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QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

ATAS
ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACOAL/RO
Processo Nº 0001640-09.2018.8.22.8800
Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e dezoito (20/06/2018), de ordem do Corregedor-Geral
da Justiça, Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz, com a coordenação dos Juízes Auxiliares da
Corregedoria, Adolfo Theodoro Naujorks Neto e Cristiano Gomes Mazzini, procedeu-se à CORREIÇÃO
VIRTUAL na Ji-Paraná - 1ª Vara Cível, designada pela Portaria Corregedoria Nº 157/2018, publicada
no DJE Nº 104, de 08 de junho de 2018. Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades
encaminhado pela Corregedoria, sobre as funções administrativas do magistrado, da serventia e dos
ofícios de Justiça em geral, a partir da compilação dos dados dos sistemas SAPPG, PROJUDI, PJePG,
bem como, da consulta de amostras de processos selecionados no Relatório. Compõem esta Correição
os seguintes documentos: Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução
dos números da Unidade Jurisdicional inspecionada) e do Anexo I - Processos Arquivados com Saldo
de Depósito Judicial. Todas as sugestões, recomendações e determinações constam no relatório e no
anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta)
dias, caso outro não tenha sido mencionado no próprio relatório. Nada mais havendo, aos vinte dias do
mês de junho de dois mil e dezoito (20/06/2018), lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada
em conformidade, vai assinada pelos acima nominados, além do(a) Juiz(a) Titular da unidade e do(a)
Diretor(a) de Cartório.

2ª CÂMARA CRIMINAL
Desembargador Miguel Monico Neto (Presidente)
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Desembargador Valdeci Castellar Citon
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ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLORADO DO OESTE/RO

2ª CÂMARA ESPECIAL
Desembargador Renato Martins Mimessi (Presidente)
Desembargador Roosevelt Queiroz Costa
Des. Hiram Souza Marques
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Processo Nº 0001293-73.2018.8.22.8800
Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezoito (29/05/2018), de ordem do Corregedor-Geral
da Justiça Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz, os Juízes Auxiliares da Corregedoria, Adolfo
Theodoro Naujorks Neto e Cristiano Gomes Mazzini, procedeu-se à CORREIÇÃO VIRTUAL na 1ª Vara
Cível de Colorado do Oeste, designada pela Portaria Corregedoria Nº 142/2018, publicada no DJE Nº
82, de 21 de maio de 2018.Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades encaminhado pelo
Corregedoria, sobre as funções administrativas do magistrado, da serventia e dos ofícios de Justiça em
geral, a partir da compilação dos dados dos sistemas SAPPG, PROJUDI, PjePG, bem como, da consulta
de amostras de processos selecionados no Relatório. Compõem esta Correição os seguintes documentos:
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Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução dos números da Unidade Jurisdicional inspecionada) e do Anexo
I - Processos Arquivados com Saldo de Depósito Judicial. Todas as sugestões, recomendações e determinações constam no relatório e
no anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, caso outro não tenha sido
mencionado no próprio relatório.Nada mais havendo, aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezoito (29/05/2018), lavrou-se a
presente ata que, depois de lida e achada em conformidade, vai assinada pelos acima nominados.

Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz Auxiliar da Corregedoria

ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ/RO
Processo Nº 0001640-09.2018.8.22.8800
Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e dezoito (20/06/2018), de ordem do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador José Jorge
Ribeiro da Luz, com a coordenação dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Adolfo Theodoro Naujorks Neto e Cristiano Gomes Mazzini,
procedeu-se à CORREIÇÃO VIRTUAL na Ji-Paraná - 1ª Vara Cível, designada pela Portaria Corregedoria Nº 157/2018, publicada no
DJE Nº 104, de 08 de junho de 2018. Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades encaminhado pela Corregedoria, sobre
as funções administrativas do magistrado, da serventia e dos ofícios de Justiça em geral, a partir da compilação dos dados dos sistemas
SAPPG, PROJUDI, PJePG, bem como, da consulta de amostras de processos selecionados no Relatório. Compõem esta Correição os
seguintes documentos: Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução dos números da Unidade Jurisdicional
inspecionada) e do Anexo I - Processos Arquivados com Saldo de Depósito Judicial. Todas as sugestões, recomendações e determinações
constam no relatório e no anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, caso
outro não tenha sido mencionado no próprio relatório. Nada mais havendo, aos vinte dias do mês de junho de dois mil e dezoito (20/06/2018),
lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada em conformidade, vai assinada pelos acima nominados, além do(a) Juiz(a) Titular da
unidade e do(a) Diretor(a) de Cartório.

Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz Auxiliar da Corregedoria

ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLORADO DO OESTE/RO
Processo Nº 0001295-43.2018.8.22.8800
Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e dezoito (22/05/2018), de ordem do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador José
Jorge Ribeiro da Luz, com a coordenação dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Cristiano Gomes Mazzini e Adolfo Theodoro Naujorks Neto,
procedeu-se à CORREIÇÃO VIRTUAL na 1ª Vara Criminal de Colorado do Oeste, designada pela Portaria Corregedoria Nº 142, publicada
no DJE Nº 82, de 21 de maio de 2018. Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades encaminhado pelo Corregedoria, sobre
as funções administrativas do magistrado, da serventia e dos ofícios de Justiça em geral, a partir da compilação dos dados dos sistemas
SAPPG, PROJUDI, PjePG, bem como, da consulta de amostras de processos selecionados no Relatório. Compõem esta Correição os
seguintes documentos: Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução dos números da Unidade Jurisdicional
inspecionada) e do Anexo I - Processos Arquivados com Saldo de Depósito Judicial. Todas as sugestões, recomendações e determinações
constam no relatório e no anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, caso
outro não tenha sido mencionado no próprio relatório. Nada mais havendo, aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e dezoito
(22/05/2018), lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada em conformidade, vai assinada pelos acima nominados.

Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz Auxiliar da Corregedoria
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILHENA/RO
Processo Nº 0001301-50.2018.8.22.8800
Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e dezoito (23/05/2018), de ordem do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador José
Jorge Ribeiro da Luz, com a coordenação dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Cristiano Gomes Mazzini e Adolfo Theodoro Naujorks
Neto, procedeu-se à CORREIÇÃO VIRTUAL na 1ª Vara Criminal de Vilhena, designada pela Portaria Corregedoria Nº 142, publicada no
DJE Nº 82, de 21 de maio de 2018. Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades encaminhado pelo Corregedoria, sobre as
funções administrativas do magistrado, da serventia e dos ofícios de Justiça em geral, a partir da compilação dos dados dos sistemas
SAPPG, PROJUDI, PjePG, bem como, da consulta de amostras de processos selecionados no Relatório. Compõem esta Correição os
seguintes documentos: Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução dos números da Unidade Jurisdicional
inspecionada) e do Anexo I - Processos Arquivados com Saldo de Depósito Judicial. Todas as sugestões, recomendações e determinações
constam no relatório e no anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, caso
outro não tenha sido mencionado no próprio relatório. Nada mais havendo, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dezoito
(25/05/2018), lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada em conformidade, vai assinada pelos acima nominados
Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz Auxiliar da Corregedoria
ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACOAL/RO
Processo Nº 0001634-02.2018.8.22.8800
Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e dezoito (28/06/2018), de ordem do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador José
Jorge Ribeiro da Luz, com a coordenação dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Adolfo Theodoro Naujorks Neto e Cristiano Gomes
Mazzini, procedeu-se à CORREIÇÃO VIRTUAL na Cacoal - 2ª Vara Cível, designada pela Portaria Corregedoria Nº 157/2018, publicada
no DJE Nº 104, de 28 de junho de 2018. Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades encaminhado pela Corregedoria, sobre
as funções administrativas do magistrado, da serventia e dos ofícios de Justiça em geral, a partir da compilação dos dados dos sistemas
SAPPG, PROJUDI, PJePG, bem como, da consulta de amostras de processos selecionados no Relatório. Compõem esta Correição os
seguintes documentos: Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução dos números da Unidade Jurisdicional
inspecionada) e do Anexo I - Processos Arquivados com Saldo de Depósito Judicial. Todas as sugestões, recomendações e determinações
constam no relatório e no anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, caso
outro não tenha sido mencionado no próprio relatório. Nada mais havendo, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e dezoito
(28/06/2018), lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada em conformidade, vai assinada pelos acima nominados, além do(a)
Juiz(a) Titular da unidade e do(a) Diretor(a) de Cartório.
Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz Auxiliar da Corregedoria
ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ/RO
Processo Nº 0001641-91.2018.8.22.8800
Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e dezoito (22/06/2018), de ordem do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador
José Jorge Ribeiro da Luz, com a coordenação dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Adolfo Theodoro Naujorks Neto e Cristiano Gomes
Mazzini, procedeu-se à CORREIÇÃO VIRTUAL na Ji-Paraná - 2ª Vara Cível, designada pela Portaria Corregedoria Nº 157/2018, publicada
no DJE Nº 104, de 22 de junho de 2018. Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades encaminhado pela Corregedoria, sobre
as funções administrativas do magistrado, da serventia e dos ofícios de Justiça em geral, a partir da compilação dos dados dos sistemas
SAPPG, PROJUDI, PJePG, bem como, da consulta de amostras de processos selecionados no Relatório. Compõem esta Correição os
seguintes documentos: Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução dos números da Unidade Jurisdicional
inspecionada) e do Anexo I - Processos Arquivados com Saldo de Depósito Judicial. Todas as sugestões, recomendações e determinações
constam no relatório e no anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, caso
outro não tenha sido mencionado no próprio relatório. Nada mais havendo, aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e dezoito
(22/06/2018), lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada em conformidade, vai assinada pelos acima nominados, além do(a)
Juiz(a) Titular da unidade e do(a) Diretor(a) de Cartório.
Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz Auxiliar da Corregedoria
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ROLIM DE MOURA/RO
Processo Nº 0001313-64.2018.8.22.8800
Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezoito (30/05/2018), de ordem do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador José Jorge
Ribeiro da Luz, com a coordenação dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Adolfo Theodoro Naujorks Neto e Cristiano Gomes Mazzini,
procedeu-se à CORREIÇÃO VIRTUAL na Rolim de Moura - 2ª Vara Cível, designada pela Portaria Corregedoria Nº 142/2018, publicada
no DJE Nº 82, de 29 de maio de 2018. Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades encaminhado pela Corregedoria, sobre
as funções administrativas do magistrado, da serventia e dos ofícios de Justiça em geral, a partir da compilação dos dados dos sistemas
SAPPG, PROJUDI, PJePG, bem como, da consulta de amostras de processos selecionados no Relatório. Compõem esta Correição os
seguintes documentos: Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução dos números da Unidade Jurisdicional
inspecionada) e do Anexo I - Processos Arquivados com Saldo de Depósito Judicial. Todas as sugestões, recomendações e determinações
constam no relatório e no anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, caso
outro não tenha sido mencionado no próprio relatório. Nada mais havendo, aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezoito (30/05/2018),
lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada em conformidade, vai assinada pelos acima nominados.
Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz Auxiliar da Corregedoria
ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JI-PARANÁ/RO
Processo Nº 0001646-16.2018.8.22.8800
Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezoito (21/06/2018), de ordem do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador José
Jorge Ribeiro da Luz, com a coordenação dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Cristiano Gomes Mazzini e Adolfo Theodoro Naujorks
Neto, procedeu-se à CORREIÇÃO VIRTUAL na 2ª Vara Criminal de Ji-Paraná, designada pela Portaria Corregedoria Nº 157/2018, publicada
no DJE Nº 104, de 08 de junho de 2018. Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades encaminhado pela Corregedoria, sobre
as funções administrativas do magistrado, da serventia e dos ofícios de Justiça em geral, a partir da compilação dos dados dos sistemas
SAPPG, PROJUDI, PJePG, bem como, da consulta de amostras de processos selecionados no Relatório. Compõem esta Correição os
seguintes documentos: Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução dos números da Unidade Jurisdicional
inspecionada) e do Anexo I - Processos Arquivados com Saldo de Depósito Judicial. Todas as sugestões, recomendações e determinações
constam no relatório e no anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, caso
outro não tenha sido mencionado no próprio relatório. Nada mais havendo, aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezoito
(21/06/2018), lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada em conformidade, vai assinada pelos acima nominados, além do(a)
Juiz(a) Titular da unidade e do(a) Diretor(a) de Cartório.
Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz Auxiliar da Corregedoria
ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NA 2ª VARA GÉNÉRICA DA COMARCA DE CEREJEIRAS/RO
Processo Nº 0001292-88.2018.8.22.8800
Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e dezoito (21/05/2018), de ordem do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador José
Jorge Ribeiro da Luz, com a coordenação dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Cristiano Gomes Mazzini e Adolfo Theodoro Naujorks
Neto, procedeu-se à CORREIÇÃO VIRTUAL, NA 2ª Vara Genérica da Comarca de Cerejeiras, designada pela Portaria Corregedoria Nº
142/2018, publicada no DJE Nº 82, de 04 de maio de 2018.Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades encaminhado pelo
Corregedoria, sobre as funções administrativas do magistrado, da serventia e dos ofícios de Justiça em geral, a partir da compilação dos
dados dos sistemas SAPPG, PROJUDI, PjePG, bem como, da consulta de amostras de processos selecionados no Relatório. Compõem esta
Correição os seguintes documentos: Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução dos números da Unidade
Jurisdicional inspecionada) e do Anexo I - Processos Arquivados com Saldo de Depósito Judicial. Todas as sugestões, recomendações
e determinações constam no relatório e no anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser cumpridas no prazo de 60
(sessenta) dias, caso outro não tenha sido mencionado no próprio relatório. Nada mais havendo, aos vinte e um dias do mês de maio de dois
mil e dezoito (21/05/2018), lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada em conformidade, vai assinada pelos acima nominados.
Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz Auxiliar da Corregedoria
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACOAL/RO
Processo Nº 0001635-84.2018.8.22.8800
Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezoito (28/06/2018), de ordem do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador José
Jorge Ribeiro da Luz, com a coordenação dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Cristiano Gomes Mazzini e Adolfo Theodoro Naujorks
Neto, procedeu-se à CORREIÇÃO VIRTUAL na Cacoal - 3ª Vara Cível, designada pela Portaria Corregedoria Nº 157/2018, publicada no
DJE Nº 104, de 08 de junho de 2018. Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades encaminhado pela Corregedoria, sobre
as funções administrativas do magistrado, da serventia e dos ofícios de Justiça em geral, a partir da compilação dos dados dos sistemas
SAPPG, PROJUDI, PJePG, bem como, da consulta de amostras de processos selecionados no Relatório. Compõem esta Correição os
seguintes documentos: Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução dos números da Unidade Jurisdicional
inspecionada) e do Anexo I - Processos Arquivados com Saldo de Depósito Judicial. Todas as sugestões, recomendações e determinações
constam no relatório e no anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, caso
outro não tenha sido mencionado no próprio relatório. Nada mais havendo, aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezoito
(28/06/2018), lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada em conformidade, vai assinada pelos acima nominados, além do(a)
Juiz(a) Titular da unidade e do(a) Diretor(a) de Cartório.
Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz Auxiliar da Corregedoria
ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ/RO
Processo Nº 0001642-76.2018.8.22.8800
Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e dezoito (25/06/2018), de ordem do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador
José Jorge Ribeiro da Luz, com a coordenação dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Adolfo Theodoro Naujorks Neto e Cristiano Gomes
Mazzini, procedeu-se à CORREIÇÃO VIRTUAL na Ji-Paraná - 3ª Vara Cível, designada pela Portaria Corregedoria Nº 157/2018, publicada
no DJE Nº 104, de 08 de junho de 2018. Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades encaminhado pela Corregedoria, sobre
as funções administrativas do magistrado, da serventia e dos ofícios de Justiça em geral, a partir da compilação dos dados dos sistemas
SAPPG, PROJUDI, PJePG, bem como, da consulta de amostras de processos selecionados no Relatório. Compõem esta Correição os
seguintes documentos: Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução dos números da Unidade Jurisdicional
inspecionada) e do Anexo I - Processos Arquivados com Saldo de Depósito Judicial. Todas as sugestões, recomendações e determinações
constam no relatório e no anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, caso
outro não tenha sido mencionado no próprio relatório. Nada mais havendo, aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e dezoito
(25/06/2018), lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada em conformidade, vai assinada pelos acima nominados, além do(a)
Juiz(a) Titular da unidade e do(a) Diretor(a) de Cartório.
Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz Auxiliar da Corregedoria
ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VILHENA/RO
Processo Nº 0001298-95.2018.8.22.8800
Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e dezoito (23/05/2018), de ordem do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador José
Jorge Ribeiro da Luz, com a coordenação dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Cristiano Gomes Mazzini e Adolfo Theodoro Naujorks
Neto, procedeu-se à CORREIÇÃO VIRTUAL na 3ª Vara Cível de Vilhena, designada pela Portaria Corregedoria Nº 142, publicada no
DJE Nº 82, de 21 de maio de 2018. Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades encaminhado pelo Corregedoria, sobre
as funções administrativas do magistrado, da serventia e dos ofícios de Justiça em geral, a partir da compilação dos dados dos sistemas
SAPPG, PROJUDI, PjePG, bem como, da consulta de amostras de processos selecionados no Relatório. Compõem esta Correição os
seguintes documentos: Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução dos números da Unidade Jurisdicional
inspecionada) e do Anexo I - Processos Arquivados com Saldo de Depósito Judicial. Todas as sugestões, recomendações e determinações
constam no relatório e no anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, caso
outro não tenha sido mencionado no próprio relatório. Nada mais havendo, aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e dezoito
(23/05/2018), lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada em conformidade, vai assinada pelos acima nominados
Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz Auxiliar da Corregedoria
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACOAL/RO
Processo Nº 0001636-69.2018.8.22.8800
Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezoito (29/06/2018), de ordem do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador
José Jorge Ribeiro da Luz, com a coordenação dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Adolfo Theodoro Naujorks Neto e Cristiano Gomes
Mazzini, procedeu-se à CORREIÇÃO VIRTUAL na Cacoal - 4ª Vara Cível, designada pela Portaria Corregedoria Nº 157/2018, publicada
no DJE Nº 104, de 29 de junho de 2018. Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades encaminhado pela Corregedoria, sobre
as funções administrativas do magistrado, da serventia e dos ofícios de Justiça em geral, a partir da compilação dos dados dos sistemas
SAPPG, PROJUDI, PJePG, bem como, da consulta de amostras de processos selecionados no Relatório. Compõem esta Correição os
seguintes documentos: Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução dos números da Unidade Jurisdicional
inspecionada) e do Anexo I - Processos Arquivados com Saldo de Depósito Judicial. Todas as sugestões, recomendações e determinações
constam no relatório e no anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, caso
outro não tenha sido mencionado no próprio relatório. Nada mais havendo, aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezoito
(29/06/2018), lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada em conformidade, vai assinada pelos acima nominados, além do(a)
Juiz(a) Titular da unidade e do(a) Diretor(a) de Cartório.
Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz Auxiliar da Corregedoria
ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JI-PARANÁ/RO
Processo Nº 0001643-61.2018.8.22.8800
Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e dezoito (25/06/2018), de ordem do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador José
Jorge Ribeiro da Luz, com a coordenação dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Cristiano Gomes Mazzini e Adolfo Theodoro Naujorks
Neto, procedeu-se à CORREIÇÃO VIRTUAL na 4ª Vara Cível de Ji-Paraná, designada pela Portaria Corregedoria Nº 157/2018, publicada
no DJE Nº 104, de 08 de junho de 2018. Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades encaminhado pela Corregedoria, sobre
as funções administrativas do magistrado, da serventia e dos ofícios de Justiça em geral, a partir da compilação dos dados dos sistemas
SAPPG, PROJUDI, PJePG, bem como, da consulta de amostras de processos selecionados no Relatório. Compõem esta Correição os
seguintes documentos: Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução dos números da Unidade Jurisdicional
inspecionada) e do Anexo I - Processos Arquivados com Saldo de Depósito Judicial. Todas as sugestões, recomendações e determinações
constam no relatório e no anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, caso
outro não tenha sido mencionado no próprio relatório. Nada mais havendo, aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e dezoito
(25/06/2018), lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada em conformidade, vai assinada pelos acima nominados, além do(a)
Juiz(a) Titular da unidade e do(a) Diretor(a) de Cartório.
Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
uiz Auxiliar da Corregedoria
ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VILHENA/RO
Processo Nº 0001299-80.2018.8.22.8800
Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e dezoito (28/05/2018), de ordem do Corregedor-Geral da Justiça Desembargador José
Jorge Ribeiro da Luz, com a coordenação dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Cristiano Gomes Mazzini e Adolfo Theodoro Naujorks
Neto, procedeu-se à CORREIÇÃO VIRTUAL na 4ª Vara Cível de Vilhena, designada pela Portaria Corregedoria Nº 142, publicada no
DJE Nº 82, de 24 de maio de 2018. Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades encaminhado pelo Corregedoria, sobre
as funções administrativas do magistrado, da serventia e dos ofícios de Justiça em geral, a partir da compilação dos dados dos sistemas
SAPPG, PROJUDI, PjePG, bem como, da consulta de amostras de processos selecionados no Relatório. Compõem esta Correição os
