no
estado em que se encontra.
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Se houver juntada de documentos novos ou arguição de
preliminares, INTIME-SE a parte autora para, sendo o caso
impugnar a contestação e indicar as provas que pretende produzir,
justificando a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento
da prova e julgamento do feito no estado em que se encontra.
Prazo: 05 (cinco) dias.
Advirtam-se as partes:
Conforme Lei Federal 9.099/95 e Portaria Conjunta do JECIVEL n°
001/2002, a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda,
poderá fazer-se presente na audiência conciliatória através de
preposto credenciado, exibindo, desde já, carta de preposto, sob
pena de revelia, conforme arts. 9º, §4 e 20º, da referida lei.
As partes deverão comunicar eventuais alterações dos respectivos
endereços, sob pena de se considerar como válida e eficaz a/o
carta/MANDADO de intimação cumprido(a) no endereço constante
dos autos (art. 19, § 2º, Lei 9.099/95).
SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO OU CARTA DE CITAÇÃO
E INTIMAÇÃO.
CUMPRA-SE
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001117-34.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: JOSEMAR BARBOSA DOS SANTOS
Endereço: Rua JK, 2636, Centro, Santa Luzia D’Oeste - RO - CEP:
76950-000
Advogados do(a) REQUERENTE: RONILSON WESLEY
PELEGRINE BARBOSA - RO0004688, RODRIGO FERREIRA
BARBOSA - RO8746
Polo Passivo:
Nome: BANCO TRIANGULO S/A
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 2209, - de 2877/2878 a
4312/4313, Brasil, Uberlândia - MG - CEP: 38400-696
Vistos.
INTIME-SE a parte autora, via advogado para, no prazo de 15
(quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos cópia legível
do seu documento, sob pena de indeferimento. (art. 321, parágrafo
único do CPC).
Serve a presente como comunicação.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7000614-81.2016.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: MARLISE LARSEN
Endereço: Linha P-36, km 05, Zona Rural, Alto Alegre Dos Parecis
- RO - CEP: 76952-000
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO SUGAHARA AZEVEDO
- RO0004469
Polo Passivo:
Nome: CIMOPAR MOVEIS LTDA
Endereço: Av. Rui Barbosa, 691, LOJA;, Centro, Ibaiti - PR - CEP:
84900-000
Nome: AIG SEGUROS BRASIL S.A.
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Comp.
JK/Torre E, Andar 6 ao 10, Vila Nova Conceição, São Paulo SP - CEP: 04543-011 Endereço: Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 2041, Comp. JK/Torre E, Andar 6 ao 10, Vila Nova
Conceição, São Paulo - SP - CEP: 04543-011
Advogado(s) do reclamado: MARCIA CICARELLI BARBOSA DE
OLIVEIRA, IZILDA APARECIDA MOSTACHIO MARTIN, LETICIA
CRISTINA MOSTACHIO PEREIRA
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SENTENÇA
Vistos.
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
A parte autora foi intimada para indicar bens à penhora,
manifestando-se pela suspensão do feito, conforme preceitua o art.
921, § 1º do CPC.
Entretanto, tal previsão do CPC é incompatível com a Lei dos
Juizados Especiais Cíveis, que possui rito, procedimentos e
princípios próprios. Inclusive, o art. 53, § 4º, da citada Lei, prescreve
que: “ Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis,
o processo será imediatamente extinto”
Por tais razões indefiro o pedido de suspensão e procedo à
EXTINÇÃO do feito, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95.
Em caso de restrições de bens, proceda-se com as devidas
baixas.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 54,
caput, e art. 55, caput, ambos da Lei 9.099/95).
SENTENÇA registrada automaticamente pelo sistema de
informática.
Intime-se a parte exequente.
Transitado e julgado, arquive-se.
Serve a presente como comunicação.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
7001115-64.2018.8.22.0018
Polo Ativo:
Nome: IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA - EPP
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, S/N, CENTRO, Alto
Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO CARLOS DA COSTA RO0001258, DANIEL REDIVO - RO0003181, KELLY CRISTINE
BENEVIDES DE BARROS - RO0003843
Polo Passivo:
Nome: JOSE SEBASTIAO DA SILVA
Endereço: LINHA P 34 KM 09, S/N, CHÁCARA 3 LAGOAS, ZONA
RURAL, Alto Alegre Dos Parecis - RO - CEP: 76952-000
Vistos.
Acolho a emenda à inicial.
Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 19/07/2018,
às 08h, a ser realizada na Sala de Audiências do Posto Avançado
da Justiça de Alto Alegre dos Parecis/RO.
Intime-se a parte autora, através de seu advogado, da data da
audiência, advertindo-a que o processo será extinto caso se faça
ausente em qualquer das audiências do processo. (Art. 51, inc. I,
da Lei nº. 9.099/95).
CITE-SE a executada para que, no prazo de 3 (três) dias, pague
a dívida acrescida de juros e correção monetária. INTIME-SE a
comparecer à audiência acima designada.
Advirtam-se as partes:
1) Que deverá comparecer a audiência munida de seus documentos
e que deixando injustificadamente de comparecer à audiência, ou
comparecendo e não produzindo defesa, quando exigível, reputarse-ão verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (Art. 20 da
Lei 9.099/95), salvo se o contrário resultar de prova dos autos,
proferindo o juiz, desde logo a SENTENÇA (§ 2º, art. 277 do
CPC).
2) Conforme Lei Federal 9099/95 e Portaria Conjunta do JECIV n°
001/2002, a pessoa jurídica que figurar no polo passivo da demanda,
poderá fazer-se presente na audiência conciliatória através de
preposto credenciado, exibindo, desde já, carta de preposto, sob
pena de revelia, conforme arts. 9º, §4 e 20º, da referida lei.
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3) As partes deverão comunicar eventuais alterações dos
respectivos endereços, sob pena de se considerar como válida e
eficaz a/o carta/MANDADO de intimação cumprido(a) no endereço
constante dos autos (art. 19, § 2º, lf 9.099/95).
Caso a dívida não seja paga em 3 (três) dias, o prazo que decorrerá
da assinatura do MANDADO de citação, certifique-se a escrivania
o decurso de prazo.
Desde já, defiro o pedido de consulta via Bacenjud e Renajud.
Por ser o dinheiro o bem de ordem preferencial em sede de execução,
com espeque no art. 835, I, e art. 854, ambos do CPC e visando
menor dispêndio, e ainda, atendendo aos princípios de celeridade,
efetividade e economia processual, decreto a indisponibilidade de
eventuais ativos financeiros porventura existentes em nome do
executado (bloqueio de valores on line via BACENJUD).
Confeccione-se minuta Bacenjud.
Vindo a resposta positiva, desde já consigno que será convertido
em penhora, devendo imediatamente ser intimada a parte
Executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, caso queiram, interpor
embargos.
Sendo frutífera a penhora, decorrido o prazo com ou sem embargos,
renova-se a CONCLUSÃO
Nada sendo informado, ou havendo bloqueio de quantia irrisória,
proceda-se a consulta e o bloqueio de eventuais veículos em nome
do executado via sistema RENAJUD.
Encontrado o veículo em nome da executada, proceda-se a
restrição de transferência.
Após, intime-se a parte executada para indicar a localização do
veículo, para penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
liberação da restrição.
Não sendo frutífera a consulta, expeça-se MANDADO de Penhora
e Avaliação.
Penhore-se e avalie-se tantos bens quanto forem suficientes para
quitar o débito.
Efetivada a penhora, INTIME-SE a parte requerida da possibilidade
de oferecer, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da
assinatura do auto de penhora, EMBARGOS à execução, nos
termos do art. 52, inciso IX da Lei 9.099/95.
Para a tentativa de penhora, caso o executado não indique bens
e na hipótese de não serem encontrados bens penhoráveis em
seu poder/residência/estabelecimento, deverá o Oficial de Justiça
diligenciar a tantos órgãos e entidades competentes para registros
de existência e movimentação de bens móveis (IDARON, Junta
Comercial, Prefeitura, Registro de Imóveis, etc) quantos forem
possíveis a fim de esgotar todas as diligências que possam ser
empregadas na tentativa de encontrar bens do devedor, de tudo
certificando pormenorizadamente nos autos.
Não será necessária consulta ao DETRAN pois, em havendo tal
necessidade, o Juízo valer-se-á do sistema RENAJUD.
Inexistindo bens penhoráveis, DESCREVER os bens que
guarnecem a residência ou estabelecimento da parte executada
(art. 836, §1º do CPC).
Se a penhora recair sobre bem imóvel, intime-se o cônjuge para
tomar conhecimento, bem como a parte exequente para que
providencie a respectiva averbação no registro competente,
mediante a apresentação de cópia do auto ou termo de penhora,
independentemente de MANDADO judicial (art. 844 do CPC).
Caso não se localize bens penhoráveis do executado, deverá a
escrivania, desde logo, intimar a parte exequente para indicar bens
à penhora ou outro procedimento para continuidade da execução,
sob pena de extinção e arquivamento dos autos.
Havendo penhora e decorrido o prazo de embargos “in albis”,
proceda-se a escrivania com a certificação do prazo e intime-se
a parte exequente para manifestar acerca da penhora realizada,
no prazo de 05 (cinco) dias, indicando o que requer para o caso,
podendo, inclusive, requerer a adjudicação do bem, sob pena de
extinção e liberação da penhora.
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Caso o exequente, queira ficar como depositário dos bens, deverá
acompanhar as diligências do Oficial de Justiça. Do contrário ficará
o executado como fiel depositários de eventuais bens penhorados
(840, § 2º do NCPC).
Retifique-se a escrivania a classe processual, passando consta
como Execução de Título Extrajudicial.
Serve a presente como MANDADO de Intimação, Avaliação e
Penhora
Cumpra-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Dom Pedro I, Esquina com Tancredo Neves, Santa Luzia D’Oeste
- RO - CEP: 76950-000 - Fone:(69) 34342439
Processo nº 0000861-21.2015.8.22.0018
Polo Ativo: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Polo Passivo: PAULO SERGIO MIRANDA COSTA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Santa Luzia D’Oeste, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Dom Pedro I, Esquina com Tancredo Neves, Santa Luzia D’Oeste
- RO - CEP: 76950-000 - Fone:(69) 34342439
Processo nº 0001001-89.2014.8.22.0018
Polo Ativo: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Polo Passivo: DIONES MARQUES DA SILVA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Santa Luzia D’Oeste, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Dom Pedro I, Esquina com Tancredo Neves, Santa Luzia D’Oeste
- RO - CEP: 76950-000 - Fone:(69) 34342439
Processo nº 0000739-13.2012.8.22.0018
Polo Ativo: SOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: RODOLFO SCHER DA SILVA RO0002048, TEOFILO ANTONIO DA SILVA - RO0001415
Polo Passivo: ZENILDO DE OLIVEIRA GOMES
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Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Santa Luzia D’Oeste, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Santa Luzia do Oeste - Vara Única
Dom Pedro I, Esquina com Tancredo Neves, Santa Luzia D’Oeste
- RO - CEP: 76950-000 - Fone:(69) 34342439
Processo nº 0000785-65.2013.8.22.0018
Polo Ativo: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogados do(a) AUTOR: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO RO0004658, MARCELO BRASIL SALIBA - RO0005258
Polo Passivo: ADAO BALHEIRO DOS SANTOS
Advogado do(a) RÉU: JOSCIANY CRISTINA SGARBI LOPES RO0003868
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Santa Luzia D’Oeste, 21 de maio de 2018
Chefe de Secretaria
1º Cartório Cível
Proc.: 0000287-32.2014.8.22.0018
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Requerido:Município de Alto Alegre dos Parecis - Ro, Obadias Braz
Odorico
Advogado:Almiro Soares (OAB/RO 412A), Airton Pereira de Araújo
(OAB/RO 243), Cristovam Coelho Carneiro (OAB/RO 115), Daniel
dos Anjos Fernandes Júnior (OAB/RO 3214), Fábio José Reato
(RO 2061), Danilo Constance Martins Durigon (OAB-RO 5114),
Tayná Damasceno de Araújo (OAB/RO 6952)
DECISÃO:
Vistos.O executado foi devidamente intimado (fls. 355) da
DECISÃO que determinou a que indicasse a localização do bem
restrito via Renajud (Honda/NXR 150 BROS ES, placa NCT 2363),
todavia, deixou o prazo transcorrer sem cumprir a determinação.O
Parquet pugna pela aplicação da multa do art. 774, do CPC.Sendo
assim, tendo em vista que o executado não indicou a localização
do bem, também o entregou ao exequente, tão pouco comprovou
a impossibilidade de fazê-lo, o mesmo deixou de cumprir a ordem
judicial, sendo cabível a aplicação da multa prevista no Parágrafo
Único do artigo 774 do Código de Processo Civil.Referido artigo
determina que o descumprimento da DECISÃO judicial implicará
em incidência de multa fixada pelo juízo, em montante não superior
a 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução,
sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material,
multa essa que reverterá em proveito do credor, exigível na própria
execução.Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:AGRAVO
DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - EXECUÇÃO MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
O julgado de origem consignou que as alegações da recorrente
constituíram nítido intuito protelatório do feito, na medida em que
a questão da intimação do advogado da executada ao invés de
citação pessoal não lhe trouxe prejuízos. A multa prevista no art.
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601 do CPC é conferida ao juiz que, percebendo a prática de ato
atentatório à dignidade da Justiça, pode cominar multa não superior
a 20% do valor atualizado do débito. A aplicação de multa processual
na fase executiva é faculdade conferida ao juiz que, ao enquadrar a
conduta do executado nas situações do art. 600 do CPC e verificar
o intuito de protelação do feito, poderá dela se utilizar. Agravo de
instrumento desprovido. (TST - AIRR: 637007820015020051 6370078.2001.5.02.0051, Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho,
Data de Julgamento: 13/08/2013, 7ª Turma, Data de Publicação:
DEJT 23/08/2013) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO
DE REVISTA - EXECUÇÃO - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO
À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. A multa prevista no art. 601 do CPC
é conferida ao juiz que, percebendo a prática de ato atentatório à
dignidade da justiça, como no caso, a oposição de questões na
execução solucionadas na fase de conhecimento, pode estabelecer
multa não superior a 20% do valor atualizado do débito. Na forma
como posto, portanto, não se vislumbra a violação apontada. Agravo
de instrumento desprovido. (TST - AIRR: 927920105060019 9279.2010.5.06.0019, Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho,
Data de Julgamento: 08/05/2013, 7ª Turma, Data de Publicação:
DEJT 10/05/2013)Assim, restou caracterizada a prática de ato
atentatório à dignidade da Justiça pelo executado, de modo que
aplico-lhe a multa prevista nos incisos IV e V do art. 774, do CPC,
que fixo em 10% do valor atualizado do débito exequendo.II - DO
PEDIDO DE ARRESTO DE BENS PENHORÁVEIS.Defiro o pedido
da parte exequente constante às fls. 358.Encaminhem-se os autos à
Contadoria atualização do cálculo do débito exequendo, que deverá
considerar a multa ora aplicada, com incidência a partir do decurso
do prazo da intimação de fls. 355.Após, expeça-se MANDADO
PENHORA E AVALIAÇÃO de tantos bens quanto bastem para
garantir a satisfação do crédito e acessórios.Caso deseje opor
embargos, a parte executada disporá do prazo de 15 (quinze) dias,
a contar da juntada aos autos do MANDADO de citação (artigo 231
CPC/2015). Contudo, se nesse prazo de embargos, reconhecendo
o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta
por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários
advocatícios, poderá a parte executada requerer seja admitido a
pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, na forma
do artigo 916 CPC/2015.Fica o executado advertido que a rejeição
dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá
acarretar a elevação dos honorários advocatícios, multa em favor
da parte, além de outras penalidades previstas em lei.Autorizo o
uso das prerrogativas do art. 212 do CPC/2015 e seguintes. Não
sendo frutífera a consulta, intime-se o exequente para, no prazo de
05 (cinco) dias, indicar bens em nome do executado passiveis de
penhora, sob pena de extinção e arquivamento do feito.Intime-se o
executado desta DECISÃO servindo a presente como MANDADO.
Cumpra-se.Pratique-se/Expeça-se
o
necessário.SERVE
A
PRESENTE DE MANDADO /CARTA/OFÍCIO N._____/2018.Santa
Luzia D’Oeste-RO, segunda-feira, 21 de maio de 2018.Larissa
Pinho de Alencar Lima Juíza de Direito
Proc.: 0000585-29.2011.8.22.0018
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:José Carlos Lopes
Advogado:Salvador Luiz Paloni (OAB/RO 299-A), Marta Martins
Ferraz Paloni (OAB/RO 1602)
Executado:Izaias Dias Fernandes
Advogado:João Valdivino dos Santos (RO. 2319), Itamar de
Azevedo (OAB/RO 1898)
Vistos.Considerando o julgado em sede de Recurso de Apelação,
INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias,
promover o andamento do feito, indicando meios hábeis ao
prosseguimento da execução, ou requerer o que entender de direito,
sob pena de extinção do processo, expedição de dívida judicial, e
arquivamento dos autos.Intime-se.Cumpra-se.Pratique-se/Expeçase o necessário.SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/
OFÍCIO____/2018. Santa Luzia D’Oeste-RO, segunda-feira, 21 de
maio de 2018.Larissa Pinho de Alencar Lima Juíza de Direito
Antônio de Souza
Escrivão Cível
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COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
1ª VARA CÍVEL
EDITAL Nº 003/2018
O Doutor ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR, MM”. Juiz de Direito
Corregedor Permanente dos Cartórios Extrajudiciais da Comarca de
São Francisco do Guaporé/RO, no uso de suas atribuições legais,
consoante os comandos contidos nos artigos 14, VI, alínea “c” e
98, lI da Constituição da República Federativa do Brasil, Resolução
n. 003/97-PR. da Presidência do Tribunal de justiça do Estado de
Rondônia, torna público que:
RESOLVE:
Deflagrar prazo para inscrição de interessados em compor a lista
tríplice, visando a escolha do 1º e 2º Suplentes de Juiz de Paz, cujo
exercício da função será realizado perante o Cartório de Registro
Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Município de
São Francisco do Guaporé, RO.
Uma vez formada a lista tríplice, será esta remetida ao Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, para nomeação, com
competência para celebrar casamentos, além de outras atribuições
que a legislação vier a conferir.
A Posse do 1º e 2º Suplentes de Juiz de Paz ficará a encargo do (a)
Juiz (a) de Direito Corregedor Permanente desta Comarca, após
comprovadas as condições legais para a investidura.
DOS REQUISITOS PARA AS INSCRIÇÕES
• Ter concluído no mínimo o ensino fundamental;
• Ser brasileiro nato ou naturalizado;
• Estar quite com a Justiça Eleitoral;
• Estar em pleno gozo dos direitos civis, políticos e quitação com o
serviço militar;
• Domiciliar e residir no município para o qual se inscrever;
• Não exercer atividade político-partidária e não estar filiado a
partido político;
• Ter 21(vinte e um) anos completos na data da inscrição, nos termos
do art. 13, VI, alínea “c” da Constituição da República Federativa
do Brasil;
• Ter boa conduta social e não registrar antecedentes criminais.
DO PEDIDO DAS INSCRIÇÕES E DISPOSIÇÕES CORRELATAS
Estarão abertas as inscrições no período de 21/05/2018 até
20/06/2018 para composição da lista tríplice para a escolha do 1º
e 2º Suplentes de Juiz de Paz para o município de São Francisco
do Guaporé, RO, para prover as vagas deixadas pelos Senhores
ANA DE SOUZA ARDAYA e VINICIUS DA SILVA LUMES, 1º e 2º
Suplentes, respectivamente, desistiram da nomeação. Não será
exigido qualquer taxa ou valor do candidato para a realização de
sua inscrição. As inscrições deverão ser dirigidas via requerimento,
ao MM. Juiz Corregedor Permanente dos Cartórios Extrajudiciais da
Comarca de São Francisco do Guaporé, RO, protocolizadas junto
ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais deste município,
acompanhadas dos seguintes documentos obrigatórios:
a) Fotocópia dos documentos pessoais de identificação do
interessado(a) (Carteira de Identidade, CPF e Título de Eleitor);
b) Prova de quitação do serviço militar, para os candidatos do sexo
masculino, por fotocópia autenticada;
c) Fotocópia do título eleitoral e comprovante de quitação de suas
obrigações eleitorais;
d) Fotocópia autenticada do certificado ou documento equivalente
de CONCLUSÃO do ensino correspondente ao seu nível de
escolaridade;
e) Certidão negativa de antecedentes cíveis e criminais perante a
comarca de São Francisco do Guaporé/RO, do Tribunal de Justiça
de Rondônia, certidão da Justiça Federal do 1º e 2º graus da 1ª
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região, bem como de qualquer outro local perante o qual tinha
vivido nos útlimos 05 anos relativo a Jusitça Estadual, Federal e
Militar e certidão de débitos relativos a tributos federais;
f) Comprovante de residência;
g) Certidão do Tribunal Regional Eleitoral de que não exerce
atividade político-partidária e nem está filiado a nenhum partido
político;
h) Certidão do Tribunal Regional Federal da 1º Região: ações cíveis
e criminais;
i) Apresentação de Curriculum Vitae, indicando dentre outros a
qualificação profissional e acadêmica e dados para contato;
j) Certidão de Estado Civil;
l) Declaração de disponibilidade para celebrar casamentos e
desempenhar as funções inerentes ao cargo no local e horário
determinados nos art. 1.533 e 1.534 do Código Civil, observados
o expediente e a rotina da serventia extrajudicial, ou eventuais
hipóteses de celebração em local e horários solicitados pelos
contraentes.
Serão considerados como comprovantes de residência a fotocópia
de contas de consumo de água, telefone fixo ou energia elétrica,
emitidas em nome do candidato, de seus genitores, cônjuges,
ou locadores. desde que comprovada a relação de parentesco
ou locatícia, conforme for o caso, com o respectivo documento
(certidão de nascimento, certidão de casamento, carteira de
identidade, contrato de locação com firma reconhecida).
DO LOCAL DAS INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser protocolizadas junto ao Cartório de
Registro Civil de Pessoas Naturais do município de São Francisco
do Guaporé, RO, situado na rua Sete de Setembro, nº 4178,
bairro Cidade Alta, na cidade de São Francisco do Guaporé,RO,
devidamente acompanhada dos documentos relacionados no
tópico anterior.
DA LISTA TRÍPLICE
Recebidas as inscrições acompanhadas da documentação
respectiva, o Juiz Corregedor Permanente da Serventia Extrajudicial
da comarca de São Francisco do Guaporé analisará o atendimento
aos requisitos e a documentação apresentada, bem como o perfil
dos candidatos em relação ao cargo a ser preenchido, a fim de
formar uma lista tríplice para ser encaminhada à presidência do
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia para escolha do Primeiro
e Segundos Suplentes. A lista tríplice será divulgada por meio de
publicação no átrio do Fórum e da Serventia de Registro Civil da
Comarca, encaminhando para posterior publicação no Diário da
Justiça.
DA REMUNERAÇÃO
As atribuições do cargo de Juiz de Paz tem natureza voluntária, de
modo que o exercício do cargo não possui vínculo empregatício e
nem remuneratório. Contudo, por força do disposto no § 5º do art. 2º
da Resolução n. 003/1997 e em demais normativas institucionais e
legais, o Juiz de Paz atualmente tem participação em emolumentos
legalmente previstos aos atos inerentes, especificadamente aos
previstos na Tabela I, Código 101, letras “f.2” e h, “h.1” e “h.2”, dos
Serviços Extrajudiciais e respectivas atualizações que sobrevierem,
sem prejuízo de lhe ser conferida qualquer outra vantagem
pecuniária que lei ou norma institucional posterior vier a instituir.
Sendo que o exercício de suas funções será até o dia 08/01/2022,
quando cessa o mandato do Juiz de Paz Titular, admitindo-se
reconduções, sem vínculo empregatício.
DA POSSE DO JUIZ DE PAZ E DOS SUPLENTES
Após a nomeação e dos suplentes pela Presidência do Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia e do recebimento da respectiva
comunicação, a posse será levada a efeito pelo Juiz Corregedor
Permanente das serventias Extrajudicias da comarca de São
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Francisco do Guaporé, mediante assinatura do respectivo termo.
Ocorrendo a falta, ausência ou impedimento do Juiz de Paz Titular, a
competência será exercida automáticamete pelo Primeiro Suplente
e na falta, ausência ou impedimento deste último, a competência
será exercida automaticamente pelo Segundo Suplente, nos termos
do parágrafo 1º do art. 2º da Resolução nº 003/1997. Havendo falta,
ausência ou impedimento concomitante do Juiz Titular e ambos os
suplentes, a delegatária da Serventia de Registro Civil comunicará
o fato ao Juiz Corregedor com antencedência que for necessária
para designação de um Juiz de Paz “ad hoc”, nos termos do
parágrafo 2º do art. 2º Resolução nº 003/1997.
DISPOSIÇÕES FINAIS
O presente Edital deverá ser publicado no Diário da Justiça, no
Átrio do Fórum da Comarca e no Cartório Extrajudicial local, com
encaminhamento de cópia à Corregedoria Geral da Justiça, para
conhecimento quanto a instauração do procedimento para escolha
do 1º e 2º Suplentes. Publique-se e cumpra-se.
São Francisco do Guaporé, RO, 17/05/2018.
_________________________
Artur Augusto Leite Júnior
Juiz Corregedor Permanente
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001546-20.2017.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ROSA DE FATIMA FARIA
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON MEIRA DOS SANTOS PR55629
RÉU: SAO ROQUE INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO
E EXPORTACAO METALURGICA LTDA - EPP, DARCY
ROTHERMEL
Advogado do(a) RÉU: JOSE ANGELO DE ALMEIDA RO0000309
Advogado do(a) RÉU: JOSE ANGELO DE ALMEIDA RO0000309
Intimação
Fica a parte autora intimada, por via de seu advogado, para
impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
São Francisco do Guaporé-RO, 18 de maio de 2018.
ELISANDRA CRISTINA LANG
Técnico(a) Judiciário(a)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000284-35.2017.8.22.0023
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: VANDERLEIA BORCHARDI
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE
ALENCAR - RO0002394
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Intimação
Fica a parte autora intimada, por via de seu advogado, para
manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, no
prazo de 10 (dez) dias.
São Francisco do Guaporé-RO, 18 de maio de 2018.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000313-51.2018.8.22.0023
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: PEDRO STACHELSKI NETO
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE DO CARMO - RO0006526
REQUERIDO: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA - CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
Intimação
Fica a parte autora intimada, por via de seu advogado, para
impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
São Francisco do Guaporé-RO, 18 de maio de 2018.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Técnico(a) Judiciário(a)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000596-45.2016.8.22.0023
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogados do(a) EXEQUENTE: MICHEL FERNANDES BARROS
- RO0001790, ALINE FERNANDES BARROS - RO0002708
EXECUTADO: FRANCISCO GUSMAO AZEVEDO, CLAYDSON
BRITO DE GODOIS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Com fundamento na Lei n. 13.340/2016, que autoriza a liquidação
e a renegociação de dívidas de crédito rural, a parte exequente
pugnou pela suspensão da execução até o dia 27 de dezembro de
2018.
Pois bem.
Tendo em vista o disposto nos artigos 1º e 2º, ambos da Lei n.
13.340/2016, bem como o pedido da parte autora, suspendo a
presente execução até o dia 27 de dezembro de 2018.
Cientifique-se a parte executada que, durante o período de
suspensão, poderá transacionar, extrajudicialmente, a fim de obter
as vantagens e descontos previstos na Lei supramencionada.
Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a exequente para, no
prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena
de extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 485,
inciso III, §1º, do CPC.
Intimem-se.
Pratique-se o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/
CARTA PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé/RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Assinado eletronicamente por: ARTUR AUGUSTO LEITE JUNIOR
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 17272598 18040212493036300000016086235
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001820-81.2017.8.22.0023
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
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REQUERENTE
Nome: MOISES ELOY DE SOUZA
Endereço: Rua Dom João VI, 3969, Cidade Baixa, São Francisco
do Guaporé - RO - CEP: 76935-000
Advogado: LARISSA DE SOUZA BUSSIOLI OAB: RO8237
Endereço: desconhecido
REQUERIDO
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
DECISÃO
Intime-se o executado da SENTENÇA proferida por esse juízo,
bem como para cumprir a liminar, no prazo de 48 horas, sob pena
de sequestro do valor de R$ 8.000,00, a fim de custear a aquisição
do medicamento.
OBS.: Pode o medicamento ser substituído por fármaco genérico,
desde que contemple as especificações do antiangiogênico
solicitado.
Pratique-se o necessário.
SIRVA-SE O PRESENTE DE CARTA MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
Artur Augusto Leite Junior
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001292-47.2017.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: SERGIO CARLOS BATISTA, EURIDES RODRIGUES
GAIA BATISTA
Advogado do(a) AUTOR: VALTAIR DE AGUIAR - RO0005490
Advogado do(a) AUTOR: VALTAIR DE AGUIAR - RO0005490
RÉU: JOSE MANOEL REPISO LOPES, ADRIANO JOSE REPISO
LOPES
Advogado do(a) RÉU: TAYNA DAMASCENO DE ARAUJO RO6952
Advogado do(a) RÉU: TAYNA DAMASCENO DE ARAUJO RO6952
FINALIDADE: Ficas as partes, por via de seus advogados, cientes
da suspensão do feito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000273-06.2017.8.22.0023
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: IVONE BARBOSA DOS SANTOS DE JESUS
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE
ALENCAR - RO0002394
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte autora intimada, por via de seu advogado, para
manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, no
prazo de 10 (dez) dias.
São Francisco do Guaporé-RO, 18 de maio de 2018.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000006-97.2018.8.22.0023
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BRASIL DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Advogados do(a) EXEQUENTE: SICILIA MARIA ANDRADE
TANAKA - RO0005940, ALLAN PEREIRA GUIMARAES RO0001046, MAGUIS UMBERTO CORREIA - RO0001214,
LESTER PONTES DE MENEZES JUNIOR - RO0002657
EXECUTADO: V & S COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
- ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Fica a parte autora intimada, por via de seu advogado, para
manifestar-se nos autos acerca da diligência realizada pelo Oficial
de Justiça (id 17378543), requerendo o que entender de direito, no
prazo de 5 (cinco) dias.
São Francisco do Guaporé-RO, 18 de maio de 2018.
ELISANDRA CRISTINA LANG
Técnica Judiciária
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000671-16.2018.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE ADEILTON DE JESUS
Advogado do(a) AUTOR: JOYCE BORBA DEFENDI - RO0004030
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Fica a parte autora intimada, por via de sua
advogada, para tomar ciência da perícia médica designada para
o dia 04/08/2018, à partir das 08:00 horas, no Hospital Regional
de São Francisco do Guaporé, bem como, intimadas para indicar
assistentes técnicos e formular quesitos, no prazo de 15 dias (art.
465, §1º, inciso II e III, do Novo CPC – Lei 13105/2015).
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Processo: 7001820-81.2017.8.22.0023
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: MOISES ELOY DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: LARISSA DE SOUZA BUSSIOLI
- RO 8237
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Relatório dispensado, nos termos do art. 38, caput, da Lei n.
9.099/95.
Trata-se de ação para fornecimento de medicamento e restituição
de valores, proposta por Moises Eloy de Souza em face do Estado
de Rondônia.
Primeiramente, quanto as preliminares arguidas, vejo que não
merecem prosperar, pois a promoção da saúde tem previsão na
Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 196. A saúde é direito
de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação”.
Além disso, o entendimento jurisprudencial dominante é no
sentido de que a responsabilidade para a promoção da saúde é
solidária entre os entes políticos, e não há porque tentar se afastar
de tal responsabilidade; e o fato de o medicamento não constar
na lista Rename, não afasta a responsabilização do requerido
perante esse juízo, senão vejamos: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. RENAME. DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA.
DIAGNOSTICO NÃO CONTESTADO. 1. O direito à saúde é direito
fundamental social de competência material comum da União, Estado,
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Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade
dos Entes Públicos para atendimento das demandas desta área.
2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme nossa
Constituição. Os entes federados têm o dever de prestá-lo de forma
impessoal e racionalizada, de modo a atender ao maior número de
pessoas, sem privilégios. Considerando estes prismas, alegando a
parte autora problemas de saúde e a necessidade de determinado
tratamento, compete a ela fazer a prova nesse sentido. Por outro
lado, feita esta prova, faculta-se aos entes federados realizar a
contraprova como nos casos de desnecessidade ou ineficácia do
tratamento postulado ou adequação dos tratamentos disponíveis
na rede pública. Realizada a prova necessária e não sobrevindo
contraprova a contento, se impõe a procedência do pedido. 3. A
condenação pelo Poder Judiciário do ente estadual em fornecer
medicamentos não infringe a separação de poderes, eis que
precípua à própria atividade constitucionalmente consagra daquele.
4. O fato de o medicamento não constar na lista RENAME (Relação
de Medicamentos Essenciais), não isenta o Poder Público, em
qualquer das suas esferas, da responsabilidade pelo fornecimento
do medicamento indicado pelo médico assistente. 5. Tratando-se
da mesma substância e atingida a FINALIDADE da medicação,
possível o fornecimento conforme a Denominação Comum
Brasileira. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos
integrantes da Câmara. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE
PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074578006, Quarta Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro
da Silveira, Julgado em 30/08/2017)”.
Pois bem, superada as preliminares e, considerando que a matéria
tratada é de direito e já constam dos autos documentos necessários
ao julgamento, passo a conhecer diretamente do pedido, nos
termos do art. 355, inciso I, do CPC.
Analisando os argumentos esboçados pelas partes e as provas
acostadas aos autos, verifico que a parte autora comprovou
documentalmente a urgente necessidade do uso de 03 (três)
aplicações intravítreas do antiangiogênico Lucentis (ranibizumabe),
referente ao seu tratamento ocular quimioterápico.
Nesse sentido, verifico que devido a inércia do requerido a parte
autora se viu obrigada a obter recurso financeiro no valor de R$
5.600,00 a fim de ministrar/fazer uso da primeira aplicação do
medicamento, uma vez que o início do tratamento era inadiável,
situação que merece ser reparada, devido as circunstâncias do
caso e a situação de hipossuficiência do autor, vejamos: “Ementa:
RECURSO INONOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL
DA FAZENDA PÚBLICA. DESPESAS MÉDICAS. LINEZOLIDA.
AQUISIÇÃO DO FÁRMACO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
RESSARCIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DIREITO
EVIDENCIADO. 1.Trata-se de ação em que pretende a Parte Autora,
Eunice Ana Vanzella e Victório Vanzella, ressarcimento pelos valores
gastos na aquisição de quatro caixas do medicamento LINEZOLIDA
(ZYVOX) no período de 27/03/2014 a 07/04/14, no valor de R$
7.808,36 (sete mil, oitocentos e oito reais e trinta e seis centavos),
sob o argumento de que a medicação era de uso necessário e
urgente de sua falecida mãe e esposa. 2.Excepcionalmente, cabível
o ressarcimento pleiteado, eis que, segundo os elementos de prova
colacionados ao feito, a necessidade da falecida mãe e esposa da
Parte Autora deu-se de forma urgente, antes mesmo da citação
e intimação dos DeMANDADO s na ação 053/114.000873-6.
Sendo assim, malgrado não tenha havido intimação acerca da
antecipação de tutela deduzida naquele feito, houve apresentação
de pedido administrativo em análise quando do ajuizamento
daquela ação e, ainda, deferimento de medida antecipatória, a qual,
dada a excepcionalidade do caso e o risco de morte, compelida
a Parte Autora ao custeio da medicação com recursos próprios.
3.SENTENÇA de procedência que se mantém. RECURSO
INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007582869,
Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator:
Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 26/04/2018)”.
Portanto, a medida que se impõe é reconhecer o direito do autor
quanto ao fornecimento do medicamento e a restituição dos
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valores, pois como se observa das situações acima expostas
a responsabilidade pela promoção da saúde recai sobre o
requerido.
DISPOSITIVO
Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE o pedido contido na inicial para tornar definitiva a
tutela de urgência já concedida, a fim de que o Estado forneça duas
aplicações intravítreias do antiangiogênico lucentis (ranibizumabe),
no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro da
quantia suficiente para a aquisição do medicamento. Podendo o
medicamento ser substituído por fármaco genérico, desde que,
contemple as especificações do antiangiogênico solicitado.
Condeno o requerido ao ressarcimento do valor de R$ 5.600,00
(cinco mil e seiscentos reais) em favor do autor;
Fixo como data base para a correção monetária e os juros, na
forma prevista para a fazenda pública, a constante na nota fiscal
juntada aos autos, ou seja, 18/09/2017.
Em consequência, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, julgo
extinto o feito com resolução de MÉRITO.
Sem custas e honorários (art. 27 da Lei nº 12.153/2009 e art. 55 da
Lei nº 9099/95).
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Após o trânsito em julgado, não havendo manifestação, arquivemse.
SIRVA-SE A PRESENTE DE CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
Artur Augusto Leite Junior
Juiz de Direito
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Processo: 7001109-76.2017.8.22.0023
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: JOAO CLEBER DE ASSIS
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE DO CARMO - RO 6526,
SEBASTIAO QUARESMA JUNIOR - RO 1372
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado(s) do reclamado: GABRIELA DE LIMA TORRES
Advogado do(a) REQUERIDO: GABRIELA DE LIMA TORRES RO 5714
DESPACHO
Defiro o pedido da executada, fica desconsiderado o recurso
inominado protocolizado na id. 16555603, com fundamento no art.
998 do CPC.
Aguarde-se o cumprimento voluntário da SENTENÇA.
SERVE A PRESENTE DE CARTA/MANDADO INTIMAÇÃO.
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
Miria do Nascimento de Souza
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000525-43.2016.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: A. L. D.
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: L. V., A. B. D. M.
Advogado do(a) RÉU: CRISTIANE XAVIER - RO1846
Advogado do(a) RÉU: CRISTIANE XAVIER - RO1846
DECISÃO
Considerando que a Defensoria Pública desta comarca postulou
em favor da parte autora foi nomeada como advogada dativo da
parte requerida a Dr.ª Cristiane Xavier, OAB/RO 1846.
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Não foi arbitrado honorários na SENTENÇA.
Arbitro os honorários em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro
reais), os quais deverão ser pagos pelo Estado de Rondônia, em
favor de Cristiane Xavier, advogada, OAB/RO 1846.
Esclareço que o valor arbitrado, muito embora esteja aquém dos
valores previstos no Regimento de Honorários da OAB/RO, está em
consonância com a realidade local e, sobretudo, com a natureza e
complexidade da causa.
Intime-se o causídico para tomar conhecimento da presente
DECISÃO.
Pratique-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/
CARTA PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Assinado eletronicamente por: ARTUR AUGUSTO LEITE JUNIOR
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 17500997 18041311084519800000016300142
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001765-33.2017.8.22.0023
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: MANOEL VIANA PIANCO
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE DO CARMO - RO0006526,
SEBASTIAO QUARESMA JUNIOR - RO0001372
REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) REQUERIDO: GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
Intimação
Fica a parte Requerida intimada, por via de seus advogados, para
especificarem as provas que pretendem produzir no feito, indicando
sua necessidade e pertinência, no prazo de 5 (cinco) dias, e sem
prejuízo do julgamento antecipado da lide.
São Francisco do Guaporé-RO, 21 de maio de 2018.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Técnico(a) Judiciário(a)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001626-81.2017.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RENI APARECIDA RIBEIRO SANTOS
Advogados do(a) AUTOR: ADRIANA DONDE MENDES RO0004785, MARIANA DONDE MARTINS - RO0005406, JULIAN
CUADAL SOARES - RO0002597
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Fica a parte autora intimada, por via de seu advogado, para
apresentar Alegações Finais, no prazo de 15 (quinze) dias.
São Francisco do Guaporé-RO, 21 de maio de 2018.
ELISANDRA CRISTINA LANG
Téc. Judiciário(a)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000357-70.2018.8.22.0023
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
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EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA
Advogados do(a) EXEQUENTE: FABRICIO DOS REIS BRANDAO
- PA0011471, BRUNO CESAR BENTES FREITAS - PA018475
EXECUTADO: ANDRE JUSTINO SOARES, LUZIA AUGUSTA DE
OLIVEIRA, JOEL ALVES DOS SANTOS, ZELI LOPES COSME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Fica a parte autora intimada, por via de seu advogado, para recolher
custas processuais, conforme DESPACHO id 17510435, em total
observância ao disposto no art. 12, inciso I da Lei 3.896/2016, o
qual afirma que as custas judiciais serão fixadas em 2% sobre o
valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias.
São Francisco do Guaporé-RO, 21 de maio de 2018.
ELISANDRA CRISTINA LANG
Técnico(a) Judiciário(a)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000155-93.2018.8.22.0023
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER TIMOTIO PEREIRA
BASTOS - RO0002930, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586/
RO, PRISCILA MORAES BORGES POZZA - RO0006263
EXECUTADO: EDUARDO DA SILVA ANDRADE
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovida
pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP em face de
EDUARDO DA SILVA ANDRADE.
Regularmente citada, a parte executada pagou no prazo legal o
débito.
Vieram os autos conclusos.
RELATADOS. DECIDO.
Considerando que a obrigação foi satisfeita, a extinção do feito é
medida que se impõe.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, uma vez que a
obrigação vergastada foi satisfeita.
Tendo em vista que o débito foi quitado no prazo legal, com
fundamento no artigo 8º, inciso I, da Lei n. 3.896/2016, isento o
recolhimento das custas finais.
Antecipo o trânsito em julgado nesta data, nos moldes do art. 1.000
do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se e arquivem-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/
CARTA PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Assinado eletronicamente por: ARTUR AUGUSTO LEITE JUNIOR
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 17623519 18041609152288400000016415421
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000088-31.2018.8.22.0023
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
REQUERENTE: MARIA EUNICE BATISTA DE SOUZA, POLLIANA
BATISTA DE SOUZA
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Advogado do(a) REQUERENTE: LOUISE SOUZA DOS SANTOS
HAUFES - RO0003221
Advogado do(a) REQUERENTE: LOUISE SOUZA DOS SANTOS
HAUFES - RO0003221
REQUERIDO: HERMES BORDIGNON
Advogado do(a) REQUERIDO: JULIANO ROSS - RO0004743
FINALIDADE: Fica o requerido intimado, por via de seu advogado,
para querendo, impugnar a contestação à reconvenção, no prazo
de 15 (quinze) dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001002-32.2017.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ADRIANA VASCONCELOS PEREIRA
Advogados do(a) AUTOR: JOSE DO CARMO - RO0006526,
SEBASTIAO QUARESMA JUNIOR - RO0001372
RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO RO0006207
FINALIDADE: Fica a parte requerida intimada, por via de seu
advogado, para recolher custas processuais, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7002055-48.2017.8.22.0023
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER TIMOTIO PEREIRA
BASTOS - RO0002930, JONATAS DA SILVA ALVES - RO0006882,
NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586/RO
EXECUTADO: MUNDIAL VARIEDADES LTDA - ME, JOHN
MACLIM DE OLIVEIRA SILVA, JANETE DE JESUS GONCALVES
IZIDRO, SAVIO VITALIANO OLIVEIRA DE SOUZA, ADAIR ROSA
GONCALVES
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP ajuizou a presente
ação de execução de título extrajudicial em face de MUNDIAL
VARIEDADES LTDA – ME, JOHN MACLIM DE OLIVEIRA SILVA,
JANETE DE JESUS GONCALVES IZIDRO, SAVIO VITALIANO
OLIVEIRA DE SOUZA e ADAIR ROSA GONCALVES.
A parte exequente se manifestou informando que não possui mais
interesse no prosseguimento do feito.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. DECIDO.
Considerando o pedido de desistência formulado pela parte
exequente, a extinção do feito é medida que se impõe.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código
de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em razão da
desistência da parte autora.
Sem honorários.
Com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n. 3.896/2016, isento o
recolhimento das custas finais.
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Antecipo o trânsito em julgado nesta data, nos moldes do art. 1.000,
do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se e arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/
CARTA PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Assinado eletronicamente por: ARTUR AUGUSTO LEITE JUNIOR
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 17623541 18041609153194300000016415443
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000217-70.2017.8.22.0023
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: ORGANIC. HOMEOPATIA ANIMAL EIRELI - EPP
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIO COSTA CAMPOS - RO3508
RÉU: HIRON MARTINS DE PAIVA
Advogado do(a) RÉU: GILSON VIEIRA LIMA - RO0004216
SENTENÇA
Trata-se de ação monitória promovida por ORGANIC. HOMEOPATIA
ANIMAL EIRELI – EPP em face de HIRON MARTINS DE PAIVA.
Sobreveio a informação de que as partes transigiram.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.
Considerando que o acordo entabulado entre as partes (id. n.
16720292), está devidamente assinado, não vislumbro vícios ou
irregularidades, razão pela qual recebo-o como regular.
Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO realizado entre as
partes, nos termos do documento de id. n. 16720292 para que
produza os seus jurídicos e legais efeitos.
Por conseguinte, EXTINGO O FEITO com resolução de MÉRITO,
nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo
Civil.
Antecipo o trânsito em julgado nesta data, nos moldes do artigo
1.000, do CPC.
Com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n. 3.896/2016, isento o
pagamento das custas finais.
Autorizo a retirada dos cheques que constam nos autos físicos
(processo n. 0000647-48.2015.8.22.0012), mediante a substituição
por cópias.
Desde já, procedo com a liberação de qualquer restrição, penhora
ou constrição realizadas no presente processo.
Tendo em vista que o bloqueio via sistema renajud se deu quando
os autos estavam em trâmite na comarca de Colorado do Oeste/RO,
o que impossibilita a retirada da constrição por esse magistrado,
oficie-se o Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Colorado do Oeste
para que retire a constrição de id. n. 8895597 - Pág. 5, devendo
instruir o ofício com cópia do comprovante de inserção de restrição
junto ao sistema renajud.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se e arquivem-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/
CARTA PRECATÓRIA
São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Assinado eletronicamente por: ARTUR AUGUSTO LEITE JUNIOR
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 17623379 18041609133357400000016415281
SENTENÇA
I – RELATÓRIO. Em decorrência de problemas técnicos que
impossibilitaram a disponibilização da mídia da SENTENÇA,
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procedo com o lançamento da SENTENÇA na íntegra, de forma
escrita. MARIA DE FÁTIMA PLACIDO AGUIS já devidamente
qualificada nos autos, ingressou com a presente ação para
concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Em
síntese, sustenta que sempre laborou no campo, motivo pelo qual
faz jus ao benefício pleiteado. Assim, requereu a procedência da
presente ação. Regularmente citada a parte requerida apresentou
contestação contra-argumentando no sentido de que os documentos
apresentados pela parte requerente não constituem início de prova
material, motivo pelo qual requereu a improcedência da lide. A
parte autora apresentou impugnação. Durante o saneamento do
feito foi designada a competente audiência de instrução e
julgamento. É o relatório. II – FUNDAMENTAÇÃO. Do julgamento
pela justiça comum. Cumpre observar que o art. 109, inciso I, da
Constituição Federal, prevê que ações desta natureza são da
competência da Justiça Federal. Ocorre que, o mesmo art. 109, em
seu § 3º, dispõe que pode a Justiça comum processar e julgar a
presente ação, mormente nas cidades onde não tiver Vara Federal.
Dessa forma, age àquela por delegação, sendo que eventual
recurso deverá ser apreciado pelo Tribunal Regional Federal. Do
MÉRITO. Pois bem. Para a concessão de aposentadoria por idade
ao trabalhador rural, a lei exige idade mínima de 60 (sessenta)
anos para o homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher,
bem como a comprovação do exercício de atividade rural no período
de carência exigido (que pode ser integral ou descontínuo), a teor
do disposto no art. 48, §§1º e 2º, da Lei n. 8.213/91. No tocante ao
requisito etário, constata-se que este restou preenchido, pois como
se observa a parte autora nasceu em 19 de setembro de 1961 (id.
n. 12908095 - Pág. 1), estando com 55 (cinquenta e cinco) anos de
idade quando da data do requerimento administrativo. A fim de
atestar o início de prova material, a requerente acostou aos autos
os seguintes documentos: contrato de comodato, datado de 10 de
maio de 2017; certidão emitida pelo IDARON no ano de 2006; ficha
de matrícula de seus filhos, na qual consta que a parte requerente
reside na zona rural; cadastro de marcas do produtor rural; notas
fiscais referentes ao período de 2004 até 2012; declaração de
aptidão ao Pronaf; GTA emitida em 2007; declaração; ficha de
atendimento médico; e termo de transferência de responsabilidade
de bovinos/bubalinos emitido em 2012; Os referidos documentos
fazem início de prova material acerca do efetivo exercício da
atividade rural pela parte autora. Ao tratar do início de prova material
necessário para a concessão do benefício em comento, Frederico
Amado afirma que: A carência para os trabalhadores rurais de 180
contribuições mensais, mormente para os enquadrados como
segurados especiais será demonstrada pelo exercício da atividade
campesina em regime de economia familiar para a subsistência,
observada a tabela de transição. De efeito, essa atividade deverá
ser comprovada através do início de prova material (documentos)
produzido contemporaneamente ao período probando, mesmo que
de maneira descontínua, no período de 180 meses imediatamente
anterior ao requerimento do benefício ou à data do implemento da
idade mínima. (…). Considera-se início de prova material, para fins
de comprovação da atividade rural, documentos que contêm
profissão ou qualquer outro dado que evidencie o exercício da
atividade rurícola e seja contemporâneo ao fato nele declarado. Na
prática previdenciária, o mais comum é a certidão de casamento
em que conste a profissão de lavrador; atestado de frequência
escolar em que conste a profissão e o endereço rural; declaração
do Tribunal Regional Eleitoral; declaração de ITR; contrato de
comodato etc. (AMADO, Frederico. Direito Previdenciário, vol. 27,
5ª ed, Bahia, Jus Podivm, 2015). No mais, o início de prova material
é robustecido pelos depoimentos colhidos durante a presente
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solenidade de instrução e julgamento, os quais comprovam o labor
rual pelo prazo de carência necessário à obtenção do benefício
pleiteado. Assim, diante de todo o conjunto probatório é possível
concluir que a parte autora faz jus ao benefício vergastado, valendo
salientar que, a concessão do benefício independe de contribuição,
a teor do art. 26, III, c/c art. 39, I, da Lei n. 8.213/91. A propósito:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO.
RITO SUMÁRIO APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143. ART. 11, VII.
PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS.
REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. 1. Admite-se o
processamento de ações relativas à concessão de aposentadoria
por idade de trabalhador rural pelo procedimento sumário.
Precedentes desta Corte. 2. Para a aposentadoria de rurícola, a lei
exige idade mínima de 60 (sessenta) anos para o homem e 55
(cinquenta e cinco) anos para a mulher, requisito que, in casu, está
comprovado nos autos. 3. Comprovação do exercício de atividade
rural no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício (que pode ser integral ou descontínuo), a teor do disposto
no art. 48, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.213/91. 4. Existência, nos autos,
de início de prova documental, corroborada com prova testemunhal,
comprovando o exercício da atividade rural no período. 5. A
concessão do benefício de aposentadoria por idade rural independe
de contribuição (art. 26, III, c/c art. 39, I, da Lei n. 8.213/91). 6.
Preenchidos os requisitos legais - idade mínima de 60 anos e
carência superior a 126 contribuições, nos termos da tabela do art.
142 da Lei n.º 8.213/91, deve ser concedido o benefício
previdenciário perseguido 7. Honorários advocatícios fixados em
10% sobre as prestações vencidas até a data da prolação da
SENTENÇA, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 8. Agravo
retido não provido. 9. Apelação não provida. (AC 000100970.2006.4.01.9199/GO, Rel. JUIZ FEDERAL MARK YSHIDA
BRANDÃO, 1ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.324 de
28/02/2012). Destaquei. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. ATIVIDADE RURAL
COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM
INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL. CERTIDÃO DE CASAMENTO:
CÔNJUGE QUALIFICADO COMO LAVRADOR. EXTENSÃO À
ESPOSA.. CARÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE
MORA. VERBA HONORÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (10) 1. A
antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova
inequívoca, se convença o Juiz da verossimilhança da alegação e
ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto
propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC). 2. Comprovada
a qualidade de trabalhadora rural por provas testemunhal e material
através da certidão de casamento (fl. 20), na forma do § 3º do art.
55 da Lei 8.213/91, e a idade superior a 55 anos, a segurada tem
direito à aposentadoria por idade. 3. “A qualificação profissional de
lavrador ou agricultor do marido, constante dos assentamentos de
registro civil, é extensível à esposa, e constitui indício aceitável de
prova material do exercício da atividade rural.”. (STJ, REsp 267.355/
MS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.2000.) [...] (REO 000203629.2010.4.01.3806/MG, TRF1, 1ª Turma, Rel. Des. Ângela Catão,
DJ em 15/05/2013). Destaquei. Calha mencionar que de acordo
com o art. 373, inciso I do CPC, o ônus da prova, no presente caso,
pertence a parte autora, a qual se incumbiu de provar o fato
constitutivo de seu direito. Outrossim, vale registrar que o benefício
previdenciário vindicado é devido a partir da data do requerimento
administrativo, observada a prescrição quinquenal. III –
DISPOSITIVO. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o
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pedido inicial formulado por MARIA DE FATIMA PLACIDO AGUIS
para CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
a lhe conceder o benefício de aposentadoria por idade rural, no
valor de 01 (um) salário-mínimo, inclusive o 13º salário, desde a
data do requerimento administrativo indeferido, incidindo correção
monetária a partir do vencimento de cada prestação dos benefícios,
procedendo-se à atualização em consonância com os índices
legalmente estabelecidos, tendo em vista o período compreendido
entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do referido pagamento
(Súmula 08 do TRT da 3ª Região), bem como a incidência de juros
de mora, inclusive sobre os abonos natalinos, igualmente devidos.
Por conseguinte, declaro extinto o feito com resolução do MÉRITO,
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em
razão da natureza alimentar do benefício, CONCEDO A TUTELA
DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA para que o INSS
inicie, imediatamente, o pagamento do benefício ora concedido.
Quanto aos juros e correção monetária, deverão ser adotados os
critérios de atualização estabelecidos na DECISÃO do STF no RE
com repercussão geral 870.947/SE. Sem custas ante a isenção
legal. Condeno a autarquia ao pagamento de honorários
sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos
termos do art. 85, §2º do CPC. Outrossim, apesar de a SENTENÇA
ser ilíquida, fica evidenciada a impossibilidade da condenação
ultrapassar o valor de 1.000 (mil) salários-mínimos, razão pela qual
não está sujeita ao duplo grau obrigatório, nos termos do art. 496,
§3º, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SENTENÇA
registrada automaticamente. Publique-se. Saem os presentes
intimados. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se
com as baixas de estilo.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7001927-28.2017.8.22.0023
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: IZAIAS FAUSTINO DE CARVALHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOYCE BORBA DEFENDI RO0004030
EXECUTADO: CIFRAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL
LTDA - EPP
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE DE OLIVEIRA BARRETO
JUNIOR - RN4259
SENTENÇA
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA promovido por IZAIAS
FAUSTINO em face de CIFRAO FACTORING FOMENTO
COMERCIAL LTDA – EPP.
Regulamente intimada, a parte executada efetuou o pagamento do
débito.
A parte exequente pugnou pelo levantamento da quantia e extinção
do feito.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Considerando que a obrigação foi satisfeita, a extinção do feito é
medida que se impõe.
Isto posto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, JULGO
EXTINTO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Expeça-se Alvará de Levantamento dos valores constantes em id.
n. 16897906.
Com fundamento no artigo 8º, inciso I, da Lei n. 3.896/2016, isento
o recolhimento das custas finais.
Antecipo o trânsito em julgado nesta data, nos moldes do artigo
1.000, do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se e arquive-se.
SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/
CARTA PRECATÓRIA
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São Francisco do Guaporé-RO, data do registro.
ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR
Juiz de Direito
Assinado eletronicamente por: ARTUR AUGUSTO LEITE JUNIOR
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 17622961 18041609080031700000016414869
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000722-61.2017.8.22.0023
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
Advogados do(a) EXEQUENTE: PRISCILA MORAES BORGES
POZZA - RO0006263, EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS RO0002930, NOEL NUNES DE ANDRADE - RO1586/RO
EXECUTADO: ROBERTO GERALDO NETO
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Fica a parte autora intimada, por via de seu advogado,
para dar regular andamento ao feito, requerendo o que entender de
direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
São Francisco do Guaporé - Vara Única
Rua São Paulo, 3932, Cidade Baixa, São Francisco do Guaporé RO - CEP: 76935-000 - Fone:(69) 36213028
Processo nº: 7000941-74.2017.8.22.0023
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: DANIEL PADILHA DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AUTOR: JULIAN CUADAL SOARES - RO0002597,
MARIANA DONDE MARTINS - RO0005406, ADRIANA DONDE
MENDES - RO0004785
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Fica a parte autora intimada, por via de seu advogado,
para querendo, se manifestar quanto a petição id 18142433, no
prazo de 15 (quinze) dias.

COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Sugestões e reclamações, façam-nos pessoalmente ao Juiz ou
contate-nos via internet no endereço eletrônico smg1criminal@tjro.
jus.br
Juíza: Ligiane Zigiotto Bender
Diretor do Cartório: Jerlis dos Passos Silva
Proc.: 0019510-08.2004.8.22.0022
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: Deucilio Maria do Sacramento, brasileiro, solteiro, agricultor,
nascido aos 26/12/1956, natural de Machadinho/RS, devidamente
Inscrito no CPF nº 452.807.549-00, filho de Ivo Maria do Sacramento
e Natalina Ribeiro do Sacramento.
Capitulação: Art. 217-A, c/c o artigo 226, II, ambos do Código Penal
Brasileiro.
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Adv.: Fábio Pereira Mesquita Muniz –OAB/RO 5904
FINALIDADE: INTIMAR o advogado acima citado da designação
da audiência de instrução e julgamento, para o dia 13/6/2018, às
10h15min., neste Juízo, bem como da expedição de Carta Precatória
para a Comarca de Costa Marques/RO, a fim de interrogar o réu.
Sede do Juízo: Fórum Juiz Anísio Garcia Martin, Av. São Paulo,
1395, bairro Cristo Rei, fone: (0xx69)3642-2660/2661, CEP.:
76.932-000, São Miguel do Guaporé-RO.
SMG/RO, 18 de maio de 2018
Proc.: 0000098-71.2016.8.22.0022
Classe: Ação Penal–Procedimento Ordinário
Parte Autora: Ministério Público do Estado de Rondônia
Parte Ré: Weverton Teotônio, vulgo “Tatinha”, brasileiro, nascido
aos 24/10/1993, natural de Mirante da Serra-RO, filho de Marli
Raimunda Teotônio, residente à Rua das Acacias, nº 1675, ou
no seu local de trabalho, na Linha 22-C, km 25, Fazenda do Sr.
Eugênio, vulgo Quixadá, em Seringueiras/RO. e outro.
Capitulação: Art. 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal.
Adv.: Defensoria Pública
FINALIDADE: INTIMAR o réu acima qualificado para comparecer à
Audiência de Instrução e Julgamento, neste Juízo, designada para
o dia e a hora abaixo mencionados.
DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 27/06/2018, às 12h15min.
ADVERTÊNCIA: O não comparecimento injustificado do suposto
infrator ensejará o
prosseguimento do feito.
Sede do Juízo: Fórum Juiz Anísio Garcia Martin, Av. São Paulo,
1395, bairro Cristo Rei, fone: (0xx69)3642-2660/2661, cep.: 76.932000, São Miguel do Guaporé-RO.
SMG/RO, 18 de maio de 2018..
Proc.: 0000768-12.2016.8.22.0022
Classe: Execução Penal
Autor: Ministério Público do Estado Rondônia
Réu: Ismael Feu Ferreira, brasileiro, nascido aos 28/08/1972, natural
de Vila Velha/ES, filho de Talvio Ferreira e Ruth Feu Ferreira.
Capitulação: Art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 61, II, “e”, ambos do
Código Penal.
Adv.: Syrne Lima Felberk de Almeida OAB/RO 3186
FINALIDADE: INTIMAR o advogado do reeducando acima
qualificado para, manifestar-se quanto ao ofício nº 206/2018/UP/
SMG, datado de 11/04/2018, e seus anexos, que consistem nos
históricos do monitoramento eletrônico do reeducando, bem como
apresentar a justificativa pertinente.
Sede do Juízo: Fórum Juiz Anísio Garcia Martin, Av. São Paulo,
1395, bairro Cristo Rei, fone: (0xx69)3642-2660/2661, CEP.:
76.932-000, São Miguel do Guaporé-RO.
SMG/RO, 21 de maio de 2018.
Proc.: 1000466-29.2017.8.22.0022
Classe: Ação Penal - Réu Solto
Procedimento: Ordinário
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réus: José Adriano Graciano Agostinho, brasileiro, nascido
aos 08/06/1983, natural de Ji-Paraná, inscrito no CPF sob o
n°913.793.502-04, filho de José Graciano Agostinho e Adelina Ana
Rita Agostinho.
Capitulação: Art.147 do CP, com as disposições da Lei 11.340/2006
(Lei Maria da Penha).
Adv: Defensoria Pública
FINALIDADE: INTIMAR o réu acima qualificado da audiência de
instrução redesignada para o dia 30/5/2018, às 11h50min., na sede
deste Juízo.
Sede do Juízo: Fórum Juiz Anísio Garcia Martin, Av. São Paulo,
1395, bairro Cristo Rei, fone: (0xx69)3642-2660/2661, CEP:
76.932-000, São Miguel do Guaporé-RO.
SMG/RO, 21 de maio de 2018.
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Proc.: 0000314-32.2016.8.22.0022
Processo: 0000314-32.2016.8.22.0022
Classe: Ação Penal – (Réu Solto)
Parte Autora: Ministério Público do Estado de Rondônia
Parte Ré: Edivaldo Will, brasileiro, solteiro, nascido aos 31/12/1996,
natural de São Miguel do Guaporé-RO, RG nº1426230 SSP/RO
CPF nº 033.534.662-66, filho de Arlindo Will e Sofia Rutzatz.
Capitulação:Art. 157, caput, do Código Penal
Adv.: Gleyson Cardoso Fidelis Ramos-OAB/RO n° 6891
FINALIDADE: INTIMAR o advogado da expedição de Carta
Precatória para a Comarca de Nova Brasilândia do Oeste/RO, a fim
de interrogar o réu, bem como da expedição de Carta Precatória
para a Comarca de Colorado do Oeste/RO, com a FINALIDADE de
inquirir testemunha.
Sede do Juízo: Fórum Juiz Anísio Garcia Martin, Av. São Paulo,
1395, bairro Cristo Rei, fone: (0xx69)3642-2660/2661, CEP.:
76.932-000, São Miguel do Guaporé-RO.
SMG/RO, 21 de maio de 2018.
Proc.: 1000454-15.2017.8.22.0022
Classe: Ação Penal – (Réu Solto)
Parte Autora: Ministério Público do Estado de Rondônia
Parte Ré: Ivan Gomes Ferreira, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido
aos 26/06/1978, natural de Cacoal/RO, portador do RG nº 742243
SSP/RO, devidamente inscrito no CPF nº 698.579.032-15, filho de
Maria Inácio Ferreira Gomes e Iraci Ferreira Gomes.
Capitulação: Art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro, com as
disposições da Lei 11.340/06.
Adv.: Raíssa Braga Rondon- OAB/RO 8312
FINALIDADE: INTIMAR a advogada da expedição de Carta
Precatória para a Comarca de Porto Velho/RO, com a FINALIDADE
de inquirir testemunha.
Sede do Juízo: Fórum Juiz Anísio Garcia Martin, Av. São Paulo,
1395, bairro Cristo Rei, fone: (0xx69)3642-2660/2661, CEP.:
76.932-000, São Miguel do Guaporé-RO.
SMG/RO, 21 de maio de 2018.
Proc.: 0000905-96.2013.8.22.0022
Classe: Ação Penal- (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réus: Hélio Pereira João, brasileiro, casado, comerciante,
portador do RG nº 721507 SSP/RO, devidamente inscrito no CPF
nº 885.055.291-20, nascido aos 12/11/1982, natural de Rolim de
Moura/RO, filho de Antenor João e Maria do Carmo Pereira João.
Capitulação: Art. 155, § 3º, do Código Penal Brasileiro.
Adv.: Jairo Reges de Almeida OAB/RO n° 7882
FINALIDADE: INTIMAR o advogado acima citado da expedição
de Carta Precatória para a Comarca de Porto Velho/RO, a fim
de interrogar o réu, bem como da expedição de Carta Precatória
para a Comarca de Santa Luzia do Oeste/RO, para inquirição de
testemunha.
Sede do Juízo: Fórum Juiz Anísio Garcia Martin, Av. São Paulo,
1395, bairro Cristo Rei, fone: (0xx69)3642-2660/2661, CEP.:
76.932-000, São Miguel do Guaporé-RO.
SMG/RO, 21 de maio de 2018.
Proc.: 0073134-37.2006.8.22.0010
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (RO 1111111)
Condenado:Márcio Gonçalves
Advogado:Advogado não informado (RO 2222222)
SENTENÇA:
Vistos. MÁRCIO GONÇALVES, qualificado nos autos, deu integral
cumprimento as condições da medida que lhe foi imposta, conforme
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se verifica da certidão de fl. 192-v.Considerando tal fato, o Ministério
Público se manifestou requerendo a extinção da punibilidade.Isso
posto, com fundamento no art. 66, II, da LEP, DECLARO EXTINTA
A PUNIBILIDADE de MÁRCIO GONÇALVES, ante o cumprimento
integral da pena.Transitada em julgado nesta data, em razão da
preclusão lógica, proceda-se as comunicações de praxe, após,
não havendo pendências, arquive-se.Publique-se. Registre-se. S.
Miguel do Guaporé-RO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.Ligiane
Zigiotto Bender Juíza de Direito
Proc.: 1000567-66.2017.8.22.0022
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público
Advogado:Promotor de Justiça ( 22 SMG)
Condenado:Divino André Felipe
Advogado:Advogado Não Informado ( 22 SMG)
SENTENÇA:
Vistos. DIVINO ANDRÉ FELIPE, qualificado nos autos, deu integral
cumprimento as condições da medida que lhe foi imposta, conforme
se verifica da certidão de fl. 28-v.Considerando tal fato, o Ministério
Público se manifestou requerendo a extinção da punibilidade.Isso
posto, com fundamento no art. 66, II, da LEP, DECLARO EXTINTA
A PUNIBILIDADE de DIVINO ANDRÉ FELIPE, ante o cumprimento
integral da pena.Transitada em julgado nesta data, em razão da
preclusão lógica, proceda-se as comunicações de praxe, após,
não havendo pendências, arquive-se.Publique-se. Registre-se. S.
Miguel do Guaporé-RO, sexta-feira, 18 de maio de 2018.Ligiane
Zigiotto Bender Juíza de Direito
Proc.: 0002043-30.2015.8.22.0022
Ação:Inquérito Policial (Réu Solto)
Autor:Delegacia de Polícia
Advogado:Delegado de Polícia de São Miguel do Guaporé ( 22
SMG/RO)
Infrator:Saul da Silva Fuentes
Advogado:Advogado Não Informado ( 22 SMG)
SENTENÇA:
Vistos.SAUL DA SILVA FUENTES, foi denunciado pela prática do
crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal.O denunciado
aceitou a proposta de suspensão condicional do processo oferecida
pelo Ministério Público.À fl. 2103 consta certidão informando que
infrator deu integral cumprimento as condições da medida a ele
imposta.Considerando tal fato, o Ministério Público se manifestou
requerendo a extinção da punibilidade, ante a inocorrência de
qualquer causa de revogação da suspensão, tendo sido cumprida
integralmente.É a síntese do feito. Decido.Compulsando os autos,
constato que o réu foi beneficiado com a suspensão do processo
na data de 18/14/2016, cujo benefício não foi revogado até a
presente data, ou seja, há mais de dois anos. Cumpre observar
que, ao contrário do sursis processual do Código Penal, a Lei dos
Juizados é clara no sentido que, expirado o prazo sem revogação,
será declarada a extinção da punibilidade do réu (art. 89, § 5º, Lei
9.099/95), não se admitindo a prorrogação do período de prova.
Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a PUNIBILIDADE de SAUL
DA SILVA FUENTES, pela prática do crime descrito no artigo 180,
caput, do Código Penal, o que faço com fundamento no parágrafo
5º, do artigo 89 da Lei 9.099/1995.Transitada em julgado nesta
data, em razão da preclusão lógica, proceda-se as comunicações
de praxe, após, não havendo pendências, arquive-se.Publique-se.
Registre-se. S. Miguel do Guaporé-RO, sexta-feira, 18 de maio de
2018.Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito
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Proc.: 0000308-98.2011.8.22.0022
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( 22 SMG)
Denunciado:Clayton Gomes de Oliveira
Advogado:Advogado Não Informado ( 22 SMG)
SENTENÇA:
Vistos.CLAYTON GOMES DE OLIVEIRA, foi denunciado pela prática
do crime descrito no artigo 155, caput, Código Penal.O denunciado
aceitou a proposta de suspensão condicional do processo oferecida
pelo Ministério Público.À fl. 110 consta certidão informando que
infrator deu integral cumprimento as condições da medida a ele
imposta.Considerando tal fato, o Ministério Público se manifestou
requerendo a extinção da punibilidade, ante a inocorrência de
qualquer causa de revogação da suspensão, tendo sido cumprida
integralmente.É a síntese do feito. Decido.Compulsando os autos,
constato que o réu foi beneficiado com a suspensão do processo
na data de 03/03/2016, cujo benefício não foi revogado até a
presente data, ou seja, há mais de dois anos. Cumpre observar
que, ao contrário do sursis processual do Código Penal, a Lei dos
Juizados é clara no sentido que, expirado o prazo sem revogação,
será declarada a extinção da punibilidade do réu (art. 89, § 5º, Lei
9.099/95), não se admitindo a prorrogação do período de prova.Ante
o exposto, DECLARO EXTINTA a PUNIBILIDADE de CLAYTON
GOMES DE OLIVEIRA, pela prática do crime descrito no a155,
caput, Código Penal, o que faço com fundamento no parágrafo 5º,
do artigo 89 da Lei 9.099/1995.Transitada em julgado nesta data,
em razão da preclusão lógica, proceda-se as comunicações de
praxe, após, não havendo pendências, arquive-se.Publique-se.
Registre-se. S. Miguel do Guaporé-RO, sexta-feira, 18 de maio de
2018.Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito
Proc.: 0000762-78.2011.8.22.0022
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( 22 SMG)
Denunciado:Adilson Gomes de Paula, Artur Cancian
Advogado:Pedro Paixão dos Santos (OAB/RO 1928)
DESPACHO:
Vistos.Ante a petição de fl. 394, considerando que apenas um
Defensor Público atua nesta Comarca, nomeio o Dr. Fábio de
Paula Nunes da Silva para apresentar Alegações Finais em favor
de Arthur Cancian, no prazo legal, concedendo-lhe vista dos autos.
Pratique-se o necessário.S. Miguel do Guaporé-RO, sexta-feira, 18
de maio de 2018.Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito
Jerlis dos Passos Silva
Diretor do Cartório Criminal

1ª VARA CÍVEL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO CEP: 76932-000 - Fone:(3642-2660)
Processo nº: 7001782-09.2016.8.22.0022
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: DETRAN
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: MARIA PEREIRA DA SILVA
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SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta por DETRAN
em face de MARIA PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos.
É dos autos que a parte Exequente se manifestou (ID17628747),
informando que o débito fiscal fora quitado, pugnando pela extinção
dos autos.
É o necessário relatório. DECIDO.
Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, II, do
CPC, declaro extinta a execução.
P.R.I Após, arquive-se, independente de trânsito em julgado e
intimação das partes.
São Miguel do Guaporé, 18 de maio de 2018.
Ligiane Zigiotto Bender
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO CEP: 76932-000 - Fone:(3642-2660)
Processo nº: 7002710-23.2017.8.22.0022
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANGELA MARIA SOARES PACHECO COMINI
Advogados do(a) AUTOR: MARCELO BUENO MARQUES
FERNANDES - RO8580, RILDO RODRIGUES SALOMAO RO0005335
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
DESPACHO
Vistos.
Intime-se o(a) autor(a) para que, pela derradeira vez, no prazo
de 10 (dez) dias, apresente o laudo de ID. nº 18164865 de forma
legível, sob pena de indeferimento da inicial (Art. 321/CPC).
Pratique-se o necessário.
São Miguel do Guaporé, 17 de maio de 2018.
LIGIANE ZIGIOTTO BENDER
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO CEP: 76932-000 - Fone:(3642-2660)
Processo nº: 7000902-46.2018.8.22.0022
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ELICA SILVA COSTA
Advogado do(a) AUTOR: JOYCE BORBA DEFENDI - RO0004030
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
emende à inicial, a fim de apresentar o documento de recusa pelo
INSS.
Não havendo resistência injustificada pelo INSS no restabelecimento
do benefício previdenciário, não se justifica o manejo da presente
ação e o respectivo interesse processual do autor.
Por oportuno:
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. STF RE 631240. FALTA DE INTERESSE
DE AGIR. OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. SENTENÇA
ANULADA. RETORNO DOS AUTOS. 1. O juiz a quo extinguiu o
processo por falta de interesse de agir, depois de ter concedido
oportunidade de emenda da inicial, por considerar imprescindível a
existência de postulação anterior ao ajuizamento de ação intentada
contra o INSS voltada à concessão de benefício previdenciário. 2.
O Supremo Tribunal Federal, em julgado submetido à repercussão
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geral, firmou o entendimento no sentido de que o segurado, antes
de ingressar em juízo, deve requerer o benefício previdenciário
administrativamente (RE 631240, Seção do dia 27/08/2014). 3.
Assentou-se que nas ações em que o INSS ainda não foi citado,
ou naquelas em que não foi discutido o MÉRITO pela autarquia,
devem os processos ficar sobrestados para que a parte autora seja
intimada pelo juízo para requerer o benefício ao INSS, no prazo
de 30 dias, sob cominação de extinção do feito. 4. A SENTENÇA
deve ser anulada para que a condição da ação, consistente na
demonstração do interesse de agir, seja atendida pela parte
autora, uma vez que até então lavrava dissenso quanto à exigência
ou não de prévio requerimento administrativo, a fim de que não
seja o direito postulado alcançado pela prescrição. 5. Apelação
da parte autora parcialmente provida, para anular a SENTENÇA,
determinando o retorno dos autos à vara de origem para adequada
instrução (formalização e prova da postulação administrativa, no
prazo de 30 trinta dias).
Decorrido o prazo, tornem conclusos.
São Miguel do Guaporé, 18 de maio de 2018.
LIGIANE ZIGIOTTO BENDER
Juíza de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO CEP: 76932-000 - Fone:(3642-2660)
Processo nº: 7000927-93.2017.8.22.0022
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: Banco Bradesco
Advogado do(a) EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI MT003056O
EXECUTADO(A): Nome: SHOPPING LAR SUPERMERCADO
EIRELI - EPP
Endereço: AVENIDA CAPITÃO SILVIO, 406, CENTRO, São Miguel
do Guaporé - RO - CEP: 76932-000
Nome: JOSE ANDRE CARDOSO
Endereço: RUA IPÊ, 2075, CRISTO REI, São Miguel do Guaporé RO - CEP: 76932-000
VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO: R$ 142.328,77
DESPACHO
Vistos,
Foi realizada consulta via BACENJUD, contudo, restou infrutífera,
conforme espelho em anexo.
Considerando o desinteresse pela exequente nos bens relacionados
pelo Oficial de Justiça em id nº 11479403 - Pág. 1, torno sem efeito
o auto de depósito.
No mais, segue em anexo espelho de pesquisa via INFOJUD.
Assim, intime-se o exequente, para requerer o que entender de
direito, para fins de prosseguimento da execução, no prazo de 05
(cinco) dias.
Decorrido o prazo sem manifestação, suspenda-se o prazo pelo
prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição,
nos termos do §1º, do art. 921, CPC/15.
Decorrido este, ordeno o arquivamento dos autos, sem baixa na
distribuição, podendo ser desarquivamento a qualquer tempo se
forem localizados bens penhoráveis, nos termos dos §§ 2º e 3º, do
art. 921, CPC/15.
Pratique-se o necessário.
São Miguel do Guaporé, 19 de maio de 2018.
LIGIANE ZIGIOTTO BENDER
JUÍZA DE DIREITO
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Serventias de Registros Civis
das Pessoas Naturais do Estado
de Rondônia
PROCLAMAS
COMARCA DE PORTO VELHO
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 047755 - Livro nº D-125
- Folha nº 64
Faço saber que pretendem se casar: DANIEL ROMAN ROMERO
MATELJAN, solteiro, brasileiro, médico, nascido em CochabambaET, em 6 de Agosto de 1979, residente e domiciliado em Porto
Velho-RO, filho de Emilio Roman Romero Perez - médico naturalidade: Estrangeiro - Bolívia e Elizabeth Mateljan Claros médica - naturalidade: Estrangeiro - Bolívia -; NÃO PRETENDENDO
ALTERAR SEU NOME; e KELLY CHRISTIE ROCHA PEREIRA,
solteira, brasileira, administradora, nascida em Ouro Preto do
Oeste-RO, em 30 de Setembro de 1986, residente e domiciliada
em Porto Velho-RO, filha de Enoque Rocha Pereira - administrador
- naturalidade: - Espírito Santo e Maria da Consolação Rocha
Pereira - professora - naturalidade: Capitão Andrade - Minas
Gerais -; pretendendo passar a assinar: KELLY CHRISTIE ROCHA
PEREIRA MATELJAN; pelo regime de COMUNHÃO UNIVERSAL
DE BENS. Os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Artigo 1.525, do Código Civil. O Edital será fixado neste Cartório e
publicado na imprensa local. Quem souber de algum impedimento
ao casamento, que se manifeste na forma da Lei.
Porto Velho-RO, 18 de Maio de 2018
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador
CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 047756 - Livro nº D-125
- Folha nº 65
Faço saber que pretendem se casar: LUIDE CASTRO DOS
SANTOS, solteiro, brasileiro, ajudante de carga e descarga,
nascido em Manaus-AM, em 19 de Outubro de 1997, residente e
domiciliado em Porto Velho-RO, filho de Luiz de Jesus Barbosa
dos Santos - autônomo - naturalidade: Careiro - Amazonas e
Janete Rodrigues de Castro - autônoma - naturalidade: Manaus
- Amazonas -; NÃO PRETENDENDO ALTERAR SEU NOME; e
CLÁUDIA DANTAS DA COSTA, solteira, brasileira, bombeiro civil,
nascida em Porto Velho-RO, em 9 de Maio de 1990, residente e
domiciliada em Porto Velho-RO, filha de Josias Nunes da Costa chefe de setor de transporte - naturalidade: Porto Velho - Rondônia
e Francisca de Fátima Dantas da Costa - atendente - naturalidade:
Porto Velho - Rondônia -; NÃO PRETENDENDO ALTERAR SEU
NOME; pelo regime de COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. Os
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nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1.525,
do Código Civil. O Edital será fixado neste Cartório e publicado na
imprensa local. Quem souber de algum impedimento ao casamento,
que se manifeste na forma da Lei.
Porto Velho-RO, 18 de Maio de 2018
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador
CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 047757 - Livro nº D-125
- Folha nº 66.
Faço saber que pretendem se casar: MÁRLON RIBEIRO DOS
SANTOS, solteiro, brasileiro, supervisor, nascido em Porto VelhoRO, em 3 de Julho de 1989, residente e domiciliado em Porto
Velho-RO, filho de Marcos José dos Santos - naturalidade: Goiás
- Goiás e Isabel Ribeiro dos Santos - naturalidade: Guajará-Mirim
- Rondônia -; NÃO PRETENDENDO ALTERAR SEU NOME; e
JOCILENE DO NASCIMENTO FERREIRA, solteira, brasileira,
vendedora, nascida em Porto Velho-RO, em 25 de Dezembro de
1990, residente e domiciliada em Porto Velho-RO, - naturalidade:
filha de Cirlene do Nascimento Ferreira - já falecida - naturalidade:
Humaitá - Amazonas -; pretendendo passar a assinar: JOCILENE
RIBEIRO DO NASCIMENTO FERREIRA; pelo regime de
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. Os nubentes apresentaram os
documentos exigidos pelo Artigo 1.525, do Código Civil. O Edital
será fixado neste Cartório e publicado na imprensa local. Quem
souber de algum impedimento ao casamento, que se manifeste na
forma da Lei.
Porto Velho-RO, 18 de Maio de 2018
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador
CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Município e Comarca de Porto Velho - Estado de Rondônia
Vinícius Alexandre Godoy - Registrador
Dulcinéia Teixeira Godoy - Registradora Substituta
Avenida Carlos Gomes, 900 - Caiari - Fone/Fax: (69) 3224-4365
e-mail: contato@cartoriogodoy.com.br
EDITAL DE PROCLAMAS - Processo nº 047758 - Livro nº D-125
- Folha nº 67
Faço saber que pretendem se casar: FRANCISCO JAKSON
GOMES DA SILVA, solteiro, brasileiro, cabeleireiro, nascido
em Porto Velho-RO, em 22 de Fevereiro de 1980, residente e
domiciliado em Porto Velho-RO, filho de Carbeliano Nogueira da
Silva - pedreiro - naturalidade: - Acre e Raimunda Gomes de Araújo
Filha - recepcionista - naturalidade: - Acre -; NÃO PRETENDENDO
ALTERAR SEU NOME; e ADRIELE DA SILVA PORTO, solteira,
brasileira, do lar, nascida em Porto Velho-RO, em 20 de Junho
de 1986, residente e domiciliada em Porto Velho-RO, filha de
Alvino da Costa Porto - já falecido - naturalidade: não informada e
Leondina Carva Carvalho da Silva - do lar - naturalidade: - Bahia
-; NÃO PRETENDENDO ALTERAR SEU NOME; pelo regime de
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. Os nubentes apresentaram os
documentos exigidos pelo Artigo 1.525, do Código Civil. O Edital
será fixado neste Cartório e publicado na imprensa local. Quem
souber de algum impedimento ao casamento, que se manifeste na
forma da Lei.
Porto Velho-RO, 18 de Maio de 2018
Vinícius Alexandre Godoy
Tabelião e Registrador
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2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
2o OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
HELENA SOARES OLIVEIRA CARVAJAL
OFICIALA DO REGISTRO CIVIL
EDITALDEPROCLAMAS
LIVRO: 49-D FOLHA: 138 TERMO: 9749
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime da COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, os noivos: MARCIO BARBOSA e REGIANE
DA SILVA SOUZA. Ele, brasileiro, solteiro, com a profissão de
construtor, natural de Cascavel-PR, nascido em 12 de março
de 1977, residente na Rua Sheila Regina, 5250, Esperança da
Comunidade, Porto Velho, RO, filho de LIDIO BARBOSA (falecido
há 01 ano) e EVA BELMIRO BARBOSA, residente e domiciliada
na cidade de Seringueiras, RO. Ela, brasileira, solteira, com a
profissão de professor, natural de Itapoã D’oeste-RO, nascida em
31 de outubro de 1989, residente na Rua Sheila Regina, 5250,
Esperança da Comunidade, Porto Velho, RO, filha de RAIMUNDO
ALVES DE SOUZA e MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA,
ambos residentes e domiciliados na cidade de Porto Velho, RO.
E que após o casamento pretendemos nos chamar: MARCIO
BARBOSA (SEM ALTERAÇÃO) e REGIANE DA SILVA SOUZA
(SEM ALTERAÇÃO). Apresentaram os Documentos Exigidos pelo
Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado no
prazo legal, em cartório.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
DEUZA DO NASCIMENTO ALMEIDA
ESCREVENTE AUTORIZADA
2o OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
HELENA SOARES OLIVEIRA CARVAJAL
OFICIALA DO REGISTRO CIVIL
EDITALDEPROCLAMAS
LIVRO: 49-D FOLHA: 139 TERMO: 9750
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime da COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, os noivos: CARLOS ALBERTO COÊLHO
CARVALHO e TATIANE NUNES MARTINS. Ele, brasileiro,
solteiro, com a profissão de assessor, natural de Porto Velho-RO,
nascido em 10 de dezembro de 1989, residente na Rua Olavo
Bilac, 1347, São Sebastião I, Porto Velho, RO, filho de ANTONIO
EDINIR CARVALHO PEREIRA e JORGEANE VIANA COÊLHO,
ambos residentes e domiciliados na cidade de Porto Velho, RO.
Ela, brasileira, solteira, com a profissão de administradora, natural
de Porto Velho-RO, nascida em 21 de junho de 1988, residente na
Rua Olavo Bilac, 1349, São Sebastião, Porto Velho, RO, filha de
PEDRO GOMES MARTINS e LUCIMAR HERCULANO NUNES DE
SOUZA, ambos residentes e domiciliados na cidade de Porto Velho,
RO. E que após o casamento pretendemos nos chamar: CARLOS
ALBERTO COÊLHO CARVALHO MARTINS e TATIANE NUNES
MARTINS (SEM ALTERAÇÃO). Apresentaram os Documentos
Exigidos pelo Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser
afixado no prazo legal, em cartório.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
DEUZA DO NASCIMENTO ALMEIDA
ESCREVENTE AUTORIZADA
2o OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
HELENA SOARES OLIVEIRA CARVAJAL
OFICIALA DO REGISTRO CIVIL
EDITALDEPROCLAMAS
LIVRO: 49-D FOLHA: 140 TERMO: 9751
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime da COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, os noivos: ALDRIN WILLY MESQUITA
TABORDA e MARCELANE SOUZA ROSA. Ele, brasileiro, solteiro,
com a profissão de auditor de controle externo, natural de LimeiraSP, nascido em 13 de maio de 1983, residente na Rua Osvaldo
Ribeiro, 9460, casa 05, Socialista, Porto Velho, RO, filho de GESSI
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TABORDA DA COSTA e CONCEIÇÃO APARECIDA MESQUITA
MESQUITA TABORDA, ambos residentes e domiciliados na
cidade de Porto Velho, RO. Ela, brasileira, solteira, com a profissão
de técnica em radiologia, natural de Governador Valadares-MG,
nascida em 20 de outubro de 1976, residente na Rua Osvaldo
Ribeiro, 9460, casa 05, Socialista, Porto Velho, RO, filha de JOÃO
DE SOUZA ROSA, residente e domiciliado na cidade de Porto
Velho, RO e FRANCISCA DE ASSIS SOUZA ROSA (falecida há
05 anos). E que após o casamento pretendemos nos chamar:
ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA (SEM ALTERAÇÃO)
e MARCELANE SOUZA ROSA TABORDA. Apresentaram os
Documentos Exigidos pelo Código Civil Brasileiro. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o
presente para ser afixado no prazo legal, em cartório.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
DEUZA DO NASCIMENTO ALMEIDA
ESCREVENTE AUTORIZADA
2o OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
HELENA SOARES OLIVEIRA CARVAJAL
OFICIALA DO REGISTRO CIVIL
EDITALDEPROCLAMAS
LIVRO: 49-D FOLHA: 141 TERMO: 9752
Faz saber que pretendem casar-se, sob o regime da COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS, os noivos: KLEYTON RUBNEI MAGALHÃES
DUARTE e MAIZA MENEGUELLI. Ele, brasileiro, solteiro, com a
profissão de vendedor, natural de Rondonópolis-MT, nascido em
19 de fevereiro de 1983, residente na Rua Jardins, 112, Bairro
Novo, Porto Velho, RO, filho de GUILHERME MAGALHÃES
DE MORAES e MARIA JOSÉ DUARTE DE MORAES, ambos
residentes e domiciliados na cidade de Rondonópolis, MT. Ela,
brasileira, solteira, com a profissão de funcionária pública, natural de
Cacoal-RO, nascida em 11 de junho de 1981, residente na Avenida
Vigésima, 6134, Ap 503, Bloco G, Rio Madeira, Porto Velho, RO,
filha de PEDRO AMERICO MENEGUELLI e MARIA DA PENHA
LOPES MENEGUELLI, ambos residentes e domiciliados na cidade
de Rolim de Moura, RO. E que após o casamento pretendemos
nos chamar: KLEYTON RUBNEI MAGALHÃES DUARTE
(SEM ALTERAÇÃO) e MAIZA MENEGUELLI MAGALHÃES.
Apresentaram os Documentos Exigidos pelo Código Civil Brasileiro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente para ser afixado no prazo legal, em cartório.
Porto Velho, 18 de maio de 2018.
DEUZA DO NASCIMENTO ALMEIDA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Candeias do Jamari
LIVRO D-009 FOLHA 170 TERMO 002270
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2.270
095869 01 55 2018 6 00009 170 0002270 71
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: DIÊGO ALVES TEIXEIRA e REGIANE
PEREIRA DOS SANTOS. ELE, de nacionalidade brasileiro, militar,
solteiro, natural de Porto Velho-RO, onde nasceu no dia 16 de
março de 1998, residente e domiciliado na Linha 9 - Travessão Lote 19 - Gleba 8, distrito de Triunfo, em Candeias do Jamari-RO,
filho de JOÃO DOS SANTOS TEIXEIRA e de SIMONE ALVES DE
ALMEIDA; ELA, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira,
natural de Porto Velho-RO, onde nasceu no dia 04 de dezembro
de 1999, residente e domiciliada na Linha 9 - Travessão - Lote
19 - Gleba 8, distrito de Triunfo, em Candeias do Jamari-RO, ,
filha de FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS e de ROSILENE
PEREIRA DA COSTA. O regime adotado é o da Comunhão
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Parcial de Bens. A noiva após o casamento continuará a assinar:
REGIANE PEREIRA DOS SANTOS e o noivo continuará a usar o
nome de DIÊGO ALVES TEIXEIRA. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de
Proclamas para ser afixado em lugar de costume e publicado pela
imprensa.
Candeias do Jamari-RO, 18 de maio de 2018.
Josian da Silva Rocha
Substituto