seguintes documentos: Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução dos números da Unidade Jurisdicional
inspecionada) e do Anexo I - Processos Arquivados com Saldo de Depósito Judicial. Todas as sugestões, recomendações e determinações
constam no relatório e no anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, caso
outro não tenha sido mencionado no próprio relatório. Nada mais havendo, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e dezoito
(28/05/2018), lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada em conformidade, vai assinada pelos acima nominados.
Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz Auxiliar da Corregedoria
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE CACOAL/RO
Processo Nº 0001639-24.2018.8.22.8800
Aos três dias do mês de julho de dois mil e dezoito (03/07/2018), de ordem do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador José Jorge
Ribeiro da Luz, com a coordenação dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Adolfo Theodoro Naujorks Neto e Cristiano Gomes Mazzini,
procedeu-se à CORREIÇÃO VIRTUAL no Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Cacoal, designada pela Portaria
Corregedoria Nº 157/2018, publicada no DJE Nº 104, de 02 de julho de 2018. Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades
encaminhado pela Corregedoria, sobre as funções administrativas do magistrado, da serventia e dos ofícios de Justiça em geral, a partir
da compilação dos dados dos sistemas SAPPG, PROJUDI, PJePG, bem como, da consulta de amostras de processos selecionados no
Relatório. Compõem esta Correição os seguintes documentos: Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução
dos números da Unidade Jurisdicional inspecionada) e do Anexo I - Processos Arquivados com Saldo de Depósito Judicial. Todas as
sugestões, recomendações e determinações constam no relatório e no anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser
cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, caso outro não tenha sido mencionado no próprio relatório. Nada mais havendo, aos três dias do
mês de julho de dois mil e dezoito (03/07/2018), lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada em conformidade, vai assinada pelos
acima nominados, além do(a) Juiz(a) Titular da unidade e do(a) Diretor(a) de Cartório.
Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz Auxiliar da Corregedoria
ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE JI-PARANÁ/RO
Processo Nº 0001645-31.2018.8.22.8800
Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito (26/06/2018), de ordem do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador José
Jorge Ribeiro da Luz, com a coordenação dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Adolfo Theodoro Naujorks Neto e Cristiano Gomes Mazzini,
procedeu-se à CORREIÇÃO VIRTUAL na Ji-Paraná - Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública, designada pela Portaria
Corregedoria Nº 157/2018, publicada no DJE Nº 104, de 26 de junho de 2018. Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades
encaminhado pela Corregedoria, sobre as funções administrativas do magistrado, da serventia e dos ofícios de Justiça em geral, a partir
da compilação dos dados dos sistemas SAPPG, PROJUDI, PJePG, bem como, da consulta de amostras de processos selecionados no
Relatório. Compõem esta Correição os seguintes documentos: Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução
dos números da Unidade Jurisdicional inspecionada) e do Anexo I - Processos Arquivados com Saldo de Depósito Judicial. Todas as
sugestões, recomendações e determinações constam no relatório e no anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser
cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, caso outro não tenha sido mencionado no próprio relatório. Nada mais havendo, aos vinte e
seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito (26/06/2018), lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada em conformidade, vai
assinada pelos acima nominados, além do(a) Juiz(a) Titular da unidade e do(a) Diretor(a) de Cartório.
Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz Auxiliar da Corregedoria
ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE VILHENA/RO
Processo Nº 0001304-05.2018.8.22.8800
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dezoito (25/05/2018), de ordem do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador José
Jorge Ribeiro da Luz, com a coordenação dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Cristiano Gomes Mazzini e Adolfo Theodoro Naujorks
Neto, procedeu-se à CORREIÇÃO VIRTUAL no Juizados Especiais de Vilhena, designada pela Portaria Corregedoria Nº 142, publicada
no DJE Nº 82, de 21 de maio de 2018. Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades encaminhado pelo Corregedoria, sobre
as funções administrativas do magistrado, da serventia e dos ofícios de Justiça em geral, a partir da compilação dos dados dos sistemas
SAPPG, PROJUDI, PjePG, bem como, da consulta de amostras de processos selecionados no Relatório. Compõem esta Correição os
seguintes documentos: Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução dos números da Unidade Jurisdicional
inspecionada) e do Anexo I - Processos Arquivados com Saldo de Depósito Judicial. Todas as sugestões, recomendações e determinações
constam no relatório e no anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, caso
outro não tenha sido mencionado no próprio relatório. Nada mais havendo, aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e dezoito
(22/05/2018), lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada em conformidade, vai assinada pelos acima nominados
Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz Auxiliar da Corregedoria
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NA 1ª VARA GÉNÉRICA DA COMARCA DE CEREJEIRAS/RO
Processo Nº 0001290-21.2018.8.22.8800
Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e dezoito (21/05/2018), de ordem do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador José
Jorge Ribeiro da Luz, com a coordenação dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Cristiano Gomes Mazzini e Adolfo Theodoro Naujorks
Neto, procedeu-se à CORREIÇÃO VIRTUAL, NA 1ª Vara Genérica da Comarca de Cerejeiras, designada pela Portaria Corregedoria Nº
142/2018, publicada no DJE Nº 82, de 04 de maio de 2018.Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades encaminhado pelo
Corregedoria, sobre as funções administrativas do magistrado, da serventia e dos ofícios de Justiça em geral, a partir da compilação dos
dados dos sistemas SAPPG, PROJUDI, PjePG, bem como, da consulta de amostras de processos selecionados no Relatório. Compõem esta
Correição os seguintes documentos: Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução dos números da Unidade
Jurisdicional inspecionada) e do Anexo I - Processos Arquivados com Saldo de Depósito Judicial. Todas as sugestões, recomendações
e determinações constam no relatório e no anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser cumpridas no prazo de 60
(sessenta) dias, caso outro não tenha sido mencionado no próprio relatório. Nada mais havendo, aos vinte e um dias do mês de maio de dois
mil e dezoito (21/05/2018), lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada em conformidade, vai assinada pelos acima nominados.
Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz Auxiliar da Corregedoria
ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILHENA/RO
Processo Nº 0001302-35.2018.8.22.8800
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dezoito (25/05/2018) , de ordem do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador José
Jorge Ribeiro da Luz, com a coordenação dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Cristiano Gomes Mazzini e Adolfo Theodoro Naujorks
Neto, procedeu-se à CORREIÇÃO VIRTUAL na 2ª Vara Criminal de Vilhena, designada pela Portaria Corregedoria Nº 142, publicada no
DJE Nº 82, de 04 de maio de 2018. Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades encaminhado pelo Corregedoria, sobre as
funções administrativas do magistrado, da serventia e dos ofícios de Justiça em geral, a partir da compilação dos dados dos sistemas
SAPPG, PROJUDI, PjePG, bem como, da consulta de amostras de processos selecionados no Relatório. Compõem esta Correição os
seguintes documentos: Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução dos números da Unidade Jurisdicional
inspecionada) e do Anexo I - Processos Arquivados com Saldo de Depósito Judicial. Todas as sugestões, recomendações e determinações
constam no relatório e no anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, caso
outro não tenha sido mencionado no próprio relatório. Nada mais havendo,aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dezoito
(25/05/2018), lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada em conformidade, vai assinada pelos acima nominados.
Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz Auxiliar da Corregedoria
ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIMENTA BUENO/RO
Processo Nº 0001631-47.2018.8.22.8800
Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezoito (19/06/2018), de ordem do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador José
Jorge Ribeiro da Luz, com a coordenação dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Cristiano Gomes Mazzini e Adolfo Theodoro Naujorks Neto,
procedeu-se à CORREIÇÃO VIRTUAL na 1ª Vara Criminal de Pimenta Bueno , designada pela Portaria Corregedoria Nº 157/2018, publicada
no DJE Nº 104, de 08 de junho de 2018. Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades encaminhado pela Corregedoria, sobre
as funções administrativas do magistrado, da serventia e dos ofícios de Justiça em geral, a partir da compilação dos dados dos sistemas
SAPPG, PROJUDI, PJePG, bem como, da consulta de amostras de processos selecionados no Relatório. Compõem esta Correição os
seguintes documentos: Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução dos números da Unidade Jurisdicional
inspecionada) e do Anexo I - Processos Arquivados com Saldo de Depósito Judicial. Todas as sugestões, recomendações e determinações
constam no relatório e no anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, caso
outro não tenha sido mencionado no próprio relatório. Nada mais havendo, aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezoito
(19/06/2018), lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada em conformidade, vai assinada pelos acima nominados.
Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz Auxiliar da Corregedoria
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ROLIM DE MOURA/RO
Processo Nº 0001315-34.2018.8.22.8800
Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezoito (30/05/2018), de ordem do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador José Jorge
Ribeiro da Luz, com a coordenação dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Cristiano Gomes Mazzini e Adolfo Theodoro Naujorks Neto,
procedeu-se à CORREIÇÃO VIRTUAL na Rolim de Moura - 1ª Vara Criminal, designada pela Portaria Corregedoria Nº 142/2018, publicada
no DJE Nº 82, de 04 de maio de 2018. Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades encaminhado pela Corregedoria, sobre
as funções administrativas do magistrado, da serventia e dos ofícios de Justiça em geral, a partir da compilação dos dados dos sistemas
SAPPG, PROJUDI, PJePG, bem como, da consulta de amostras de processos selecionados no Relatório. Compõem esta Correição os
seguintes documentos: Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução dos números da Unidade Jurisdicional
inspecionada) e do Anexo I - Processos Arquivados com Saldo de Depósito Judicial. Todas as sugestões, recomendações e determinações
constam no relatório e no anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, caso
outro não tenha sido mencionado no próprio relatório. Nada mais havendo, aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezoito (30/05/2018),
lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada em conformidade, vai assinada pelos acima nominados.
Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz Auxiliar da Corregedoria
ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PIMENTA BUENO/RO
Processo Nº 0001630-62.2018.8.22.8800
Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e dezoito (20/06/2018), de ordem do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador José Jorge
Ribeiro da Luz, com a coordenação dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Adolfo Theodoro Naujorks Neto e Cristiano Gomes Mazzini,
procedeu-se à CORREIÇÃO VIRTUAL na 2ª Vara Cível de Pimenta Bueno, designada pela Portaria Corregedoria Nº 157/2018, publicada
no DJE Nº 104, de 08 de junho de 2018. Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades encaminhado pela Corregedoria, sobre
as funções administrativas do magistrado, da serventia e dos ofícios de Justiça em geral, a partir da compilação dos dados dos sistemas
SAPPG, PROJUDI, PJePG, bem como, da consulta de amostras de processos selecionados no Relatório. Compõem esta Correição os
seguintes documentos: Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução dos números da Unidade Jurisdicional
inspecionada) e do Anexo I - Processos Arquivados com Saldo de Depósito Judicial. Todas as sugestões, recomendações e determinações
constam no relatório e no anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, caso
outro não tenha sido mencionado no próprio relatório. Nada mais havendo, vinte dias do mês de junho de dois mil e dezoito (20/06/2018),
lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada em conformidade, vai assinada pelos acima nominados, além do(a) Juiz(a) Titular da
unidade e do(a) Diretor(a) de Cartório.
Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz Auxiliar da Corregedoria
ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA DO OESTE/RO
Processo Nº 0001308-42.2018.8.22.8800
Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezoito (29/05/2018), de ordem do Corregedor-Geral da Justiça Desembargador José
Jorge Ribeiro da Luz, com coordenação dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Adolfo Theodoro Naujorks Neto e Cristiano Gomes Mazzini,
procedeu-se à CORREIÇÃO VIRTUAL na Vara única de Alta Floresta do Oeste, designada pela Portaria Corregedoria Nº 142/2018, publicada
no DJE Nº 82, de 04 de maio de 2018. Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades encaminhado pelo Corregedoria, sobre
as funções administrativas do magistrado, da serventia e dos ofícios de Justiça em geral, a partir da compilação dos dados dos sistemas
SAPPG, PROJUDI, PjePG, bem como, da consulta de amostras de processos selecionados no Relatório. Compõem esta Correição os
seguintes documentos: Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução dos números da Unidade Jurisdicional
inspecionada) e do Anexo I - Processos Arquivados com Saldo de Depósito Judicial. Todas as sugestões, recomendações e determinações
constam no relatório e no anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, caso
outro não tenha sido mencionado no próprio relatório. Nada mais havendo, aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezoito
(29/05/2018), lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada em conformidade, vai assinada pelos acima nominados.
Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz Auxiliar da Corregedoria
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA BRASILÂNDIA DO OESTE/RO
Processo Nº 0001311-94.2018.8.22.8800
Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezoito (30/05/2018), de ordem do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador José Jorge
Ribeiro da Luz, com a coordenação dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Cristiano Gomes Mazzini e Adolfo Theodoro Naujorks Neto,
procedeu-se à CORREIÇÃO VIRTUAL na Nova Brasilândia do Oeste - Vara Única, designada pela Portaria Corregedoria Nº 142/2018,
publicada no DJE Nº 82, de 04 de maio de 2018. Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades encaminhado pela Corregedoria,
sobre as funções administrativas do magistrado, da serventia e dos ofícios de Justiça em geral, a partir da compilação dos dados dos sistemas
SAPPG, PROJUDI, PJePG, bem como, da consulta de amostras de processos selecionados no Relatório. Compõem esta Correição os
seguintes documentos: Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução dos números da Unidade Jurisdicional
inspecionada) e do Anexo I - Processos Arquivados com Saldo de Depósito Judicial. Todas as sugestões, recomendações e determinações
constam no relatório e no anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, caso
outro não tenha sido mencionado no próprio relatório. Nada mais havendo, aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezoito (30/05/2018),
lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada em conformidade, vai assinada pelos acima nominados.
Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz Auxiliar da Corregedoria
ATA DA CORREIÇÃO REALIZADA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA LUZIA DO OESTE/RO
Processo Nº 0001310-12.2018.8.22.8800
Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezoito (30/05/2018), de ordem do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador José Jorge
Ribeiro da Luz, com a coordenação dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, Adolfo Theodoro Naujorks Neto e Cristiano Gomes Mazzini,
procedeu-se à CORREIÇÃO VIRTUAL na Santa Luzia do Oeste - Vara Única, designada pela Portaria Corregedoria Nº 142/2018, publicada
no DJE Nº 82, de 04 de maio de 2018. Inicialmente, houve análise do Questionário de Atividades encaminhado pela Corregedoria, sobre
as funções administrativas do magistrado, da serventia e dos ofícios de Justiça em geral, a partir da compilação dos dados dos sistemas
SAPPG, PROJUDI, PJePG, bem como, da consulta de amostras de processos selecionados no Relatório. Compõem esta Correição os
seguintes documentos: Ata, Relatório (coleta de dados - que demonstram graficamente a evolução dos números da Unidade Jurisdicional
inspecionada) e do Anexo I - Processos Arquivados com Saldo de Depósito Judicial. Todas as sugestões, recomendações e determinações
constam no relatório e no anexo I. Consigna-se que todas as determinações deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, caso
outro não tenha sido mencionado no próprio relatório. Nada mais havendo, aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezoito (30/05/2018),
lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada em conformidade, vai assinada pelos acima nominados, além do(a) Juiz(a) Titular da
unidade e do(a) Diretor(a) de Cartório.
Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral da Justiça
Adolfo Theodoro Naujorks Neto
Juiz Auxiliar da Corregedoria