COMARCA DE JI-PARANÁ
1° Ofício de Registros Civis
LIVRO D-052 FOLHA 088
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 30.172
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
LUAN GERALDO MEIRA, de nacionalidade brasileira, produtor
rural, solteiro, natural de Ji-Paraná-RO, onde nasceu no dia 12 de
junho de 1990, residente e domiciliado à Rua Antonio Galha, 487,
Jardim dos Migrantes, em Ji-Paraná-RO, continuou a adotar o nome
de LUAN GERALDO MEIRA, , filho de WALTER ROCHA MEIRA
e de MÁRCIA GERALDO MEIRA; e JÉSSICA CRISTINA RIBEIRO
de nacionalidade brasileira, bióloga, solteira, natural de Ji-ParanáRO, onde nasceu no dia 03 de dezembro de 1988, residente e
domiciliada à Rua Imburana, 2282, Nova Brasília, em Ji-ParanáRO, continuou a adotar no nome de JÉSSICA CRISTINA RIBEIRO,
, filha de VALMIR RIBEIRO e de MARILZA SILVA RIBEIRO. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de
costume e publicado pela imprensa.
Ji-Paraná-RO, 18 de maio de 2018.
Luzia Regly Muniz Corilaço
Oficial
LIVRO D-052 FOLHA 088 vº
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 30.173
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Separação
de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525,
incisos I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
LEOCIR DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, vendedor
autônomo, solteiro, natural de Campo Bonito-PR, onde nasceu
no dia 17 de julho de 1969, residente e domiciliado à Rua José
Bezerra, 2287, Nova Brasília, em Ji-Paraná-RO, continuou a adotar
o nome de LEOCIR DE SOUZA, , filho de DELIRIO DE SOUZA e de
LEONILDA DE SOUZA; e ZAURÍ SOUSA SILVA de nacionalidade
brasileira, pedagoga, divorciada, natural de Fazenda Colônia SecaPR, onde nasceu no dia 22 de novembro de 1972, residente e
domiciliada à Rua José Bezerra, 2287, Nova Brasília, em Ji-ParanáRO, continuou a adotar no nome de ZAURÍ SOUSA SILVA, , filha
de JOSÉ FERREIRA DA SILVA e de ELENITA SOUSA SILVA. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de
costume e publicado pela imprensa.
Ji-Paraná-RO, 18 de maio de 2018.
Luzia Regly Muniz Corilaço
Oficial
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COMARCA DE ARIQUEMES
ARIQUEMES
2º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de
Notas de Ariquemes/RO
Eugênio Brügger Nickerson – Tabelião
Belª. Teresinha Beltrata Toledo Nickerson – Substituta
LIVRO D-006 FOLHA 056 TERMO 001056
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 1.056
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do
Código Civil Brasileiro, os contraentes: CLAUDECIR ZAMBIAZI,
de nacionalidade brasileira, de profissão motorista, de estado civil
solteiro, natural de Descanso, Estado de Santa Catarina, onde
nasceu no dia 17 de setembro de 1975, residente e domiciliado
na Rua Machado de Assis, 3770, Setor 06, em Ariquemes, Estado
de Rondônia, portador do RG nº 529874-SSP-RO, inscrito no
CPF/MF nº 567.584.642-53, filho de AVELINO ZAMBIAZI e de
IRACEMA DALBOSCO ZAMBIAZI; e GILENE ÉLIDA MARTINS
de nacionalidade brasileira, de profissão garçonete, de estado civil
solteira, natural de Ariquemes, Estado de Rondônia, onde nasceu
no dia 29 de setembro de 1985, residente e domiciliada na Rua
Machado de Assis, 3770, Setor 06, em Ariquemes, Estado de
Rondônia, portadora do RG nº 1196400-SSP-RO, inscrita no CPF/
MF nº 949.289.592-72, filha de AMBRÓSIO ELIDO MARTINS e de
CANUTA VILLALVA.
O Regime de bens a viger a partir do casamento é o da Comunhão
Parcial de Bens. E que após o casamento, o contraente continuará
a adotar o nome de CLAUDECIR ZAMBIAZI e a contraente passará
a adotar o nome de GILENE ÉLIDA MARTINS ZAMBIAZI.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume e publicado pela imprensa local.
Ariquemes-RO, 19 de maio de 2018.
Teresinha Beltrata Toledo Nickerson
Oficiala Substituta
LIVRO D-006 FOLHA 057 TERMO 001057
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 1.057
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro,
os contraentes: HÉLIO DE ALMEIDA BENTO, de nacionalidade
brasileira, de profissão produtor rural, de estado civil solteiro,
natural de Cacoal, Estado de Rondônia, onde nasceu no dia 19 de
março de 1985, residente e domiciliado na Rua Bauru, 4522, Jardim
Paulista, em Ariquemes, Estado de Rondônia, portador do RG nº
0889378-SSP-RO, inscrito no CPF/MF nº 877.218.642-91, filho
de OSWALDO RUFINO BENTO e de ZENIS ALMEIDA BENTO; e
CARLA PATRÍCIA SENA DE CAMPOS de nacionalidade brasileira,
de profissão agente penitenciária, de estado civil solteira, natural de
Cacoal, Estado de Rondônia, onde nasceu no dia 18 de agosto de
1986, residente e domiciliada na Rua Bauru, 4522, Jardim Paulista,
em Ariquemes, Estado de Rondônia, portadora do RG nº 952119SSP-RO, inscrita no CPF/MF nº 853.517.682-91, filha de JOSÉ
BENEDITO DE CAMPOS e de APARECIDA DE SENA CAMPOS.
O Regime de bens a viger a partir do casamento é o da Comunhão
Parcial de Bens. E que após o casamento, o contraente continuará
a adotar o nome de HÉLIO DE ALMEIDA BENTO e a contraente
continuará a adotar o nome de CARLA PATRÍCIA SENA DE
CAMPOS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume e publicado pela imprensa local.
Ariquemes-RO, 19 de maio de 2018.
Teresinha Beltrata Toledo Nickerson
Oficiala Substituta
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LIVRO D-006 FOLHA 058 TERMO 001058
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 1.058
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do
Código Civil Brasileiro, os contraentes: SÉRGIO PINTO DA SILVA,
de nacionalidade brasileira, de profissão motorista, de estado civil
solteiro, natural de Presidente Médici, Estado de Rondônia, onde
nasceu no dia 18 de setembro de 1977, residente e domiciliado
na Rua Paraíba, 1704, Setor Industrial, em Ariquemes, Estado de
Rondônia, portador da CNH nº 03454214993-Detran-RO, Expedido
em 03/10/2014, inscrito no CPF/MF nº 597.002.622-00, filho de
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA e de LIDIA PINTO DA SILVA; e
NILCE APARECIDA ALVES de nacionalidade brasileira, de profissão
professora, de estado civil divorciada, natural de Pontalina, Estado
de Goiás, onde nasceu no dia 24 de junho de 1966, residente e
domiciliada na Rua Paraíba, 1704, Setor Industrial, em Ariquemes,
Estado de Rondônia, portadora do RG nº 172547-SSP-RO, inscrita
no CPF/MF nº 457.348.282-20, filha de AURELIANO ALVES DA
COSTA e de MARIA DIVINA ALVES DE JESUS.
O Regime de bens a viger a partir do casamento é o da Comunhão
Universal de Bens, sendo a Escritura de Pacto Antenupcial lavrada
no dia 15/05/2018, no livro 20-N, folha 178 do 2º Ofício de Registro
Civil das Pessoas Naturais de Ariquemes-RO. E que após o
casamento, o contraente continuará a adotar o nome de SÉRGIO
PINTO DA SILVA e a contraente continuará a adotar o nome de
NILCE APARECIDA ALVES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume e publicado pela imprensa local.
Ariquemes-RO, 19 de maio de 2018.
Teresinha Beltrata Toledo Nickerson
Oficiala Substituta

COMARCA DE CACOAL
1° Ofício de Registros Civis
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Cartório Beleti
Município e Comarca de Cacoal - Estado de Rondônia
José Hamilton Beleti – Oficial
Livro: D-059 Folhas: 096 Termo: 021626
EDITAL DE PROCLAMAS
Matrícula 096313 01 55 2018 6 00059 096 0021626 86
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
IGOR OLIVEIRA SIMÕES, de nacionalidade brasileira, vendedor,
solteiro, natural de Cacoal, Estado de Rondônia, onde nasceu no
dia 20 de agosto de 1997, residente e domiciliado na Rua Lemuel
Silva Dantas, 4050, Bairro Village do Sol, em Cacoal, Estado de
Rondônia, continuou a adotar o nome de IGOR OLIVEIRA SIMÕES,
filho de ILSON SIMÕES e de SIMONE PAIANO DE OLIVEIRA
SIMÕES;
EVELYN CRISTINA DOMINGOS PEREIRA, de nacionalidade
brasileira, secretária, solteira, natural de Cacoal, Estado de
Rondônia, onde nasceu no dia 05 de maio de 2000, residente e
domiciliada na Rua Lemuel Silva Dantas, 4050, Bairro Village do
Sol, em Cacoal, Estado de Rondônia, passou a adotar no nome
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de EVELYN CRISTINA DOMINGOS PEREIRA SIMÕES, filha de
ADENILSO DOMINGOS PEREIRA e de JOYCE MARY ALVES
PEREIRA;
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente que será afixado nesta Serventia e publicado
no Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br). .*
Cacoal-RO, 18 de maio de 2018.
José Hamilton Beleti
Oficial
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Cartório Beleti
Município e Comarca de Cacoal - Estado de Rondônia
José Hamilton Beleti – Oficial
Livro: D-059 Folhas: 095 Termo: 021625
EDITAL DE PROCLAMAS
Matrícula 096313 01 55 2018 6 00059 095 0021625 88
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
WESLEI MAURO DE PAULA PRATES, de nacionalidade brasileira,
supervisor de setor, solteiro, natural de Santa Luzia do Oeste,
Estado de Rondônia, onde nasceu no dia 13 de fevereiro de 1994,
residente e domiciliado na Rua Lemuel Silva Dantas, 3818, Bairro
Village do Sol, em Cacoal, Estado de Rondônia, continuou a adotar
o nome de WESLEI MAURO DE PAULA PRATES, filho de JOSÉ
MAURO PRATES e de LUZIA BRAZ DE PAULA PRATES;
PATRÍCIA GONÇALVES DOS SANTOS, de nacionalidade
brasileira, atendente de caixa, solteira, natural de Costa Marques,
Estado de Rondônia, onde nasceu no dia 08 de fevereiro de 1999,
residente e domiciliada na Rua Lemuel Silva Dantas, 3818, Bairro
Village do Sol, em Cacoal, Estado de Rondônia, continuou a adotar
no nome de PATRÍCIA GONÇALVES DOS SANTOS, filha de
CLEUDINEI BORGES DOS SANTOS e de ELIZABETE MARIA
GONÇALVES;
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente que será afixado nesta serventia e publicado
no Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br).
Cacoal-RO, 17 de maio de 2018.
José Hamilton Beleti
Oficial