TABELA DE FATORES
TABELA DE FATORES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Publicada de acordo com o Provimento 013/98-CG
Mês de Referência: JUNHO DE 2018
1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

JAN

0,1420499 0,0938337 0,0476603 0,0238055 0,0091832 0,0028363 0,0008657 0,5331299 0,1160857 11,2308078

FEV

0,1363213 0,0893649 0,0453907 0,0224580 0,0083636 0,0025189 0,0007448 0,4563766 0,0996351

7,8691198

MAR 0,1314570 0,0839110 0,0432294 0,0210478 0,0074475 0,0022858 0,6512802 0,3815661 0,0844643

7,1446521

ABR

0,1267676 0,0789377 0,0411708 0,0193099 0,0067705 0,0020282 0,6520156 0,3332030 0,0728077

6,7344733

MAl

0,1222457 0,0744696 0,0390245 0,0177155 0,0062171 0,0018136 0,6469631 0,2754660 0,0610394

6,2759535

JUN

0,1182267 0,0702545 0,0369901 0,0164033 0,0057090 0,0016487 0,6380280 0,2231547 0,0518250

5,7086685

JUL

0,1145600 0,0662779 0,0350617 0,0152164 0,0052281 0,0015097 0,6300229 0,1890808 0,0433573

4,5730011

AGO 0,1110072 0,0625265 0,0330771 0,0139600 0,0047399 0,0014028 0,6226075 0,1834835 0,0349543

3,5514152

SET

2,7459043

0,1075644 0,0590987 0,0309132 0,0128664 0,0042856 0,0012968 0,6123197 0,1725117 0,0289693
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OUT

0,1044310 0,0559116 0,0288909 0,0117501 0,0038784 0,0011886 0,6019477 0,1632381 0,0233605

2,0197723

NOV

0,1011934 0,0528963 0,0270008 0,0107111 0,0034444 0,0010905 0,5907102 0,1495129 0,0183579

1,4676329

DEZ

0,0980561 0,0501387 0,0253529 0,0098811 0,0031341 0,0009813 0,5718925 0,1325001 0,0144642

1,0377797

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

JAN

0,6758578 0,0356684 0,0061701 0,0004940 0,0190791 5,0027409 4,1197944 3,7755734 3,6185244

3,5307050

FEV

0,4329383 0,0297460 0,0049000 0,0003836 0,0135006 4,9205675 4,0605109 3,7452370 3,5880262

3,5079036

MAR 0,2505716 0,0244080 0,0039364 0,0003074 0,0096042 4,8723314 4,0318845 3,7284590 3,5687549

3,4632280

ABR

0,1359438 0,0218338 0,0032366 0,0002410 0,0067125 4,8045867 4,0202259 3,7032767 3,5513533

3,4194589

MAl

0,0938838 0,0207921 0,0026784 0,0001877 0,0046986 4,7140764 3,9831823 3,6811895 3,5354438

3,4034626

JUN

0,0870342 0,0194901 0,0021513 0,0001481 0,0032920 4,5959603 3,9328419 3,6771447 3,5101706

3,4017617

JUL

0,0794470 0,0175856 0,0017802 0,0001136 6,1069500 4,5138089 3,8812217 3,6643196 3,5049132

3,3993822

AGO 0,0703569 0,0156818 0,0014582 0,0866833 5,7569288 4,4054352 3,8351993 3,6577356 3,5147545

3,3744115

SET

0,0628019 0,0135633 0,0011915 0,0650092 5,4588742 4,3609535 3,8161187 3,6588333 3,5320616

3,3559538

OUT

0,0556952 0,0117309 0,0009611 0,0479313 5,3776714 4,3105204 3,8153556 3,6551781 3,5430451

3,3429164

NOV

0,0487698 0,0096886 0,0007623 0,0357376 5,2794732 4,2510063 3,8009121 3,6446087 3,5391520

3,3111296

DEZ

0,0421957 0,0076601 0,0006203 0,0262777 5,1123010 4,1877710 3,7880328 3,6391500 3,5455339

3,2802948

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

JAN

3,2561989 3,0931289 2,8262784 2,4632020 2,2314868 2,1025339 2,0015105 1,9467406 1,8512933

1,7386064

FEV

3,2364565 3,0694938 2,7963574 2,4038275 2,2131180 2,0906174 1,9939336 1,9372481 1,8386069

1,7275501

MAR 3,2348391 3,0545266 2,7877155 2,3692367 2,2045203 2,0814589 1,9893581 1,9291457 1,8298238

1,7222113

ABR

3,2306393 3,0399349 2,7705381 2,3372168 2,1920258 2,0663744 1,9840013 1,9206947 1,8205390

1,7187737

MAl

3,2277343 3,0146122 2,7518257 2,3054022 2,1830752 2,0477400 1,9816233 1,9157138 1,8089617

1,7093722

JUN

3,2293490 2,9975263 2,7493513 2,2828025 2,1743777 2,0335054 1,9790505 1,9107459 1,7917608

1,6991771

JUL

3,2196899 2,9796484 2,7326819 2,2841730 2,1635599 2,0357448 1,9804368 1,9048409 1,7756028

1,6920704

AGO 3,1755498 2,9469374 2,7016134 2,2832597 2,1478803 2,0351342 1,9782608 1,8987648 1,7653637

1,6881876

SET

3,1375850 2,9238391 2,6785776 2,2791572 2,1371944 2,0351342 1,9786565 1,8876278 1,7616642

1,6868381

OUT

3,1241512 2,9110305 2,6565284 2,2606201 2,1335673 2,0320861 1,9754957 1,8829205 1,7590256

1,6841435

NOV

3,1191605 2,8839217 2,6154656 2,2518379 2,1299464 2,0203680 1,9670374 1,8772886 1,7502743

1,6801112

DEZ

3,1101411 2,8471929 2,5297085 2,2435369 2,1206157 2,0095166 1,9588104 1,8692509 1,7436484

1,6739177

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

JAN

1,6699099 1,5685031 1,4786054 1,3923129 1,3189444 1,2416134 1,1157945 1,0469084 1,0257077

FEV

1,6553429 1,5538964 1,4711028 1,3796203 1,3106871 1,2235055 1,0991967 1,0425297 1,0233540

2019

MAR 1,6438361 1,5455505 1,4653878 1,3724834 1,3023520 1,2094756 1,0888526 1,0400336 1,0215152
ABR

1,6322471 1,5354167 1,4627548 1,3642976 1,2917596 1,1914842 1,0840826 1,0367162 1,0208007

MAl

1,6204181 1,5244407 1,4534527 1,3562955 1,2817619 1,1830843 1,0771886 1,0358874 1,0186615

JUN

1,6134801 1,5158007 1,4455025 1,3515650 1,2741172 1,1714866 1,0667346 1,0321716 1,0143000

JUL

1,6152569 1,5124732 1,4417539 1,3477912 1,2708130 1,1625350 1,0617444 1,0352775 1,0000000

AGO 1,6163883 1,5124732 1,4355809 1,3495456 1,2691631 1,1558312 1,0549925 1,0335205
SET

1,6175206 1,5061474 1,4291497 1,3473898 1,2668827 1,1529488 1,0517321 1,0338306

OUT

1,6088329 1,4994001 1,4202024 1,3437616 1,2607053 1,1470986 1,0508914 1,0340374

NOV

1,5941666 1,4946173 1,4101901 1,3356144 1,2559327 1,1383335 1,0491079 1,0302256

DEZ

1,5779141 1,4861463 1,4026160 1,3284408 1,2493114 1,1258367 1,0483740 1,0283745
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Observação I - A atualização dos débitos compreenderá apenas uma operação matemática: Multiplicar o valor a atualizar (observando o padrão
monetário vigente à época) pelo fator do mês do termo inicial da dívida, encontrando-se o valor atualizado, já convertido automaticamente
para o Real (não é necessário qualquer conversão de moeda, porque a tabela leva em consideração as retiradas de três zeros da moeda,
ocorridas em fevereiro/67, março/86, janeiro/89 e agosto/93 e a conversão de Cruzeiro Real para Real ocorrida em julho/94). Essa tabela
somente procede à atualização monetária devendo ser adicionados ainda os juros e outros acréscimos, conforme sentença.
Observação II - Os fatores de atualização monetária foram compostos pela aplicação dos seguintes indexadores, nos respectivos períodos:
••ORTN de outubro/64 a fevereiro/86
••OTN de março/86 a dezembro/88 (“pro rata” de abril/86 a fevereiro/87)
••IPC-IBGE de 42.72% em janeiro/89
••IPC-IBGE de 10.14% em fevereiro/89
••BTN de março/89 a fevereiro/90
••IPC-IBGE de março/90 a fevereiro/91
••TR de março/91 a junho/94
••IPC-r de julho/94 a junho/95
••INPC-IBGE de julho/95 em diante
Observação III - Os fatores da tabela são válidos para conversão em Reais desde que a moeda correspondente aos respectivos valores
históricos seja:
•• Cr$ (Cruzeiro) para datas anteriores a 28.02.86.
•• Cz$ (Cruzado) para datas entre 01.03.86 e 31.12.88.
•• NCz$ ou Cr$ (Cruzado novo ou Cruzeiro) para datas entre 01.01.89 e 31.07.93. Se o valor histórico no período de 01 a 15.01.89 for
expresso em Cz$, dividir o resultado obtido por 1000.
•• CR$ (Cruzeiro Real) para datas entre 01.08.93 e 30.06.94. (Os valores em URV devem ser convertidos para Cruzeiros Reais antes de
serem atualizados)
•• R$ (Real) a partir de 01.07.94
Observação IV - A Tabela de Atualização é de autoria de Gilberto da Silva Melo.
O Provimento nº 013/98 e a respectiva fundamentação para aplicação da presente tabela encontram-se publicados no D.J. nº 181, de 2509-98 e à disposição na Corregedoria-Geral da Justiça ou no site www.tj.ro.gov.br.
Site: http://www.gilbertomelo.com.br
Data: 11/07/2018

ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PORTARIAS
Portaria Emeron Nº 125/2018
O DIRETOR DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Resolução n. 006/2015-PR, publicada no DJE n. 089 de 18/05/2015,
Considerando o que consta na Resolução n. 0020/2014-PR, de 22/09/2014, publicada no DJE 178, de 23/09/2014, alterada pela
Resolução n. 052/2015-PR, publicada no DJE n. 118, de 30/06/2015,
Considerando o que consta na Instrução n. 001/2018-PR, de 20/06/2018, publicada no DJE 116, de 27/06/2018,
Considerando o que consta no Documento de Solicitação de Diárias, processo eletrônico SEI n. 0001022-73.2018.8.22.8700,
R E S O L V E:
CONCEDER passagens aéreas de ida e volta à senhora CAROLINA YUKARI VELUDO WATANABE, como Colaboradora deste
Tribunal de Justiça de Rondônia, pelo deslocamento à cidade de Porto Velho, para proferir proferir palestra no “II Congresso Internacional
de Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça”, no período de 07 a 11/08/2018.
Registre-se.
Cumpra-se.
Documento
assinado
eletronicamente
por
ALBERTO
NEY
Geral da Emeron, em 10/07/2018, às 08:36, conforme art. 1º,
Nº de Série do Certificado: 3979730683897995467
Documento
assinado
eletronicamente
por
(a) da Emeron, em 10/07/2018, às 09:48,
Nº de Série do Certificado: 1205063793781694265

VIEIRA
SILVA,
Secretário
III, “a”, da Lei 11.419/2006.

MARCOS
ALAOR
DINIZ
conforme art. 1º, III, “a”,

GRANGEIA,
Diretor
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0777232 e o
código CRC D6393D8B.
Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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SECRETARIA JUDICIÁRIA
PJE INTEGRAÇÃO
VICE-PRESIDÊNCIA
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vice Presidência do TJRO / Gabinete Vice Presidência do TJRO
Autos N. 0801499-70.2018.8.22.0000
Classe: Agravo De Instrumento (202)
Origem: 7007384-80.2017.8.22.0010 – 1ª Vara Cível De Rolim De
Moura
Agravante: Irineu Ferreira, Michely Silverio, Vera Lucia De Souza
Soares
Advogado(A): Valter Carneiro (OAB/RO 2466)
Agravado: Ympactus Comercial S/A
Data da Distribuição: 28/05/2018 14:58:21
Relator: Desembargador Renato Martins Mimessi
Intimação
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento o interposto por Irineu Ferreira,
Michely Silverio e Vera Lucia De Souza Soares inconformados com
a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Rolim De Moura, que indeferiu a benesse da gratuidade judiciária,
nos autos do Cumprimento provisório de sentença movida em
desfavor de Ympactus Comercial Ltda (Telexfree) (autos n.
7007384-80.2017.8.22.0010).
Aduzem os Agravantes em suas razões que propuseram demanda
em face do Agravado, e o Juízo a quo indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça, inclusive rejeitando embargos de declaração
oposto.
Sustentam que a decisão contraria norma prevista no art. 13 da Lei
3.896/2016, não havendo a cobrança de recolhimento de custas
em cumprimento de sentença.
Enfim, requer seja deferido efeito suspensivo, e ao final seja provido
o recurso, a fim de reformar a decisão agravada e conceder-lhe a
gratuidade da justiça.
É o relatório.
Decido.
Presente os pressupostos recebo o recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto conta decisão de 1º
grau que indeferiu pedido de gratuidade da justiça.
Não formalizada a angularização da relação processual,
desnecessário a manifestação da parte agravada.
Estando os autos aptos a serem julgado, deixo de apreciar a liminar
e passo à análise do mérito.
É sabido que a concessão de tutela acautelatória em agravo de
instrumento tem por objetivo resguardar a situação das partes até
a solução final do litígio.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil (Lei n.
13.105/2015), confere ao Relator do agravo de instrumento
competência para suspender o cumprimento da decisão agravada,
desde que susceptível de causar graves danos.
Pretende o agravante ver reformada a decisão de primeira instância
que indeferiu seu requerimento de justiça gratuita.
Pois bem.
Inicialmente é necessário prestar alguns esclarecimentos.
A luz da Lei n. 1.060/50, a hipossuficiência não significa dizer
estado de miserabilidade da parte, mas tão somente que esta não
possui naquele momento disponibilidade financeira para arcar com
os custos inerentes às despesas processuais sem que isso afete
sensivelmente sua própria mantença ou de sua família.
A aludida lei, concerne ao julgador, inadmitir a concessão do
benefício quando houver nos autos latente contradição entre seu
pedido e os documentos ali contidos.
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É certa a previsão constitucional e legal que resguarda o direito
à assistência judiciária gratuita a quem dela necessite e que será
deferida a quem comprovar a insuficiência de recursos.
Do mesmo modo, estabelece o art. 98 do CPC, que a pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios têm direito à gratuidade, na forma da lei.
Além disso, é o entendimento já consolidado por esta Egrégia
Corte, em sede de incidente de uniformização de jurisprudência, no
sentido de que a simples declaração de pobreza aliada à situação
fática apresentada pode ser o suficiente para o deferimento do
benefício, como também é possível que o magistrado investigue a
real situação do requerente, exigindo a respectiva prova, quando
os fatos levantarem dúvidas acerca da hipossuficiência alegada.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 001169829.2014.8.22.0000, Rel. Des. Raduan Miguel Filho, Câmaras
Cíveis Reunidas, J. 05/12/2014).
Ressalto que, a simples declaração de pobreza não goza de
presunção absoluta, mas relativa. E nesse sentido é jurisprudência
desta Corte:
Gratuidade processual. Indeferida. Declaração de pobreza.
Presunção não absoluta.
Por certo, em princípio, é suficiente a declaração de necessidade, tal
qual dispõe o art. 4º Lei nº 1.060/50, hoje encontrada no § 3º do art.
99, CPC/15, para deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
No entanto, a presunção por ela gerada não é absoluta, cedendo ante
elementos demonstrativos em contrário, tal como se dá no caso dos
autos, em que configurada a necessidade da parte.
(Apelação, Processo nº 0006827-50.2014.822.0001, Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do
Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 21/06/2017).
Estelionato. Presença dos Elementos do Tipo. Vantagem Ilícita.
Induzimento a Erro. Meio Fraudulento. Conto do Bilhete. Prejuízo
da Vítima. Autoria. Materialidade. Palavra da vítima. Relevância.
Substituição da pena restritiva de direitos por multa. Impossibilidade.
Ao réu não cabe escolher a pena substitutiva a ser aplicada. Justiça
gratuita. Advogado particular. Comerciante. Indícios de arcar com as
custas processuais. Recurso não provido.
[...]
O benefício da justiça gratuita apenas pode ser concedido àqueles que
não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo
para seu sustento e de sua família. A declaração de pobreza feita por
pessoa física possui presunção apenas relativa de veracidade.
Recurso não provido.
(Apelação, Processo nº 0002520-79.2016.822.0002, Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator(a)
do Acórdão: Des. Miguel Mônico Neto, Data de julgamento:
28/06/2017).
Colaciono também jurisprudência do STJ, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
CABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE
POBREZA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Não está o relator do recurso no Superior Tribunal de Justiça, na
vigência do novo Código de Processo Civil, impedido de realizar
o julgamento monocrático com base na jurisprudência dominante
desta Corte. Inteligência dos arts. 932, VIII, do CPC/2015 e 253,
parágrafo único, II, “b”, e 255, § 4º, II, do RISTJ.
2. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia” (Súmula 284/STF).
3. A declaração de hipossuficiência estabelecida pelo art. 4º da Lei
n. 1.060/1950 goza de presunção relativa de veracidade, podendo
o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o
benefício. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1066117/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)
- INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE
JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE.
1. Embora milite em favor do declarante a presunção acerca do
estado de hipossuficiência, essa não é absoluta, não sendo defeso
ao juiz a análise do conjunto fático-probatório que circunda as
alegações da parte (art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/50).
2. Rever os fundamentos que ensejaram o indeferimento do pedido
de justiça gratuita exigiria reapreciação da situação fática, o que
é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. “A declaração de pobreza implica simples presunção juris
tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado se tiver fundadas
razões para declarar que o requerente não se encontra no estado
de miserabilidade anunciado” (REsp 1.019.233/SP, Relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
09/12/2008, DJe 06/02/2009).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 808.673/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018)
No caso em tela, os Agravantes afirmam não possuem condições
de arcar com os encargos decorrentes do processo, sem que haja
prejuízo a sua própria subsistência e de sua família, no entanto,
dos documentos apresentados não identifico a presença dos
pressupostos necessários a concessão da benesse requerida,
limitando-se apenas a apresentar declaração de pobreza.
Da declaração de hipossuficiência apresentada. Como dito acima,
a afirmação/declaração de hipossuficiência, de per si, não goza de
presunção absoluta de veracidade, cabendo a parte interessada
comprovar a falta de recursos que o impedem de pagar as custas
processuais.
Assevero que não há nos autos outros documentos capazes de
demonstrar a insuficiência de recursos, mesmo que momentânea,
como despesas habituais, que o impeçam de arcar com as custas
do processo e que lhe cause prejuízo a subsistência.
É certo que deveria a parte Agravante ter apresentado documentos
que comprovassem a alegada hipossuficiência, uma vez que
insatisfeito com a decisão do Juízo a quo.
Nesse sentido o art. 1.017 do Código de Processo Civil, faculta
a parte a apresentação de outras peças que reputar úteis ao
deferimento do pedido.
Portanto, no caso, entendo que ausente a comprovação da
situação de hipossuficiência, não há como ser deferido o pedido da
gratuidade, impondo-se a manutenção da decisão agravada.
Ademais, no tocante a proibição de cobrança de custas em fase de
cumprimento de sentença, entendo inaplicável a regra prevista no
art. 13 da Lei 3.896/2016, visto tratar-se de ação de liquidação de
sentença coletiva, na qual cabia a cada exequente, individualmente,
ajuizar demanda autônoma de execução, consubstanciado no
negócio jurídico que realizou com a empresa executada.
Portanto, o presente caso, não se refere a mera fase procedimental,
mas sim de ação executiva autônoma. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA COLETIVA 1. DECISÃO AGRAVADA QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. 2. CUSTAS INICIAIS EM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - EXIGIBILIDADE -PARTE QUE NÃO COMPÔS O
PÓLO ATIVO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ORIGINÁRIA. RECURSO
DESPROVIDO.1. Hodiernamente, o deferimento do pedido de
assistência judiciária não está mais condicionado ao simples
pedido acompanhado de declaração de insuficiência econômica.
É necessário que o requerente demonstre efetivamente não ter
condições de arcar com as custas processuais sem isso lhe cause
os prejuízos descritos no § único do artigo 2º da Lei 1.060/1950.
2. “Além disso, a alteração promovida pela Lei nº 11.232/05, que
transformou a execução da sentença como uma fase do processo,
tornando desnecessário o ajuizamento de ação autônoma de
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execução, como ocorria antes da entrada em vigor da 11.232/05
não se aplica no presente caso, em que a pretensão do autor,
ora agravante, é a execução de sentença proferida em ação civil
pública da qual, saliente-se, não foi parte. Assim, as custas da
fase de cumprimento de sentença devem ser recolhidas pelo ora
agravante, o que não ocasiona prejuízo algum vez que caso seja
vencedor nesta fase as custas lhe serão restituídas.” (TJPR - 14ª
C.Cível - AI - 1342018-9 - Palotina - Rel.: LUCIANO CAMPOS DE
ALBUQUERQUE - Por maioria - - J. 06.05.2015.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO COLETIVA - SENTENÇA GENÉRICA - ILIQUIDEZ - EXTINÇÃO
DO FEITO - DESCABIMENTO - VALORES APRESENTADOS
- CALCULO - No bojo do cumprimento da sentença condenatória
genérica, proferida em ação civil coletiva, apuram-se a titularidade do
crédito e o quantum debeatur do beneficiário da tutela jurisdicional,
haja vista a iliquidez do título executivo judicial, a complexidade do
cálculo acerca dos expurgos inflacionários incidentes em caderneta
de poupança e a necessidade de se acertar o direito material da parte
exequente. - No caso, comprovado o direito material, bem como o
quantum debeatur, deve ser dado normal prosseguimento ao feito,
com intimação da parte ré para pagamento do valor devido. V.V.:
APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IDEC x BANCO DO BRASIL
- PREPARO - NECESSIDADE. A não incidência de custas e de taxa
judiciária prevista no caput do artigo 51 do Provimento Conjunto nº 15,
de 2010, não se aplica quando se tratar de requerimento individual,
ou em litisconsórcio, de cumprimento de sentença proferida em
ação coletiva. Considerando que o procedimento de liquidação de
sentença não é isento de custas, consequentemente, os apelantes
devem ser intimados para recolhimento do preparo, sob pena de não
conhecimento do recurso. (TJ-MG - AC: 10487140040444001 MG ,
Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 27/05/2015, Câmaras
Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2015).
Por derradeiro, é preciso asseverar que, se pretende a parte
propor ação causa cujo valor atribuído é menor que 60 (sessenta)
salários-mínimos e para tanto intenta a gratuidade da justiça, pode
a parte interessada demandar junto aos Juizados Especiais que em
primeiro grau de jurisdição, independe do pagamento de custas,
taxas ou despesas (art. 54, da Lei 9.099/95).
Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo de instrumento.
Notifique-se o Juízo da causa sobre o teor desta decisão.
Custas na forma da lei.
Transitado em julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 09 de julho de 2018.
Desembargador RENATO MARTINS MIMESSI
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vice Presidência do TJRO / Gabinete Vice Presidência do TJRO
Autos n. 0801469-35.2018.8.22.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Origem: 7009605-45.2017.8.22.0007 – 1ª Vara Cível da Comarca
de Cacoal
AGRAVANTE: NOEMI GABRIEL DA SILVA SOUZA
Advogado(a): ANA CLARA CABRAL DE SOUSA CUNHA (OAB/
RO 5562)
AGRAVADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Data da Distribuição: 24/05/2018 16:13:52
Relator: Desembargador Renato Martins Mimessi
Intimação
Vistos
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Noemi Gabriel
da Silva Souza inconformada com a decisão do Juiz da 1ª Vara
Cível, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado
nos autos da Ação de execução de título extrajudicial nº 700960545.2017.8.22.0007 que move em face do Ympactus Comercial S/A.
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Constatou-se nos autos que a decisão agravada foi proferida no dia
24/01/2018 e o presente agravo de instrumento somente adveio no dia
24/05/2018, conforme certidão de extemporaneidade da insurgência.
Intimado a se manifestar, o Agravante aduz que o agravo foi
equivocadamente interposto nos próprios autos, dentro do prazo legal, e
por se tratar de mero erro de forma, não compromete a tempestividade.
Pois bem.
Em que pese os argumentos apresentados pela Agravante, eles não
merecem prosperar.
Como já sabido, o art. 1003, do CPC estabelece que: “o prazo para
interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a
sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou
o Ministério Público são intimados da decisão.
Quanto ao momento da realização da intimação, dispõe o art. 5º, da Lei
n. 11.419, de 19 de Dezembro de 2006 (Informatização do processo
judicial):
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio
aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se
a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando
efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos
autos a sua realização.
No presente caso, compulsando os autos originários no Sistema de
Processo Judicial Eletrônico de 1º Grau, verifico que o sistema registrou
ciência do despacho que indeferiu o pedido de gratuidade no dia
29/01/2018, às 23:59:59. A patrona da parte protocolou via sistema
eletrônico, sua petição de agravo de instrumento na primeira instância
no dia 21/02/2018, às 22:06:51 e o Juízo a quo proferiu sentença de
indeferimento da petição inicial no dia 24/04/2018. Passado um mês, no
dia 24.05.2018 é que foi protocolado corretamente o presente gravo de
instrumento neste E. Tribunal.
Não resta dúvida, a respeito da interposição do agravo de instrumento
em juízo diverso, ou seja, no juízo de origem, pois o Superior Tribunal
de Justiça, já firmou entendimento, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
E MORAL. AGRAVO INTERPOSTO NA ORIGEM. JUÍZO DIVERSO.
INTEMPESTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA 83/STJ.
1. O Tribunal a quo concluiu pela intempestividade do Agravo, uma
vez que foi interposto fora do prazo “sem qualquer informação
a respeito de indisponibilidade do protocolo eletrônico nesse
interregno. Não prevalece a alegação de equívoco do protocolo
feito no Colégio Recursal da comarca de Limeira, porque não
se trata de processo que tramita pelo Juízo Especial Cível. O
erro cometido pelos advogados da agravante é grosseiro, não
merecendo convalidação” (fl. 120, e-STJ).
2. A jurisprudência do STJ tem o entendimento que a tempestividade
é aferida na data do protocolo no juízo ou tribunal correto,
não aproveitando à parte recorrente a circunstância de haver
protocolado o recurso dentro do prazo, mas em juízo diverso, se o
equívoco somente é corrigido após o decurso do prazo.
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 738.093/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 10/10/2016)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃOO JURISDICIONAL. ART. 535 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DIVERSO. INTEMPESTIVIDADE.
ERRO GROSSEIRO. 1. Não há falar em negativa de prestação
jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte. 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem o entendimento
que “a tempestividade é aferida na data do protocolo no juízo ou
tribunal correto, não aproveitando à parte recorrente a circunstância
de haver protocolado o recurso dentro do prazo, mas em juízo diverso,
se o equívoco somente é corrigido após o decurso do prazo” (REsp
1.438.001 /DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/03/2014). (AgRg no
AREsp 591.542/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015)
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Ademais disso, resta evidente a perda do objeto do presente
recurso, face o julgamento da ação originária, sendo forçoso
considerar prejudicado o presente recurso.
Ante o acima exposto, diante da manifesta intempestividade
do agravo de instrumento, deixo de conhecê-lo, o que faço
monocraticamente nos termos do art. 932, inciso III, CPC/15.
Transcorrido o prazo recursal sem manifestação, arquive-se.
Intime-se.
Porto Velho, 09 de julho de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Relator