2° Ofício de Registros Civis
Estado de Rondônia
Município e Comarca de Cacoal
2º Cartório de Registro Civil e Tab. Notas de Cacoal
Rua dos Pioneiros, 2294 - centro - (69)-3441-4269 cartoriodavila@gmail.com
FRANCINETE LIMA D´AVILA
Oficial / Tabeliã
EDITAL DE PROCLAMAS
Matrícula 095794 01 55 2018 6 00017 268 0003968 90
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
MATHEUS HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA, de nacionalidade
brasileiro, Projetista, solteiro, natural de Jaru-RO, onde nasceu no
dia 05 de julho de 1999, portador do CPF 964.716.892-68, e do
RG 1411711/SESDC/RO - Expedido em 07/04/2014, residente e
domiciliado na Rua José Américo, 1224, Vista Alegre, em Cacoal-
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RO, continuou a adotar o nome de MATHEUS HENRIQUE DA
SILVA TEIXEIRA, , filho de Renaldo Lopes Teixeira e de Carla
Ferreira da Silva Teixeira; e
GISLENY LETICIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira,
secretária, solteira, natural de Cacoal-RO, onde nasceu no dia 22
de novembro de 1999, portadora do CPF 029.429.192-05, e do
RG 1298822/SESDC/RO - Expedido em 07/03/2012, residente e
domiciliada na Rua José Américo, 1212, Vista Alegre, em CacoalRO, passou a adotar no nome de GISLENY LETICIA DA SILVA
TEIXEIRA, , filha de Marcos Roberto da Silva e de Marlete Marques
Moraes da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente que será afixado nesta serventia e publicado
no Diário da Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br).

COMARCA DE COLORADO DO OESTE
Colorado do Oeste
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE COLORADO DO OESTE
TELEFAX (0xx69) 3341-2416 – FONE (0xx69) 3341-3969
E-mail: cartoriobrasil@outlook.com
RUA HUMAITÁ, nº 3400, SALA “A” - CENTRO, CEP: 76.993-000
VILSON DE SOUZA BRASIL - NOTÁRIO REGISTRADOR
GABRIELA MARTINS BRASIL - 1ª TABELIÃ SUBSTITUTA
EDITAL DE PROCLAMAS LIVRO D-018 FOLHA 063 TERMO
7248
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: Ele: JOÃO APARECIDO PEREIRA
DOS SANTOS, solteiro, com quarenta e um (41) anos de idade,
de nacionalidade brasileira, pedreiro, natural de Cáceres-MT, onde
nasceu no dia 23 de junho de 1976, residente e domiciliado na Linha
01, Km 1, Rumo Colorado, em Colorado do Oeste-RO, e-mail: não
possui, filho de ALAIDE PEREIRA DOS SANTOS. Ela: DORIANE
APARECIDA GOMES, divorciada, com trinta e três (33) anos de
idade, de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Cerejeiras-RO,
onde nasceu no dia 30 de maio de 1984, residente e domiciliada
na Linha 01, Km 1, Rumo Colorado, em Colorado do Oeste-RO,
e-mail: não possui, filha de AMÉLIO GOMES e de JANDIRA
TEREZINHA GOMES. Determinando que o regime de bens a viger
a partir do mesmo seja o de Comunhão Parcial de Bens. Que após
o casamento, o declarante, continuará a adotar o nome de JOÃO
APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS. Que após o casamento, a
declarante, passará a adotar o nome de DORIANE APARECIDA
GOMES DOS SANTOS. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas
para ser afixado em lugar de costume, publicado e disponibilizado
no Diário de Justiça Eletrônico-Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia. Colorado do Oeste-RO, 18 de maio de 2018.
Vilson de Souza Brasil
Notário/Registrador
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COMARCA DE GUAJARÁ-MIRIM
Guajará Mirim
LIVRO D-015 FOLHA 033 vº TERMO 007541
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 7.541
095844 01 55 2018 6 00015 033 0007541 01
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código
Civil Brasileiro, os contraentes: MAURICIO ROCHA RODRIGUES
e CLEMAIR MACHADO. Ele, de nacionalidade brasileiro, Tecnica
em Enfermagem, solteiro, portador do RG n° 504077/SESDEC/
RO, CPF/MF n° 575.599.452-87, natural de Porto Velho-RO, onde
nasceu no dia 15 de setembro de 1975, residente e domiciliado na
Av. Francisco Pacheco Duarte, 2746, planalto, em Guajará-MirimRO, não possui email, N filho de MOISÉS FELIX RODRIGUES e de
ENA CABREIRA ROCHA. Ela, de nacionalidade brasileira, Micro
Empreendedor Individual, solteira, portador do RG n° 87776206/
SESP/PR, CPF/MF n° 789.726.202-20, natural de Verê-PR, onde
nasceu no dia 03 de novembro de 1977, residente e domiciliada
na Av. Francisco Pacheco Duarte, 2746, planalto, em GuajaráMirim-RO, não possui emailn, filha de ANTONIO MACHADO e de
ROMILDA DUTRA DA SILVA. O regime de bens do casamento
dos pretendentes será o de Comunhão Parcial de Bens. Que
após o casamento, o declarante, continuará a adotar o nome de
MAURICIO ROCHA RODRIGUES. Que após o casamento, a
declarante, continuará a adotar o nome de CLEMAIR MACHADO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em
lugar de costume. Guajará-Mirim-RO, 18 de maio de 2018. Joel
Luiz Antunes de Chaves-Oficial Registrador
LIVRO D-015 FOLHA 034 TERMO 007542
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 7.542
095844 01 55 2018 6 00015 034 0007542 01
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro,
os contraentes: ALESSANDRO SALVATIERRA GUACANO e
MAYARA DE LIMA FREITAS. Ele, de nacionalidade brasileiro,
Auxiliar de Logistica, solteiro, portador do RG n° 1228462/SESDEC/
RO, CPF/MF n° 021.461.552-99, natural de Guajará-Mirim-RO,
onde nasceu no dia 02 de fevereiro de 1995, residente e domiciliado
na Av. Duque de Caxias, 2709, Santa Luzia, não possui email, filho
de ALDEMIR GUACANO e de PURA SALVATIERRA CASTRO.
Ela, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, portador do RG
n° 1273531/SESDEC/RO, CPF/MF n° 026.722.752-38, natural de
Guajará-Mirim-RO, onde nasceu no dia 22 de setembro de 1995,
residente e domiciliada na Av. Duque de Caxias, 2709, Santa Luzia,
não possui email, filha de EDMILSON CARDOSO DE FREITAS e
de MARIA DA CONCEIÇÃO GERONIMO DE LIMA. O regime de
bens do casamento dos pretendentes será o de Comunhão Parcial
de Bens. Que após o casamento, o declarante, continuará a adotar
o nome de ALESSANDRO SALVATIERRA GUACANO. Que após o
casamento, a declarante, continuará a adotar o nome de MAYARA
DE LIMA FREITAS. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas
para ser afixado em lugar de costume. Guajará-Mirim-RO, 18 de
maio de 2018. Joel Luiz Antunes de Chaves-Oficial Registrador

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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COMARCA DE JARU
Jaru
LIVRO D-050 FOLHA 183 TERMO 017066
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 17.066
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro,
os contraentes: PAULO PAULINO DA SILVA, de nacionalidade
brasileiro, Motorista, divorciado, natural de Cabaçal-MT, onde
nasceu no dia 09 de maio de 1970, residente e domiciliado na Av.
Marechal Rondon, 1301, Jardim Esperança, em Jaru-RO, CEP:
76.890-000, , filho de ANTONIO PAULINO SILVA e de MARIA
CAMILO DE LELES; e MADALENA SANCHES DE OLIVEIRA de
nacionalidade brasileira, Do Lar, solteira, natural de Ji-Paraná-RO,
onde nasceu no dia 11 de janeiro de 1981, residente e domiciliada
na Av. Marechal Rondon, 1301, Jardim Esperança, em Jaru-RO,
CEP: 76.890-000, , filha de ADAIR BATISTA DE OLIVEIRA e de
NAIR SANCHES DE OLIVEIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume e publicado no Diário da Justiça.
Jaru-RO, 18 de maio de 2018.
Elza dos Santos Lacerda
Oficiala e Tabeliã
LIVRO D-050 FOLHA 183 TERMO 017066
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 17.066
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro,
os contraentes: PAULO PAULINO DA SILVA, de nacionalidade
brasileiro, Motorista, divorciado, natural de Cabaçal-MT, onde
nasceu no dia 09 de maio de 1970, residente e domiciliado na Av.
Marechal Rondon, 1301, Jardim Esperança, em Jaru-RO, CEP:
76.890-000, , filho de ANTONIO PAULINO SILVA e de MARIA
CAMILO DE LELES; e MADALENA SANCHES DE OLIVEIRA de
nacionalidade brasileira, Do Lar, solteira, natural de Ji-Paraná-RO,
onde nasceu no dia 11 de janeiro de 1981, residente e domiciliada
na Av. Marechal Rondon, 1301, Jardim Esperança, em Jaru-RO,
CEP: 76.890-000, , filha de ADAIR BATISTA DE OLIVEIRA e de
NAIR SANCHES DE OLIVEIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume e publicado no Diário da Justiça.
Jaru-RO, 18 de maio de 2018.
João Ricardo Santos Lacerda
Oficial Substituto

COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
Nova União
LIVRO D-005
FOLHA 221
TERMO 001257
EDITAL DE PROCLAMAS
Matricula 096149 01 55 2018 6 00005 221 0001257 60
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, II, III e IV, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: ALEX DE SOUSA FABRIS e NAIARA
PEREIRA DA SILVA.ELE, natural de Ouro Preto do Oeste-RO,
nascido em 19 de junho de 1996, profissão serralheiro, estado civil
solteiro, CPF nº 007.993.662-85, RG nº 00001111346/SSP/RO Expedido em 16/07/2008, residente e domiciliado na Rua São Paulo,
nº 1184, Centro, em Nova União-RO.filho de AGUILAR ANTONIO
FABRIS e de MARIA LUCIA DE SOUSA FABRIS, brasileiros,
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casados, ele natural de São Gabriel - Colatina/ES, serralheiro, com
51 anos de idade, email:declarou não possuir endereço eletrônico,
ela natural de São Domingos - Colatina/ES, do lar, email:declarou não
possuir endereço eletrônico, residentes e domiciliados na Rua São
Paulo, 1184, Centro em Nova União/RO. Ele passa assinar ALEX
DE SOUSA FABRIS.ELA, natural de Mirante da Serra-RO, nascida
em 10 de maio de 2002, profissão estudante, estado civil solteira,
CPF nº 055.361.852-09, RG nº 1623878/SSP/RO - Expedido em
01/12/2017, residente e domiciliada na Rua São Paulo, nº, Centro,
em Nova União-RO, , filha de JOÃO BATISTA JANUÁRIO DA
SILVA e de MARIA APARECIDA DE SOUZA PEREIRA, brasileiros,
solteiros, ele natural de Galiléia/MG, produtor rural, com 37 anos de
idade, portador da Cédula de Identidade nº 000964064 - SESDC/
RO, emitida em 14/06/2005, inscrito no CPF/MF nº 727.639.90282, email:joaojanuarionvu@gmail.com, residente e domiciliado na
Linha 81, Gleba 16-G, Lote nº 11, Km 35, Zona Rural em Nova
União/RO, ela natural de Ouro Preto do oeste/RO, do lar, portadora
da Cédula de Identidade nº 000964069 - SESDC/RO, emitida em
14/06/2005, inscrita no CPF/MF nº 067.391.714-24, email:declarou
não possuir endereço eletrônico, residente e domiciliada na
Assentamento Palmares, Gleba 07, Lote nº 10, Km 11, Zona Rural
em Nova União/RO. Ela passa assinar NAIARA PEREIRA DA
SILVA.Regime : Comunhão Parcial de Bens.Se alguém souber de
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente
Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume.
Nome do Ofício
1º Oficio de Registro Civil das Pessoas
Naturais e Tabelionato de Notas
Oficial Registrador
Murilo Ferreira dos Santos
Município / UF
Município de Nova União, Comarca
de Ouro Preto do Oeste - Estado de
Rondônia
Endereço
Rua Porto Velho, 1078
CEP: 76.924-000 - Fone: (69)34661057

O conteúdo da certidão é verdadeiro.
Dou fé.
Nova União-RO, 18 de maio de
2018.

Murilo Ferreira dos Santos
Tabelião/Registrador

COMARCA DE PIMENTA BUENO
Pimenta Bueno
LIVRO D-026 FOLHA 047 TERMO 011936
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 11.936
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código
Civil Brasileiro, os contraentes SÁVIO RODRIGO ANTEVERE,
de nacionalidade brasileira, de profissão vigilante, de estado civil
solteiro, natural de Pimenta Bueno-RO, onde nasceu no dia 29
de outubro de 1980, residente e domiciliado na Avenida D, 663,
Q6, Bela Vista, em Pimenta Bueno-RO, CEP: 76.970-000, , filho
de BENEDITO ANTEVERE e de MARIA DAS DORES PEREIRA;
e PATIANE FERREIRA DA SILVA de nacionalidade brasileira,
de profissão do lar, de estado civil solteira, natural de Pimenta
Bueno-RO, onde nasceu no dia 09 de junho de 1989, residente e
domiciliada na Avenida D, 663, Q6, Bela Vista, em Pimenta BuenoRO, CEP: 76.970-000, , filha de HÉLIO INÁCIO DA SILVA e de
APARECIDA FERREIRASe alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas
para ser afixado em lugar de costume e publicado pela imprensa
local
Pimenta Bueno-RO, 18 de maio de 2018.
Sílvia Fagundes Grava
Tabeliã Interina

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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LIVRO D-026 FOLHA 048 TERMO 011937
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 11.937
Faço saber que pretendem CONVERTER A UNIÃO ESTÁVEL
EM CASAMENTO e apresentaram os documentos exigidos
pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro,
os contraentesALTIVO NEVES, de nacionalidade brasileira,
de profissão motorista, de estado civil divorciado, natural de
Resplendor-MG, onde nasceu no dia 14 de março de 1958, residente
e domiciliado na Rua Dom Pedro II, 204, Jardim das Oliveiras, em
Pimenta Bueno-RO, CEP: 76.970-000, , filho de ALBERTO NEVES
e de JOAQUINA NEVES PEREIRA; e _ CARMEM SILVIA DE
ALMEIDA SANTOS, de nacionalidade brasileira, de profissão do
lar, de estado civil divorciada, natural de Coribe-BA, onde nasceu
no dia 20 de fevereiro de 1975, residente e domiciliada na Rua
Dom Pedro II, 204, Jardim das Oliveiras, em Pimenta Bueno-RO,
CEP: 76.970-000, , filha de ANTONIO OLIVEIRA SANTOS e de
OTACILIA DE ALMEIDA SANTOSOs contraentes pretendem
continuar juntos, com firme vontade de constituirem familia e
legalizar sua situaçãoSe alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas
para ser afixado em lugar de costume e publicado pela imprensa
local
Pimenta Bueno-RO, 18 de maio de 2018.
Sílvia Fagundes Grava
Tabeliã Interina
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portador da C.I. RG n. 599.016-SSP/RO - Exp. 13/11/1995, inscrito
no CPF/MF sob n. 923.951.202-00, filho de DIOCRECIANO LIMA
RODRIGUES e de IRENE BATISTA DA SILVA e ELIZÂNGELA
GONÇALVES FILHO de nacionalidade brasileira, do lar, solteira,
natural de Imperatriz-MA, onde nasceu no dia 23 de setembro
de 1976, residente e domiciliada na Rua Antonio Rodrigues,
41, Centro, em São Felipe D’Oeste-RO, portadora da C.I. RG n.
599.016-SSP/RO - Exp. 13/11/1995, inscrita no CPF/MF sob n.
923.951.202-00, filha de JOÃO GONÇALVES FILHO e de ELIENE
SOUZA DOS SANTOS. Certifico, ainda, que o regime de bens
do casamento dos pretendentes será o de Comunhão Parcial de
Bens, e, que o contraente, continuou a adotar o nome de NILTON
LIMA RODRIGUES e a contraente, continuou a adotar o nome de
ELIZÂNGELA GONÇALVES FILHO. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital
de Proclamas para ser afixado em lugar de costume e publicado
no Diário da Justica Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia (www.tjro.jus.br - Provimento n. 007/2011-CG). São
Felipe D’Oeste-RO, Fernanda de Oliveira, Oficiala Interina.

COMARCA DE VILHENA
Vilhena

LIVRO D-004 FOLHA 092 TERMO 000992
EDITAL DE PROCLAMAS N. 992
Faço saber que pretendem CONVERTER A UNIÃO ESTÁVEL
EM CASAMENTO CIVIL e apresentaram os documentos exigidos
pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os
contraentes: JOSÉ VICENTE RIBEIRO, de nacionalidade brasileira,
agricultor, divorciado, natural de Umuarama-PR, onde nasceu no dia
19 de março de 1966, residente e domiciliado na Linha Projetada,
Km 01, Lote 14, Zona Rural, em São Felipe D’Oeste-RO portador
da C.I. RG n. 264.233-SSP/RO - Exp. 08/04/1985, inscrito no CPF/
MF sob n. 251.043.572-87, filho de NELSON VICENTE RIBEIRO e
de DELMIRA FRANCO RIBEIRO e LUZIA GAMA de nacionalidade
brasileira, agricultora, solteira, natural de Cafeara-PR, onde nasceu
no dia 21 de fevereiro de 1964, residente e domiciliada na Linha
Projetada, Km 01, Lote 14, Zona Rural, em São Felipe D’Oeste-RO
portadora da C.I. RG n. 264.233-SSP/RO - Exp. 08/04/1985, inscrita
no CPF/MF sob n. 251.043.572-87, filha de ARGEMIRO GAMA e
de ALZIRA GINIZELI GAMA. Certifico, ainda, que o regime de bens
do casamento dos pretendentes será o de Comunhão Parcial de
Bens, e, que o contraente, continuou a adotar o nome de JOSÉ
VICENTE RIBEIRO e a contraente, continuou a adotar o nome de
LUZIA GAMA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o
na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser
afixado em lugar de costume e publicado no Diário da Justica
Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (www.
tjro.jus.br - Provimento n. 007/2011-CG). São Felipe D’Oeste-RO,
Fernanda de Oliveira, Oficiala Interina.

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS
VILHENA – RONDÔNIA
LIVRO D-041 FOLHA 176 TERMO 013876
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 13.876
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: Ele: AQUELINO BARBOSA DA SILVA,
solteiro, com trinta e nove (39) anos de idade, de nacionalidade
brasileiro, preparador de motocicleta, natural de Nova FátimaPR, onde nasceu no dia 09 de dezembro de 1978, residente e
domiciliado na Rua 2504, 2988, Jardim Social, em Vilhena-RO, ,
filho de DJALMA BARBOSA DA SILVA e de DIRCE APARECIDA
DA SILVA; Ela: ELIANE DE SOUZA LEITE, divorciada, com
quarenta e dois (42) anos de idade, de nacionalidade brasileira,
autônoma, natural de Pimenta Bueno-RO, onde nasceu no dia
12 de dezembro de 1975, residente e domiciliada na Rua 2504,
2988, Jardim Social, em Vilhena-RO, , filha de EDMAR DA COSTA
LEITE e de FATIMA DE SOUZA LEITE. Determinando que o
regime de bens a viger a partir do mesmo seja o de Comunhão
Parcial de Bens. Que após o casamento, o declarante, continuou
a adotar o nome de AQUELINO BARBOSA DA SILVA. Que após
o casamento, a declarante, continuou a adotar o nome de ELIANE
DE SOUZA LEITE. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas
para ser afixado em lugar de costume e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br).
Vilhena-RO, 16 de maio de 2018.
Magda Flores Porto
Tabeliã Substituta

LIVRO D-004 FOLHA 091 TERMO 000991
EDITAL DE PROCLAMAS N. 991
Faço saber que pretendem CONVERTER A UNIÃO ESTÁVEL
EM CASAMENTO CIVIL e apresentaram os documentos exigidos
pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro,
os contraentes: NILTON LIMA RODRIGUES, de nacionalidade
brasileira, operador de máquinas, solteiro, natural de São MateusES, onde nasceu no dia 19 de janeiro de 1963, residente e domiciliado
na Rua Antonio Rodrigues, 41, Centro, em São Felipe D’Oeste-RO,

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS
VILHENA – RONDÔNIA
LIVRO D-041 FOLHA 179 TERMO 013879
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 13.879
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código
Civil Brasileiro, os contraentes: Ele: CLAUDINEI APARECIDO
DE SOUZA, solteiro, com trinta e sete (37) anos de idade, de

São Felipe D’Oeste

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/

ANO XXXVI

NÚMERO 094

DIARIO DA JUSTIÇA

nacionalidade brasileiro, tratorista, natural de Mandaguari-PR,
onde nasceu no dia 23 de maio de 1980, residente e domiciliado
na Rua 701, 531, Bodanese, em Vilhena-RO, , filho de JOSE DE
SOUZA e de MARIA APARECIDA DE SOUZA; Ela: SILJANE
FERREIRA DA SILVA, solteira, com trinta e seis (36) anos de
idade, de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Xinguara-PA,
onde nasceu no dia 18 de outubro de 1981, residente e domiciliada
na Rua 701, 531, Bodanese, em Vilhena-RO, , filha de LUIZ DA
SILVA e de IRENE FERREIRA DA SILVA. Determinando que o
regime de bens a viger a partir do mesmo seja o de Comunhão
Parcial de Bens. Que após o casamento, o declarante, continuou a
adotar o nome de CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA. Que após
o casamento, a declarante, continuou a adotar o nome de SILJANE
FERREIRA DA SILVA. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas
para ser afixado em lugar de costume e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico (www.tjro.jus.br).
Vilhena-RO, 18 de maio de 2018.
Magda Flores Porto
Tabeliã Substituta
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS
VILHENA – RONDÔNIA
LIVRO D-041 FOLHA 180 TERMO 013880
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 13.880
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código
Civil Brasileiro, os contraentes: Ele: VANDERSON FELIX, solteiro,
com vinte e oito (28) anos de idade, de nacionalidade brasileiro,
eletrotécnico, natural de Campo Grande-MS, onde nasceu no dia
21 de dezembro de 1989, residente e domiciliado na Rua Osvaldo
Cruz, 773, Centro, em Vilhena-RO, , filho de DENEZIO FELIX e de
ZEFIRA FELIX DA SILVA; Ela: LAINE DE SOUZA ROCHENBACH,
solteira, com vinte e nove (29) anos de idade, de nacionalidade
brasileira, do lar, natural de Comodoro-MT, onde nasceu no dia 08
de junho de 1988, residente e domiciliada na Rua Osvaldo Cruz,
773, Centro, em Vilhena-RO, , filha de LEONI ROCHENBACH e de
MARIA MADALENA DE SOUZA. Determinando que o regime de
bens a viger a partir do mesmo seja o de Comunhão Parcial de Bens.
Que após o casamento, o declarante, continuou a adotar o nome
de VANDERSON FELIX. Que após o casamento, a declarante,
continuou a adotar o nome de LAINE DE SOUZA ROCHENBACH.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em
lugar de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico (www.
tjro.jus.br).
Vilhena-RO, 18 de maio de 2018.
Magda Flores Porto
Tabeliã Substituta
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Santa Helena, s/n°, PA Santa Helena, Zona Rural, em Buritis-RO,
filho de OLIMPIO DA SILVA e de MARLUZ DO NASCIMENTO
SILVA; e LENILDA MARQUARDT MARTINS de nacionalidade
brasileira, do lar, divorciada, natural de Buritis-RO, onde nasceu no
dia 07 de novembro de 1996, portadora da Cédula de Identidade
RG nº 1.424.852/SSP/RO - Exp. 20/06/2014, inscrita no CPF/MF
036.685.962-55, residente e domiciliada na Linha Formigueiro, s/
n°, Zona Rural, em Buritis-RO, filha de DOMINGOS FRANCISCO
MARTINS e de LUCINÉIA MARQUARDT, passou a adotar o nome
de LENILDA MARQUARDT MARTINS SILVA. Se alguém souber
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente
Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume e
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia www.tjro.jus.br (Provimento 0007/2011-CG).
Buritis-RO, 18 de maio de 2018.
Silmara Santos Fugulim
Escrevente Autorizada
LIVRO D-020 FOLHA 237
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 5.837
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro,
sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, os contraentes: ODAIR
JOSÉ ALVES, de nacionalidade Brasileiro, agricultor, solteiro,
natural de Ouro Preto do Oeste-RO, onde nasceu no dia 02 de maio
de 1977, portador da Cédula de Identidade RG nº 636.536/SSP/RO
- Exp. 06/12/1996, inscrito no CPF/MF 780.146.032-49, residente
e domiciliado na Rua Chupinguaia, 2488, Setor 04, em Buritis-RO,
filho de JOAO MARCOS DA SILVA e de LUCELINA ALVES; e
GILCÉLIA VERICIMA DE OLIVEIRA de nacionalidade brasileira,
lavradora, solteira, natural de Salto do Céu-MT, onde nasceu no
dia 25 de dezembro de 1973, portadora da Cédula de Identidade
RG nº 000775840/SSP/RO - Exp. 26/01/2001, inscrita no CPF/MF
700.853.902-91, residente e domiciliada na Rua Chupinguaia, 2488,
Setor 04, em Buritis-RO, filha de JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA e
de LENI VERICIMA DE OLIVEIRA, continuou a adotar o nome de
GILCÉLIA VERICIMA DE OLIVEIRA. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital
de Proclamas para ser afixado em lugar de costume e publicado
no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia www.tjro.jus.br (Provimento 0007/2011-CG).
Buritis-RO, 18 de maio de 2018.
Silmara Santos Fugulim
Escrevente Autorizada

COMARCA DE MACHADINHO D´OESTE
MACHADINHO D´OESTE

COMARCA DE BURITIS
Buritis
LIVRO D-020 FOLHA 238
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 5.838
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do
Código Civil Brasileiro, sob o regime de Comunhão Parcial de
Bens, os contraentes: EVERTON NASCIMENTO SILVA, de
nacionalidade brasileiro, agricultor, solteiro, natural de Cacoal-RO,
onde nasceu no dia 02 de maio de 1985, portador da Cédula de
Identidade RG nº 40.880.305-8/SSP/SP - Exp. 27/09/2004, inscrito
no CPF/MF 005.241.022-60, residente e domiciliado na Linha

Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de
Notas do Município de Vale do Anari, Comarca de Machadinho
D’Oeste – RO
Av. Capitão Silvio de Farias, 4863, Centro, em Vale do Anari – RO
– CEP: 76.867-000 – Fone: (69)3525-1469
LIVRO D-001 FOLHA 216
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 216
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
GEOVÂNE DE OLIVEIRA ALVES, brasileiro, agricultor, solteiro,
natural de Mantena-MG, onde nasceu no dia 28 de julho de 1988,
residente e domiciliado na Linha MP-26, Km. 01, Lote 602, Gleba
01, Zona Rural, em Vale do Anari-RO, continuará a adotar o nome
de GEOVÂNE DE OLIVEIRA ALVES, filho de JOÃO ALVES
SOARES e de LUCELI DE OLIVEIRA ALVES; e FRANCIELI DE
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OLIVEIRA FERREIRA, brasileira, agricultora, solteira, natural de
Serra-ES, onde nasceu no dia 23 de dezembro de 1993, residente
e domiciliada na Linha MP 26, Km 01, Lote 602, Gleba 01, Zona
Rural, em Vale do Anari-RO, continuará a adotar no nome de
FRANCIELI DE OLIVEIRA FERREIRA, filha de OSÉAS SOUZA
FERREIRA e de MARTA DE OLIVEIRA FERREIRA. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o
presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume
e publicado pela imprensa. Vale do Anari-RO, 18 de maio de 2018.
Fernando Jânio Degam – Oficial.
Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de
Notas do Município de Vale do Anari, Comarca de Machadinho
D’Oeste – RO
Av. Capitão Silvio de Farias, 4863, Centro, em Vale do Anari – RO
– CEP: 76.867-000 – Fone: (69)3525-1469
LIVRO D-001 FOLHA 217
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 217
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo
artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os
contraentes: JOSÉ RAIMUNDO SANTANA LEITE, brasileiro,
agricultor, solteiro, natural de Itabuna-BA, onde nasceu no dia
06 de abril de 1955, residente e domiciliado na Linha Travessão
C-66, Km 20, Gleba 06, Lote 10, Zona Rural, em Vale do AnariRO, continuará a adotar o nome de JOSÉ RAIMUNDO SANTANA
LEITE, filho de MATUZALÉM SANTANA LEITE e de MARIA SÃO
PEDRO SANTOS; e ANDREA NUNES DOS SANTOS, brasileira,
agricultora, divorciada, natural de Belmonte-BA, onde nasceu no
dia 15 de maio de 1963, residente e domiciliada na Linha Travessão
C-66, Km 20, Gleba 06, Lote 10, Zona Rural, em Vale do Anari-RO,
passará a adotar no nome de ANDREA NUNES DOS SANTOS
LEITE, filha de AMERICO ANTONIO DOS SANTOS e de STELA
NUNES DOS SANTOS. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas
para ser afixado em lugar de costume e publicado pela imprensa.
Vale do Anari-RO, 18 de maio de 2018. Fernando Jânio Degam –
Oficial.
Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de
Notas do Município de Vale do Anari, Comarca de Machadinho
D’Oeste – RO
Av. Capitão Silvio de Farias, 4863, Centro, em Vale do Anari – RO
– CEP: 76.867-000 – Fone: (69)3525-1469
LIVRO D-001 FOLHA 218
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 218
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
LUCAS PEREIRA MARTINS, brasileiro, motorista, solteiro, natural
de Jaru-RO, onde nasceu no dia 27 de janeiro de 1997, residente
e domiciliado na Avenida Vereador Acir José Damasceno, 4986,
Centro, em Vale do Anari-RO, continuará a adotar o nome de
LUCAS PEREIRA MARTINS, filho de MANOEL CARLOS VIEIRA
MARTINS e de SONIA PEREIRA PINTO; e LETÍCIA CORREIA
BARBOSA, brasileira, frentista, solteira, natural de Jaru-RO, onde
nasceu no dia 18 de janeiro de 1999, residente e domiciliada na
Linha 605, Km 62, Lote 01, Gleba 10, Zona Rural, em Vale do AnariRO, continuará a adotar no nome de LETÍCIA CORREIA BARBOSA,
filha de JORGE CORREIA DE LIMA e de MARIA APARECIDA
BARBOSA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o
na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser
afixado em lugar de costume e publicado pela imprensa. Vale do
Anari-RO, 18 de maio de 2018. Fernando Jânio Degam – Oficial.
Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de
Notas do Município de Vale do Anari, Comarca de Machadinho
D’Oeste – RO
Av. Capitão Silvio de Farias, 4863, Centro, em Vale do Anari – RO
– CEP: 76.867-000 – Fone: (69)3525-1469
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LIVRO D-001 FOLHA 215
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 215
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os contraentes:
BRUNO APARECIDO BENIGNO DA SILVA, brasileiro, açougueiro,
solteiro, natural de Jaru-RO, onde nasceu no dia 29 de março de
1999, residente e domiciliado na Av. Marechal Rondon, 3079,
Centro, em Vale do Anari-RO, continuará a adotar o nome de
BRUNO APARECIDO BENIGNO DA SILVA, filho de ANTONIO
APARECIDO BENIGNO e de MARILENE ROSA SILVA; e
THAISLANE CARVALHO DA SILVA, brasileira, estudante, solteira,
natural de Jaru-RO, onde nasceu no dia 10 de fevereiro de 2002,
residente e domiciliada na RO 133, Lote 15, Gleba 20, Zona Rural,
em Vale do Anari-RO, CEP: 76.867-000, continuará a adotar no
nome de THAISLANE CARVALHO DA SILVA, filha de VANDERLEI
LUCIANO DA SILVA e de LENILDA DIAS DE CARVALHO.Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de
costume e publicado pela imprensa. Vale do Anari-RO, 18 de maio
de 2018. Fernando Jânio Degam – Oficial.
Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de
Notas do Município de Vale do Anari, Comarca de Machadinho
D’Oeste – RO
Av. Capitão Silvio de Farias, 4863, Centro, em Vale do Anari – RO
– CEP: 76.867-000 – Fone: (69)3525-1469
LIVRO D-001 FOLHA 219
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 219
Faço saber que pretendem casar-se sob o regime de Comunhão
Parcial de Bens e apresentaram os documentos exigidos pelo
artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, os
contraentes: ROBSON ORTIZ ESTEVES, brasileiro, empresário,
solteiro, natural de Jaru-RO, onde nasceu no dia 19 de setembro
de 1985, residente e domiciliado na Linha C-74, Km 01, Lote 18,
Gleba 21, Zona Rural, em Vale do Anari-RO, continuará a adotar o
nome de ROBSON ORTIZ ESTEVES, filho de MANUEL ESTEVES
e de SIDINÉIA APARECIDA ORTIZ DE ABREU ESTEVES; e
MARLY LOPES PEREIRA, brasileiro, professora, solteira, natural
de Ouro Preto do Oeste-RO, onde nasceu no dia 20 de dezembro
de 1981, residente e domiciliada na Linha C-74, Km 01, Lote 18,
Gleba 21, Zona Rural, em Vale do Anari-RO, passará a adotar no
nome de MARLY LOPES PEREIRA ESTEVES, filha de JOVENAL
PEREIRA PINTO e de ELEUZA MARIA LOPES PEREIRA. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de
costume e publicado pela imprensa. Vale do Anari-RO, 18 de maio
de 2018. Fernando Jânio Degam – Oficial.
LIVRO D-019 FOLHA 081 TERMO 005385
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 5.385
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código
Civil Brasileiro, os contraentes: ARICLENES OLIVEIRA MARTINS,
de nacionalidade brasileira, de profissão agricultor, de estado civil
solteiro, natural de Governador Jorge Teixeira-RO, onde nasceu
no dia 17 de setembro de 1995, residente e domiciliado na RO133, km 45, Gleba 04, Lote, 071, Zona Rural, em Machadinho D
Oeste-RO, email:declara não possuir endereço eletrônico, filho de
JAIR CORADINI MARTINS e de NEIVA GOMES DE OLIVEIRA
MARTINS; e GEISIANE TEIXEIRA FERREIRA de nacionalidade
brasileira, de profissão agricultora, de estado civil solteira, natural
de Machadinho D’Oeste-RO,
email:geisianeteixeira@hotmail.
com, onde nasceu no dia 17 de fevereiro de 1994, residente e
domiciliada na RO-133, Km 40, Gleba 04, Lote, 049, Zona Rural,
em Machadinho D Oeste-RO, email:geisianeteixeira@hotmail.
comfilha de EVANGELISTA DA CRUZ FERREIRA e de WANIA
TEODORO TEIXEIRA. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas
para ser afixado em lugar de costume.
Machadinho D Oeste-RO, 09 de maio de 2018.
Odila Fernandes da Silva Marinho
Oficiala
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LIVRO D-019 FOLHA 082 TERMO 005386
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 5.386
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: GEOVANIO ALENCAR SILVA, de
nacionalidade brasileira, de profissão Motorista, de estado civil
divorciado, natural de Araripina-PE, onde nasceu no dia 13 de
fevereiro de 1982, residente e domiciliado na Avenida Tancredo
Neves, 3028, Centro, em Machadinho D’Oeste-RO, email:diegoparaty@hotmail.com, filho de JOÃO FERREIRA DA SILVA e
de MARIA DANTAS DE ALENCAR SILVA; e ALESSANDRA
MIRANDA LOPES de nacionalidade brasileira, de profissão
auxiliar administrativa, de estado civil divorciada, natural de JiParaná-RO,
email:alessandramirandalopes@gmail.com, onde
nasceu no dia 11 de junho de 1990, residente e domiciliada na
Rua São Cristovão, 062, Jardim dos Imigrantes, em Ji-ParanáRO, email:alessandramirandalopes@gmail.comfilha de ANTONIO
SILVA LOPES e de MARIA CÉLIA TRINDADE MIRANDA LOPES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em
lugar de costume.
Envio cópia ao Oficial do CARTORIO DE JI-PARANÁ/RO, para ser
afixado no Ofício do domicílio e residência dos contraentes, para os
efeitos do artigo 1.527 do Código Civil Brasileiro.
Machadinho D Oeste-RO, 10 de maio de 2018.
Odila Fernandes da Silva Marinho
Oficiala
LIVRO D-019 FOLHA 083 TERMO 005387
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 5.387
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código
Civil Brasileiro, os contraentes: DENISIVAN DE AVILA NEVES,
de nacionalidade brasileira, de profissão agricultor, de estado civil
solteiro, natural de Machadinho D’Oeste-RO, onde nasceu no dia
14 de novembro de 1994, residente e domiciliado na Linha MA23, km 16, Zona Rural, em Machadinho D Oeste-RO, email:declara
não possuir endereço eletrônico, filho de JOEL COSTA NEVES
e de ROSIRLEI CORDEIRO DE AVILA NEVES; e CAROLINE
MARIA SOUSA DA SILVA de nacionalidade brasileira, de profissão
agricultora, de estado civil solteira, natural de Machadinho
D’Oeste-RO, email:marcosra23mdo@hotmail.com, onde nasceu
no dia 09 de março de 1997, residente e domiciliada na Linha MP47, km 16, Lote, 878, Zona Rural, em Machadinho D Oeste-RO,
email:marcosra23mdo@hotmail.comfilha de MARCOS ROGERIO
ALVES DA SILVA e de DIRLENE ROSA DE SOUSA. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro
o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de
costume.
Machadinho D Oeste-RO, 14 de maio de 2018.
Odila Fernandes da Silva Marinho
Oficiala
LIVRO D-019 FOLHA 084 TERMO 005388
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 5.388
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: ADEMILSON ALVES DOS SANTOS,
de nacionalidade brasileira, de profissão pedreiro, de estado civil
solteiro, natural de Nova Aurora-PR, onde nasceu no dia 15 de abril
de 1986, residente e domiciliado na Avenida Marechal Dutra, 4357,
Bairro Bom Futuro, em Machadinho D Oeste-RO, email:declara
não possuir endereço eletrônico, filho de MANOEL MIGUEL DOS
SANTOS e de MARIA ALVES DOS SANTOS; e FLAVIA ZONESI
RIBEIRO de nacionalidade brasileira, de profissão do lar, de estado
civil solteira, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, email:declara não
possuir endereço eletrônico, onde nasceu no dia 21 de janeiro de
1990, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente,
em Machadinho D Oeste-RO, email:declara não possuir endereço
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eletrônicofilha de ADAUTO RIBEIRO e de ELVIRA APARECIDA
ZONESI RIBEIRO. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas
para ser afixado em lugar de costume.
Machadinho D Oeste-RO, 14 de maio de 2018.
Odila Fernandes da Silva Marinho
Oficiala
LIVRO D-019 FOLHA 085 TERMO 005389
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 5.389
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: VALDEIR ALVES CARNEIRO, de
nacionalidade brasileira, de profissão mototaxista, de estado civil
solteiro, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, onde nasceu no dia
17 de maio de 1980, residente e domiciliado na RO-133, nº 1439,
Distrito de 5º. Bec, em Machadinho D Oeste-RO, email:declara
não possuir endereço eletrônico, filho de ISRAEL SALDANHA
CARNEIRO e de EUNICE ALVES CARNEIRO; e MARLENE DE
JESUS JOVINO de nacionalidade brasileira, de profissão do lar,
de estado civil divorciada, natural de Itamaraju-BA, email:declara
não possuir endereço eletrônico, onde nasceu no dia 24 de maio de
1971, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente,
em Machadinho D Oeste-RO, email:declara não possuir endereço
eletrônicofilha de MANOEL ANTONIO JOVINO e de VALDELICE
MARIA DE JESUS. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas
para ser afixado em lugar de costume.
Machadinho D Oeste-RO, 14 de maio de 2018.
Odila Fernandes da Silva Marinho
Oficiala
LIVRO D-019 FOLHA 086 TERMO 005390
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 5.390
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do
Código Civil Brasileiro, os contraentes: JEFFERSON FONSECA
SOARES, de nacionalidade brasileiro, de profissão serviços gerais,
de estado civil solteiro, natural de Ariquemes-RO, onde nasceu
no dia 14 de fevereiro de 1996, residente e domiciliado na Linha
MC-01, Lote 02, Km 50, Gleba 03, Zona Rural, em Machadinho
D Oeste-RO, email:declara não possuir endereço eletrônico, filho
de VALDEVINO SOARES e de ESTER FONSECA SOARES; e
CLAUDETE DE SOUSA DE SÁ de nacionalidade brasileira, de
profissão estudande, de estado civil solteira, natural de Ji-ParanáRO, email:declara não possuir endereço eletrônico, onde nasceu
no dia 04 de abril de 2000, residente e domiciliada na Linha MC-01,
Lote 174, Km 53, Gleba 03, Zona Rural, em Machadinho D OesteRO, email:declara não possuir endereço eletrônicofilha de JOSÉ
DOS ANJOS GONÇALVES DE SÁ e de ODETE DE SOUSA DE
SÁ. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma
da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em
lugar de costume.
Machadinho D Oeste-RO, 16 de maio de 2018.
Odila Fernandes da Silva Marinho
Oficiala
LIVRO D-019 FOLHA 087 TERMO 005391
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 5.391
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do
Código Civil Brasileiro, os contraentes: JOCICLEITON DA SILVA
BRITO, de nacionalidade brasileira, de profissão autônomo, de
estado civil solteiro, natural de Sena Madureira-AC, onde nasceu
no dia 11 de agosto de 1993, residente e domiciliado na Rua
Fernando de Noronha, Bairro União, em Machadinho D Oeste-RO,
email:jocicleitonpolishop@gmail.com, filho de GABRIEL BATISTA
DE BRITO e de ROSIMEIRE DA SILVA BRITO; e MARCIANE
FELIZARDO MENDES de nacionalidade brasileira, de profissão
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do lar, de estado civil divorciada, natural de Ji- Paraná-RO,
email:declara não possuir endereço eletrônico, onde nasceu no dia
04 de janeiro de 1988, residente e domiciliada no mesmo endereço
do contraente, em Machadinho D Oeste-RO, email:declara não
possuir endereço eletrônicofilha de VALDOMIRO MENDES e
de LECI FELIZARDO MENDES. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de
Proclamas para ser afixado em lugar de costume.
Machadinho D Oeste-RO, 18 de maio de 2018.
Odila Fernandes da Silva Marinho
Oficiala

COMARCA DE NOVA BRASILÂNDIA D´OESTE
Nova Brasilândia D´Oeste
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Rua Jose Carlos Bueno, 3395-A CP: 78.974-000
Município e Comarca de Nova Brasilândia D’Oeste Estado de
Rondônia
Andressa da Cruz Benati Ramos – Oficiala/Notaria Interina
LIVRO D-014 FOLHA 014 TERMO 003414
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 3.414
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do
Código Civil Brasileiro, os contraentes: RAMÃO SOARES ORTIZ,
de nacionalidade brasileira, de profissão funcionário público, de
estado civil divorciado, natural de Vila União-MS, onde nasceu
no dia 10 de abril de 1968, residente e domiciliado na Linha 110,
Km 8,5, Lado Norte, Zona Rural, em Nova Brasilândia D’ OesteRO, , filho de DANIEL ORTIZ LOUREIRO e de IZAURA DA SILVA
SOARES; e ROSANA MARIA BACCHI de nacionalidade brasileira,
de profissão lavradora, de estado civil solteira, natural de Distrito
de Morumbi, em Município de Iguatemi-MT, onde nasceu no dia
10 de agosto de 1971, residente e domiciliada na Linha 110, Km
8,5, Lado Norte, Zona Rural, em Nova Brasilândia D’ Oeste-RO, ,
filha de ANTÔNIO CARLOS BACCHI e de LUCIMAR DA SILVA
BACCHI.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume.Nova Brasilândia D’ Oeste-RO, 18 de maio de 2018.
LIVRO D-014 FOLHA 015 TERMO 003415
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 3.415
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III, IV e V, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: NILSON ROCHA DE BRITO, de
nacionalidade brasileira, de profissão lavrador, de estado civil
solteiro, natural de Ataléia-MG, onde nasceu no dia 15 de março
de 1958, residente e domiciliado na Linha 122, Km 2,5, Lado Sul,
em Nova Brasilândia D’ Oeste-RO, , filho de PEDRO DIAS DE
BRITO e de ANITA ROCHA DE BRITO; e ANGELA LEMOS DE
SOUSA de nacionalidade brasileira, de profissão do lar, de estado
civil divorciada, natural de Ataléia-MG, onde nasceu no dia 23 de
novembro de 1960, residente e domiciliada na Linha 122, Km 2,5,
Lado Sul, em Nova Brasilândia D’ Oeste-RO, , filha de FILOGONIO
LEMOS DE SOUZA e de CANDIDA ALVES DE SOUZA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar
de costume.Nova Brasilândia D’ Oeste-RO, 18 de maio de 2018.
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LIVRO D-014 FOLHA 162 TERMO 007127
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 7.127
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: MARCELO DE ALMEIDA GENELHUD,
de nacionalidade brasileiro, produtor rural, solteiro, natural de
Ji-Paraná-RO, onde nasceu no dia 06 de novembro de 1985,
residente e domiciliado à Av. Tiradentes, 1053, cassa, centro, em
Presidente Médici-RO, CEP: 76.916-000, , filho de JOANA MARIA
GENELHUD; e HALINI RENATA BRAZ SANTOS de nacionalidade
brasileira, enfermeira, solteira, natural de Ji-Paraná-RO, onde
nasceu no dia 19 de fevereiro de 1990, residente e domiciliada à
Av. Tiradentes, 1053, casa, centro, em Presidente Médici-RO, CEP:
76.916-000, , filha de JOÃO JOSÉ DOS SANTOS e de ROSINEI
BRAZ SANTOS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em
lugar de costume.
Presidente Médici-RO, 18 de maio de 2018.
Hans Otto Winther
Oficial_
LIVRO D-014 FOLHA 161 TERMO 007126
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 7.126
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro,
os contraentes: JULIMAR DALCIN, de nacionalidade brasileiro,
agricultor, solteiro, natural de Ji-Paraná-RO, onde nasceu no dia 20
de julho de 1977, residente e domiciliado à Estrada do 14, 0000, Zona
Rural, em Presidente Médici-RO, , filho de ALCIDES DALCIN e de
ZILDA SARTORI DALCIN; e ELIZÂNGELA VELOSO PEREIRA de
nacionalidade brasileira, vigilante e segurança, solteira, natural de
Ji-Paraná-RO, onde nasceu no dia 28 de junho de 1977, residente
e domiciliada à Rua Manoel Vieira dos Santos, 1484, Nova Brasilia,
em Ji-Paraná-RO, , filha de JOAQUIM DIONISIO PEREIRA e de
ANA GERALDINA VELOSO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em
lugar de costume.
Recebi o Edital de Proclamas do Oficial do 1º Oficio de Registro
Civil e Tabelionato de Notas, que foi afixado no Ofício do domicílio
e residência da contraente, para os efeitos do artigo 1.527 do
Código Civil Brasileiro.
Presidente Médici-RO, 15 de maio de 2018.
Hans Otto Winther
Oficial
LIVRO D-014 FOLHA 161 TERMO 007125
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 7.125
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, incisos I, III e IV, do Código Civil
Brasileiro, os contraentes: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA, de
nacionalidade brasileiro, agricultor, solteiro, natural de Presidente
Medici-RO, onde nasceu no dia 28 de setembro de 1995, residente
e domiciliado à Rodovia BR 429, 0000, Zona Rural, em Presidente
Médici-RO, CEP: 76.916-000, , filho de SEBASTIÃO JOSÉ DA
SILVA e de APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA; e MARIA
PATRICIA DA SILVA SOUZA de nacionalidade brasileira, garçom/
garçonete, solteira, natural de Presidente Medici-RO, onde nasceu
no dia 28 de junho de 1998, residente e domiciliada à Rua Frei
Caneca, 1883, Hernandes Gonçalves, em Presidente Médici-RO,
CEP: 76.916-000, , filha de VALDINEI DE SOUZA e de SUELI
GALVÃO DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em
lugar de costume.
Presidente Médici-RO, 14 de maio de 2018.
Hans Otto Winther - Oficial
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