TRIBUNAL PLENO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno / Gabinete Des. Eurico Montenegro
Processo:
0801196-90.2017.8.22.0000
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - PJe
Requerente : Procurador-Geral de Justiça do Estado de Rondônia
Requerido : Estado de Rondônia
Procuradores : Juraci Jorge da Silva (OAB/RO 528) e outros
Interessada (Parte Passiva) : Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia
Advogados : Celso Ceccatto (OAB/RO 111) e Leme Bento Lemos (OAB/
RO 308-A)
Amicus Curiae : Associação dos Praças e Familiares da Polícia e
Bombeiro Militar do Estado de Rondônia - ASSFAPOM
Advogados : Marcelo Estebanez Martins (OAB/RO 3.208) e Thiago
Azevedo Lopes (OAB/RO 6.745)
Despacho
Vistos.
Nos termos do art. 1.023, § 2º, c/c art. 186,do NCPC, manifeste-se o
embargado acerca dos embargos interpostos pela Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, com ou sem as manifestações, retornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 09 de julho de 2018.
DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA
JUIZ CONVOCADO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno / Gabinete Des. Daniel Lagos
Processo: 0801382-79.2018.8.22.0000 - TUTELA ANTECIPADA
ANTECEDENTE - PJe
Relator: Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Requerente : João Bosco França Silva Filho
Advogado : João da Cruz Silva (OAB/RO 5747)
Requerido : Governador do Estado de Rondônia
Vistos.
João Bosco França Silva Filho, com qualificação nos autos, interpôs
esta MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL EM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA, postulando a concessão de liminar aos fins de reintegração
provisória em cargo público, alegando descumprimento de ordem judicial
emanada do Mandado de Segurança n.0803739-03.2016.8.22.0000,
impetrado contra ato do Governador do Estado de Rondônia, que lhe
garantiu o recebimento de recurso de revisão de ato administrativo.
Disse haver respondido ao PAD 050/2011, que culminou com sua
pena de demissão do quadro de servidores da Polícia Civil do Estado
de Rondônia. Relata que, sobrevindo na ação penal circunstâncias
favoráveis à comprovação de sua inocência, propôs, em 15.06.2015, ação
de revisão de processo administrativo disciplinar dirigida ao Governador
do Estado, que a rejeitou de plano.
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Ressaltou que, impetrada a ação mandamental, foi concedida a
segurança, garantindo-lhe o recebimento e processamento do aludido
recurso.
Destacou que, protocolado, em 10.10.2017, na DGPC, o novo pedido
revisional, com cópia da ordem judicial transitada em julgado, até a data
desta medida cautelar não houve resposta da Administração.
Diante da omissão da Administração em adotar as medidas aos fins de
processamento da revisão de ato administrativo, e final julgamento pelo
Senhor Governador do Estado, quer ser reconduzido ao cargo, ainda
que provisoriamente, e assim mitigar os efeitos danosos da mora.
Apenas por cautela, requisitei informações ao Chefe do Executivo a fim
de afastar o eventual descumprimento de ordem mandamental, mas o
prazo transcorreu in albis.
Relatei. Decido.
A decisão judicial, cujo cumprimento se discute, garantiu ao impetrante,
ora requerente, “o recebimento incontinenti do pedido revisional,
que deverá ser processado e instruído de conformidade com as leis
complementares estaduais a reger a matéria, sem prejuízo das leis
processuais vigentes”, possibilitando o reexame do ato que culminou
com sua exoneração do quadro de servidores efetivos da Polícia Civil
do Estado de Rondônia.
O requerente juntou cópia do pedido de reabertura de PAD, aos fins de
revisão, protocolado na Administração do Estado em 10.10.2017 (ID
3766300); e, em 10.5.2018, ofertou defesa prévia (ID 3766304), o que
faz pressupor que o pedido foi regularmente recebido, incumbindo ao
interessado fazer prova em contrário.
Não há, portanto, prova incontroversa de descumprimento.
Por outro lado, sob o viés de possível descumprimento da segurança
concedida, o requerente formulou o presente pedido, visando a se ver
reintegrado ao cargo do qual foi exonerado, medida, de todo, incabível,
por extrapolar os limites da própria ordem mandamental.
Repise-se que a eventual demora no andamento dos atos do processo
administrativo, em princípio, não se sujeita ao controle judicial, tampouco
gera ao interessado a presunção do direito reclamado, recondução
provisória ao cargo.
Disso decorre a impertinência notória do pedido de reintegração a cargo
público, por refugir à segurança concedida.
No mais, se dúvida remanesce acerca do recebimento do processo de
revisão, tanto quanto se houve intimação aos fins de oferecer defesa
preliminar, incumbiria ao requerente dirimi-la, pela prova pré-constituída.
Nesse contexto, se a aparência dos fatos conduz à inferência de tratar-se
de mera demora no trâmite do processo de revisão de ato administrativo,
não sujeita ao controle judicial, e não há direito à reintegração ao cargo,
é de se reconhecer faltar ao autor interesse processual.
Posto isso, indefiro a inicial, por falta de interesse processual, decretando,
por consequência, a extinção do feito, e o faço com apoio no art.123, IV
do RITJ-RO e art.485, I e VI do NCPC.
Publique-se.
Transitada em julgado, arquivem-se.
Porto Velho, 3 de julho de 2018.
Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Relator

1ª CÂMARA CÍVEL
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1ª Câmara Cível / Gabinete Des. Sansão Saldanha
Processo: 0801869-49.2018.8.22.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO
(202)
Relator: SANSÃO SALDANHA
Data distribuíção: 09/07/2018 09:16:21
Polo Ativo: GILVAN GUIDIN
Advogado(s) do reclamante: ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA
Polo Passivo: RUBIA BEATRIZ GUIDIN e outros
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Advogado(s) do reclamado: PAULO VIRGILIO DE CARVALHO
CANTERGIANI
Despacho
Vistos.
Conforme Termo de Triagem e Análise (ID Num. 4057639) existe com
relação a origem de nº 7008466-42.2018.8.22.0001 (ação cautelar
em caráter antecedente), a interposição de agravo de instrumento
distribuídoà relatoria do Desembargador Sansão Saldanha, no
sistema Pje 2° grau.
Examinados. Decido.
Realizada a análise aos autos e registros dos Sistemas Jurídicos desta
Corte, verifica-se que em relação a ação primária, houve efetivamente
a interposição de agravo de instrumento, sob o n.° 080149703.2018.8.22.0000, distribuído em 28/05/2018, no âmbito da 1ª Câmara
Cível, ao Relator Desembargador Sansão Saldanha, em que indeferiu
o pedido de liminar, monocraticamente, em 06/06/2018. Os autos
aguardam julgamento.
Assim, evidenciada a prevenção, determino a redistribuição do presente
recurso à relatoria do Desembargador Sansão Saldanha, no âmbito da
1ª Câmara Cível nos termos do art. 142 do RITJ/RO.
Cumpra-se. Publique-se.
Porto Velho, 06 de julho de 2018.
Desembargador RENATO MARTINS MIMESSI
Vice-Presidente do TJ/RO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 26/06/2017 09:25:42
Data julgamento: 19/06/2018
Apelação n. 7018827-26.2015.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7018827-26.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 9ª Vara Cível
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Advogados: Karina de Almeida Batistuci (OAB/RO 4.571), Marco
Antônio Bevilaqua (OAB/SP 139.333), Renato Tadeu Rondina Mandaliti
(OAB/SP 115.762), Alexandre Cardoso Júnior (OAB/SP 139.455),
Paulo Sogayar Júnior (OAB/SP 132.968) e outros
Apelado: Jesse Ribeiro
Advogados: Gardênia Souza Guimarães (OAB/RO5.464), Paulo
Francisco de Matos (OAB/RO1.688), Paulo Timóteo Batista (OAB/
RO2.437), Douglas Ricardo Aranha da Silva (OAB/RO 1.779) e Victor
Emmanuel Botelho de Carvalho Maron (OAB/SP 299.179)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Responsabilidade civil. Plano de saúde. Negativa de cobertura.
Procedimento cirúrgico. Angioplastia coronária. Indicação médica.
Dever de custeio. Hospital credenciado não equipado. Exposição do
paciente a risco de vida. Cláusulas contratuais. Benefício do consumidor.
Honorários advocatícios. Percentual.
É devida a cobertura integral, pelo plano de saúde, do procedimento
cirúrgico de angioplastia coronária, comprovada a finalidade de
assegurar a saúde do paciente em situação grave.
Quando o hospital credenciado não possui os equipamentos necessários
à realização do procedimento indicado pelo médico, impõe-se seja
efetivado em nosocômio que atenda aos requisitos, independentemente
de estar integrado ou não à rede do plano de saúde.
A recusa de autorização para a realização do procedimento no hospital
escolhido, com exposição desnecessária do paciente ao risco de vida,
deixa evidente que este experimentou aflição e incerteza quanto à
realização da cirurgia, ensejando dano moral.
As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais
favorável ao consumidor.
Fixados os honorários advocatícios conforme os critérios estabelecidos
na lei processual, não há razões para modificá-los.
RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 30/12/2016 11:05:51
Data julgamento: 19/06/2018
Apelação n. 0004520-47.2015.8.22.0015 (PJe)
Origem: 0004520-47.2015.8.22.0015 – Guajará-Mirim/ 1ª Vara Cível
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Apelante: Madalena Freitas dos Santos
Advogado: Samir Mussa Bouchabki (OAB/RO 2.570)
Apelada: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
Advogados: Luciano da Silva Buratto (OAB/SP 179.235), Alan de
Oliveira Silva (OAB/SP 208.322), Edson Márcio Araújo (OAB/RO
7.416), Alexandre Tadeu Ciotti Costa (OAB/SP 32.078), Duílio de
Oliveira Beneduzzi (OAB/SP 296.227) e outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Responsabilidade Civil. Cessão de crédito. Relação jurídica firmada
com o cedente não comprovada. Inscrição indevida. Dano moral.
Indenização. Valor.
É indevida a inscrição do nome do consumidor no órgão restritivo de
crédito quando não comprovada a existência de relação contratual entre
este e o banco cedente, devendo responder pela reparação dos danos
civis o responsável pela negativação, quando deixar de averiguar a
veracidade das informações decorrentes da fragilidade do sistema de
concessão de créditos.
O valor indenizatório a título de danos morais decorrentes da negativação
indevida deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, a fim
de compensar a vítima e desestimular o causador do dano, objetivando
evitar a repetição de conduta, sem causar o enriquecimento indevido do
vencedor da demanda.
RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À
UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 25/07/2017 07:49:23
Data julgamento: 19/06/2018
Apelação n. 7001716-52.2017.8.22.0003 (PJe)
Origem: 7001716-52.2017.8.22.0003 - Jaru/ 2ª Vara Cível
Apelante: Leci Mendes do Nascimento
Advogado: Gildo Leobino de Souza Júnior (OAB/RO 8.806)
Apelado: Banco ITAÚ BMG Consignado S/A
Apelado: Banco do Brasil S/A
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Anulação de contrato. Emenda à inicial. Inobservância ao comando
judicial. Indeferimento da petição inicial.
A inicial da ação de anulação de contrato de empréstimo deve
discriminar a causa de pedir específica, esclarecendo, pontualmente,
as cláusulas controvertidas e quantificando o valor incontroverso, além
de ser necessário apresentar o contrato impugnado ou comprovar o
pedido de exibição na via administrativa, sob pena de indeferimento da
petição inicial.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 20/11/2017 11:27:23
Data julgamento: 19/06/2018
Apelação n. 7010434-66.2016.8.22.0005 (PJe)
Origem: 7010434-66.2016.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 4ª Vara Cível
Apelante: Gilberto Romero Lopes
Advogado: Valtair de Aguiar (OAB/RO 5.490)
Apelada: Isabel Kaminski
Advogados: Eliseu Fernandes de Souza (OAB/RO 76-A) e William
Fernandes Moraes de Souza (OAB/RO 5.698)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Ação de cobrança. Contrato de compra e venda. Retenção de valores.
Depósito. Conta corrente. Relação jurídica. Ausência de comprovação.
Ônus do réu.
Considerando que não há comprovação da relação contratual entre apelante
e apelada e, sendo incontroverso a retenção de valores alheios, justifica-se a
condenação do pagamento do valor correspondente aos valores em aberto
referente à diferença de depósito efetuado em conta corrente.
RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO

QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

17

1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 19/01/2018 11:36:55
Data julgamento: 19/06/2018
Apelação n. 7001645-14.2017.8.22.0015 (PJe)
Origem: 7001645-14.2017.8.22.0015 – Guajará-Mirim/ 2ª Vara Cível
Apelante: Laudenor Cardoso Barbosa
Advogado: Gildo Leobino de Souza Júnior (OAB/CE 28.669)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Advogados: Wilson Belchior (OAB/RO 6.484), Anatasio Jorge Matos
de Sousa Marinho (OAB/CE 8.502), Caio César Vieira Rocha (OAB/CE
15.095), Deborah Sales Belchior (OAB/CE 9.687), Tiago Asfor Rocha
Lima (OAB/CE 16.386) e outros
Apelado: Banco ITAÚ BMG Consignado S/A
Advogados: Carlos Alberto Baião (OAB/RO 7.420), Sérgio Soares Silva
(OAB/SP 251.896), Germana Vieira do Valle (OAB/RO 6.343), Camila
Baião Luquini (OAB/MG 96.271), Adriana de Fátima Feltrim (OAB/SP
174.826) e outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Responsabilidade civil. Contrato bancário. Empréstimo consignado.
Custo Efetivo Total (CET). Informação prévia. Existência. Dever
de indenizar. Ausência. Instrumento válido. Abusividade. Não
comprovação.
Se o contrato acostado aos autos explana expressamente o total
dos encargos a serem cobrados, bem como o Custo Efetivo Total
(CET), demonstrando que o consumidor teve acesso às informações
necessárias, conforme determinado pela legislação consumerista, não
há falar-se em abusividade das taxas de juros praticadas, sobretudo
quando não são elevadas, inexistindo motivo para anular o pactuado.
RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 15/02/2017 08:27:46
Data julgamento: 19/06/2018
Apelação n. 0002556-08.2013.8.22.0009 (PJe)
Origem: 0002556-08.2013.8.22.0009 – Pimenta Bueno/ 2ª Vara Cível
Apelante: Banco Bradesco S/A
Advogados: Saionara Mari (OAB/MT 5.225), Carmen Eneida da Silva
Rocha (OAB/RO 3.846), Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4.937),
Ildo de Assis Macedo (OAB/MT 3.541) e outros
Apelado: Raul Gomes Vieira
Advogado: Daniel de Brito Ribeiro (OAB/RO 2.630)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Responsabilidade civil. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Rejeitada.
Ação indenizatória. Protesto indevido. Duplicata sem aceite. Danos
morais. Comprovado. Quantum indenizatório. Proporcionalidade e
razoabilidade.
Na duplicata mercantil sem aceite, não há que se falar em abstração
do título e autonomia do crédito, que não se desvincula do negócio
subjacente.
Alegando o devedor inexistir causa debendi a justificar emissão do
título, ao credor, incumbe o ônus de comprovar a efetiva remessa e o
recebimento das mercadorias ou a prestação de serviços.
O valor indenizatório deve atender ao princípio da razoabilidade e
proporcionalidade, sendo necessária a existência de uma real proporção
entre o dano experimentado pelo consumidor e a conduta adotada pelo
fornecedor de serviços, não podendo, portanto, ser a indenização fixada
em montante elevado a ponto de implicar no enriquecimento sem causa.
PRELIMINAR AFASTADA. NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 25/09/2017 08:57:57
Data julgamento: 19/06/2018
Apelação n. 0005010-82.2013.8.22.0001 (PJe)
Origem: 0005010-82.2013.8.22.0001 – Porto Velho/ 10ª Vara Cível
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Apelante: Banco do Brasil S/A
Advogados: Rafael Sganzerla Durand (OAB/RO 4.872-A), Nelson
Willians Fratoni Rodrigues (OAB/RO 4.875-A), Giovani Gionédis (OAB/
PR 8.128), Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/PR 8.123), Giovani
Gionédis Filho (OAB/PR 39.496), Maria Heloísa Bisca Bernardi (OAB/
RO 5.758) e outros
Apelados: Gerson Carneiro Alves, Raimundo Carneiro Alves, Ademicio
Lopes de Barro e outros
Advogados: Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3.471) e Antônio Camargo
Júnior (OAB/PR 15.066)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Cumprimento de Sentença. Decisão sobre impugnação. Ausência de
recurso específico. Preclusão.
Há que se reconhecer a preclusão quando a parte, ciente, não se
manifesta da decisão do juízo que rejeita parcialmente a impugnação
à execução e determina a remessa dos autos à contadoria para
elaboração de cálculos.
PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 26/10/2017 17:57:35
Data julgamento: 19/06/2018
Apelação n. 7063045-08.2016.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7063045-08.2016.8.22.0001 – Porto Velho/ 8ª Vara Cível
Apelante: Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia
– CAPAF
Advogados: Samuel Cunha de Oliveira (OAB/PA 16.101), Beatriz
Brandão Bain (OAB/RO 6.901), Thales Eduardo Rodrigues Pereira
(OAB/PA 3.574), Marluce Almeida de Medeiros (OAB/PA 6.778), Maria
da Graça Meira Adnader (OAB/PA 1.254) e outros
Apelado: Paulo de Lima Melo
Advogados: Edson de Oliveira Cavalcante (OAB/RO 1.510) e Daguimar
Lustosa Nogueira Cavalcante (OAB/RO 4.120)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Previdência privada. Reserva de poupança. Prescrição. Interesse
processual. Desligamento. Contribuições pessoais. Resgate. Índices de
correção. Expurgos inflacionários. Juros. Dedução imposto de renda.
Impossibilidade.
Se ao segurado é pago, administrativamente, valor menor a título de
correção da reserva de poupança, a quitação se dá apenas em relação ao
quantum recebido, não havendo impedimento para se pleitear, na via judicial,
a diferença que se entende devida, por isso há interesse de agir na causa.
O prazo prescricional da cobrança dos expurgos inflacionários é de cinco
anos, contados da data da restituição das contribuições devidas ao filiado
em razão do seu desligamento, pois neste momento surge o direito de
pleitear os valores pagos a menor pela instituição de previdência privada.
Os resíduos inflacionários decorrentes dos diversos planos econômicos
devem ser incorporados nas relações econômicas de qualquer
natureza, uma vez que a não incidência da correção monetária plena,
ou seja, livre de expurgos, implica na não recomposição do patrimônio
do credor, propiciando o enriquecimento ilícito do devedor.
A restituição das prestações vertidas em favor do plano deve
contemplar correção monetária plena, deduzindo-se os valores pagos,
sem, contudo, incidir imposto de renda, porquanto não se trata de renda
mensal como fonte de ganho.
Os juros contratuais atuariais são devidos na restituição dos valores das
diferenças de correção monetária.
PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO NÃO
PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
Agravo de Instrumento n. 0800499-35.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7044669-71.2016.8.22.0001 – Porto Velho/7ª Vara Cível
Agravante: Santo Antônio Energia S/A
Advogados: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861), Julia Peres
Capobianco (OAB/SP 350.981), Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA
21.026), Felipe Braga Pereira Furtado (OAB/RO 9.230), Luciana Sales
Nascimento (OAB/PB 17.625), Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO
2.803) e outros
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Agravados: Anazelia Mateus da Silva e Valderi Temes da Silva
Advogados: Mateus Baleeiro Alves (OAB/RO 4.707) e Robson Araújo
Leite (OAB/RO 5.196)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do provimento nº 001/2001-PR, de 13/09/2001, e dos artigos
203, § 4º c/c 1030, do CPC, fica o recorrido intimado para, querendo,
apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, via digital,
conforme artigo 10, §1º, da Lei Federal n. 11.419/2006.
Porto Velho, 10 de julho de 2018.
Adrian Alves da Silva Mendes
Técnico Judiciário - 1ºDEJUCÍVEL
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 15/01/2018 13:03:20
Data julgamento: 19/06/2018
Apelação n. 7001277-05.2017.8.22.0015 (PJe)
Origem: 7001277-05.2017.8.22.0015 – Guajará-Mirim/ 1ª Vara Cível
Apelante: Daura de Fátima Costa
Advogados: Gildo Leobino de Souza Júnior (OAB/CE 28.669) e Poliana
Nunes de Lima (OAB/RO 7.085)
Apelado: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A
Advogados: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/RO 4.875), Rafael
Sganzerla Durand (OAB/RO 4.875-A), Elisa Maria Loss Medeiros (OAB/
RS 19.646), Daniel Bernhard (OAB/RS 37.663), Élbio Ache Machado
(OAB/RS 26.991) e outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Responsabilidade civil. Contrato bancário. Empréstimo consignado.
Custo Efetivo Total (CET). Informação prévia. Existência. Dever
de indenizar. Ausência. Instrumento válido. Abusividade. Não
comprovação.
Se o contrato acostado aos autos explana expressamente o total
dos encargos a serem cobrados, bem como o Custo Efetivo Total
(CET), demonstrando que a consumidora teve acesso às informações
necessárias, conforme determinado pela legislação consumerista, não
há falar-se em abusividade das taxas de juros praticadas, sobretudo
quando não são elevadas, inexistindo motivo para anular o pactuado.
RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 15/12/2017 09:53:22
Data julgamento: 26/06/2018
Apelação n. 7015108-65.2017.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7015108-65.2017.8.22.0001 – Porto Velho/ 1ª Vara Cível
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogados: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5.369), Leonardo
Costa (OAB/AC 3.584) e Florindo Silvestre (OAB/AC 800)
Apelado: Venino de Almeida
Advogados: Cyanira de Fátima Sousa Oliveira Maciel (OAB/RO 5.449),
Paulo Fernando Lérias (OAB/RO 3.747), Paulo Roberto da Silva Maciel
(OAB/RO 4.132), Aragoneis Soares Lima (OAB/RO 8.626), Giuliano
Caio Sant’Ana (OAB/RO 4.842), Diego Vinícius Sant’Ana (OAB/RO
6.880) e outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Seguro obrigatório DPVAT. Invalidez total e permanente. Indenização.
Situação de trânsito. Bicicleta. Indenização devida.
Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da
parte-autora, nos termos do art. 5º, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida
a indenização securitária.
Hipótese em que a parte-autora caiu da bicicleta após colisão por
veículo, está evidenciada a situação de acidente de trânsito.
Presunção juris tantum dos fatos narrados no boletim de ocorrência
policial.
RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
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1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 13/11/2017 09:06:13
Data julgamento: 19/06/2018
Apelação n. 7001279-75.2017.8.22.0014 (PJe)
Origem: 7001279-75.2017.8.22.0014 – Vilhena/ 4ª Vara Cível
Apelante: UNIMED de Rondônia – Cooperativa de Trabalho Médico
Ltda.
Advogados: Eurico Soares Montenegro Neto (OAB/RO 1.742), Edson
Bernardo Andrade Reis Neto (OAB/RO 1.207), Adevaldo Andrade Reis
(OAB/RO 628) e Rodrigo Otávio Veiga de Vargas (OAB/RO 2.829)
Apelada: Elia Oliveira Mello
Advogado: Mário César Torres Mendes (OAB/RO 2.305)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Contrato de plano
de saúde. Cirurgia coluna. Negativa de cobertura. Abusividade.
Ressarcimento. Devido. Danos morais. Configurados. Princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Em se tratando de plano de saúde a contratação é feita no princípio
da boa-fé, ou seja, a parte contratante segurada espera ter pronto
atendimento, sobretudo no momento em que está mais fragilizada
devido ao seu estado de saúde.
A recusa/negativa indevida à cobertura de procedimento cirúrgico
indicado para a cura do mal do paciente/contratante enseja a
condenação no pagamento de indenização por danos morais.
Na fixação do valor da indenização por dano moral, o juiz deve levar
em consideração, dentre outros elementos, as circunstâncias do fato,
a condição do ofensor e do ofendido, a fim de que o valor indenizatório
não constitua lucro fácil para o indenizado e nem se mostre irrisório.
RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 28/11/2017 09:50:01
Data julgamento: 26/06/2018
Apelação n. 7001627-90.2017.8.22.0015 (PJe)
Origem: 7001627-90.2017.8.22.0015 – Guajará-Mirim/ 2ª Vara Cível
Apelante: Maria de Moura Diniz
Advogado: Gildo Leobino de Souza Júnior (OAB/CE 28.669)
Apelado: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A
Advogados: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/RO 4.875), Rafael
Sganzerla Durand (OAB/SP 211.648) e Elisa Maria Loss Medeiros
(OAB/RS 19.646)
Apelado: Banco Itaú BMG Consignado S/A
Advogados: Luis Carlos Monteiro Laurenço (OAB/BA 16.780) e Celso
David Antunes (OAB/BA 1.141-A)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Contrato bancário. Empréstimo consignado. Custo Efetivo Total
(CET). Informação prévia. Existência. Dever de indenizar. Ausência.
Instrumento válido. Abusividade. Não comprovação.
Se o contrato de empréstimo explana expressamente o total dos
encargos a serem cobrados, bem como o Custo Efetivo Total (CET),
demonstrando que o consumidor teve acesso às informações
necessárias, conforme determinado pela legislação consumerista, não
há falar-se em abusividade e, em consequência, anulação do pactuado.
RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Paulo Kiyochi
Autos n. 0801863-42.2018.8.22.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A
Advogado(a): ANA PAULA SILVA DE ALENCAR MAGALHAES (OAB/
RO 2784)
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Advogado(a): RITA DE CASSIA FERREIRA NUNES (OAB/RO 5949)
AGRAVADO: ELEILSON FERREIRA BRITO
Advogado(a): ELVIS DIAS PINTO (OAB/RO 3447)
Data da Distribuição: 05/07/2018 20:18:18
Despacho
Visto.
Conforme o Termo de Triagem e Análise (ID n. 4056039), com
relação a origem de n. 7034770-15.2017.8.22.0001 (cumprimento de
sentença), este foi distribuído por dependência aos autos n. 000952041.2013.8.22.0001, sendo que em relação a este existe agravo de
instrumento distribuído à relatoria do Desembargador Péricles Moreira
Chagas, no sistema SAP 2° grau.
Examinados. Decido.
Realizada a análise aos autos e registros dos Sistemas Jurídicos
desta Corte, foi possível verificar que em face dos autos n.° 000952041.2013.8.22.0001, houve efetivamente a interposição de agravo de
instrumento distribuído sob o n.° 0000883-70.2014.822.0000, em
28/01/2014, no âmbito da 1ª Câmara Cível, a época à relatoria do
Desembargador Moreira Chagas, em que julgou pelo provimento do
recurso, monocraticamente, em 03/02/2014.
Assim, evidenciada a prevenção, determino a redistribuição do presente
recurso à relatoria do Desembargador Sansão Saldanha, sucessor do
relator originário no âmbito das 1ª Câmara Cível, nos termos do art. 145
do RITJ/RO.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 09 de julho de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente do TJ/RO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 11/10/2017 11:36:19
Data julgamento: 26/06/2018
Apelação n. 7001428-48.2015.8.22.0012 (PJe)
Origem: 7001428-48.2015.8.22.0012 – Colorado do Oeste/ 1ª Vara
Cível
Apelante: Isolina Ferreira da Silva
Defensores Públicos: Denise Luci Castanheira, Gilberto Leite Campêlo
e Ilcemara Sesquim Lopes
Apelado: José Luiz Alves
fensor Dativo: Mauri Carlos Mazutti (OAB/RO 312-B)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Preliminar. Cerceamento de defesa. Usucapião extraordinária.
Bem imóvel. Herança vacante. Incorporação ao domínio público.
Cumprimento do período aquisitivo. Não conclusão. Sentença anterior.
Inexiste cerceamento de defesa, se o conjunto fático-probatório dos
autos é suficiente para formar o convencimento do juiz, mormente,
se as provas requeridas são desnecessárias em vista das questões
controvertidas a serem resolvidas.
Na usucapião extraordinária, para a aquisição do domínio útil do imóvel
exige-se a posse contínua e incontestada com intenção de dono, pelo
prazo de 15 anos, reduzível para 10 anos, se o possuidor houver
estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras
ou serviços de caráter produtivo.
Assim, se os requisitos da prescrição aquisitiva não forem comprovados
antes da declaração de vacância, inviável o julgamento de procedência
da ação, eis que a usucapião de bem público é vedada.
PRELIMINAR AFASTADA. NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 11/12/2017 17:33:13
Data julgamento: 26/06/2018
Apelação n. 7000218-28.2016.8.22.0011 (PJe)
Origem: 7000218-28.2016.8.22.0011 – Alvorada do Oeste/ Vara Única
Apelante: Banco Bradesco S/A
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Advogados: Karina de Almeida Batistuci (OAB/RO 4.571), José Edgard
da Cunha Bueno Filho (OAB/RO 4.570), Reinaldo Tadeu Luis Rondina
Mandaliti (OAB/SP 257.220), Paula Rodrigues da Silva (OAB/SP
221.271), Erika Nazareth Durão (OAB/SP 251.727) e outros
Apelado: Nadir Cardoso de Oliveira
Advogada: Rose Anne Barreto (OAB/RO 3.976)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Responsabilidade civil. Bloqueio indevido em conta corrente. Danos
morais. Configuração. Quantum. Razoabilidade. Proporcionalidade.
O bloqueio indevido de valores em conta corrente caracteriza dano
moral passível de reparação financeira.
O dano moral experimentado pelo apelado decorrente de bloqueio em
sua conta corrente é fator mais do que suficiente a repercutir em sua
esfera de direitos da personalidade.
A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 29/09/2017 12:48:40
Data julgamento: 19/06/2018
Apelação n. 7007738-69.2016.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7007738-69.2016.8.22.0001 – Porto Velho/ 7ª Vara Cível
Apelante: Maria Morete da Cruz
Advogada: Silvana Felix da Silva Sena (OAB/RO 4.169)
Apelada: Claro S/A
Advogados: Rafael Gonçalves Rocha (OAB/RS 41.486), Ana Paula
Arantes de Freitas (OAB/DF 13.166), Gabriel de Freitas Melro Magadan
(OAB/RS 44.046), Manoela Oliveira de Moraes (OAB/RS 66.631),
Paula Maltz Nahon (OAB/RS 51.657) e outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Telefonia móvel. Queda de sinal. Período razoável. Mero dissabor e
transtornos. Dano moral. Inexistente.
A obrigação indenizatória por danos morais decorre da demonstração
da má prestação do serviço que venha a ensejar a queda de sinal de
telefone por período prolongado, além da comprovação do dano que
venha a ultrapassar o mero dissabor e os transtornos decorrentes do
dia a dia.
RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 26/06/2017 20:39:14
Data julgamento: 19/06/2018
Apelação n. 7001054-88.2017.8.22.0003 (PJe)
Origem: 7001054-88.2017.8.22.0003 – Jaru/ 2ª Vara Cível
Apelante: Benedito Tavares
Advogado: Gildo Leobino de Souza Júnior (OAB/CE 28.669)
Apelado: Banco PAN S/A
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Revisional de contrato. Emenda da inicial. Inobservância ao
comando judicial. Indeferida a petição inicial. Gratuidade judiciária.
Hipossuficiência. Comprovada.
A petição inicial da ação revisional deverá discriminar, dentre
as obrigações contratuais, aquelas que a parte autora pretende
controverter, quantificando o valor incontroverso, sendo indispensável
a apresentação do contrato.
A inobservância da referida norma e o descumprimento da ordem de
emenda da inicial acarreta o indeferimento da inicial e a extinção do
processo, sem resolução do mérito.
As provas dos autos ilustram a hipossuficiência declarada pelo apelante,
razão pela qual devido deferimento da gratuidade judiciária.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO

QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

20

1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 03/01/2017 10:07:22
Data julgamento: 26/06/2018
Apelação n. 0001948-55.2014.8.22.0015 (PJe)
Origem: 0001948-55.2014.8.22.0015 – Guajará-Mirim/1ª Vara Cível
Apelante: Maria José da Silva
Advogado: Nivaldo Ribeira de Oliveira (OAB/RO 3.527)
Apelada: Raimunda Nunes de Oliveira
Apelado: Josias Dias de Lima
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Usucapião extraordinária. Requisitos. Não preenchimento.
Na usucapião extraordinária, para a aquisição do domínio útil do
imóvel exige-se a posse contínua e incontestada com intenção de
dono, pelo prazo de 15 anos, reduzível para 10 anos, se o possuidor
houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado
obras ou serviços de caráter produtivo. Se os requisitos legais para
sua configuração não forem comprovados, inviável o julgamento pela
procedência da ação.
RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 08/02/2017 22:22:03
Data julgamento: 19/06/2018
Apelação n. 7012184-52.2015.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7012184-52.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 4ª Vara Cível
Apelante: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
Advogados: Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei (OAB/PE 21.678),
Patrícia Pazos Vilas Boas da Silva (OAB/SP 124.899), Cintia Cristina
Camerin (OAB/SP 206.915), Ana Beatriz Pereira do Amaral Vinhas
(OAB/SP 109.338), Adriana Marcelino Vieira dos Santos (OAB/SP
249.896) e outros
Apelada: Sebastiana de Fátima Correia Abrantes
Advogados: Saiera Silva de Oliveira (OAB/RO 2.458), Eliomara Correia
Abrantes (OAB/RO 1.326) e Erika Durand (OAB/PA 12.234)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Responsabilidade Civil. Declaratória de inexistência de débito. Inscrição
indevida. Negativa de relação jurídica. Dano moral. Configurado.
Quantum. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Em ações em que a parte nega a existência da relação jurídica, cabe
à parte contrária comprovar a existência da aludida relação, visto que
atribuir ao autor o ônus de provar que não mantém relação jurídica com
o réu é obrigá-lo a fazer prova de fato negativo, que é impossível de ser
realizada.
A injusta inscrição do nome da parte nos serviços de proteção ao
crédito é fato suficiente para verificação de existência de dano moral
indenizável.
Na valoração da verba indenizatória a título de danos morais, deve
ser levada em conta a dupla finalidade da reparação, buscando-se um
efeito repressivo e pedagógico, propiciando à vítima uma satisfação,
sem que isto represente para ela uma fonte de enriquecimento sem
causa.
RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
Agravo de Instrumento n. 0801358-51.2018.8.22.0000 - (PJe)
Origem: 0086698-33.1994.8.22.0001 – Porto Velho/ 5ª Vara Cível
Agravante: Comercial de Veículos Limitada
Advogado: Lourival Goedert (OAB/RO 2.371)
Agravado: Banco da Amazonia S/A
Advogados: Marcus Vinicius Prudente (OAB/RO 212), Luzia Azzi
Santos Moraes (OAB/RO 378), Marcelo Longo de Oliveira (OAB/RO
1.096) e outros
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Relator Desembargador Raduan Miguel
Distribuído por sorteio em 16/5/2018
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do provimento nº 001/2001-PR, de 13/09/2001, e dos
artigos 203, § 4º c/c 1021, § 2º ambos do CPC, fica o agravado intimado
para, querendo, apresentar contraminuta ao Agravo Interno, no prazo
legal, via digital, conforme artigo 10, §1º, da Lei Federal n. 11.419/2006.
Porto Velho, 10 de julho de 2018.
Adrian Alves da Silva Mendes
Técnico Judiciário - 1º Dejucível
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 16/10/2017 08:38:11
Data julgamento: 26/06/2018
Apelação n. 0024894-34.2012.8.22.0001 (PJe)
Origem: 0024894-34.2012.8.22.0001 – Porto Velho/ 6ª Vara Cível,
Falências e Recuperações Judiciais
Apelante: Raimunda Rodrigues Marinho
Advogados: Haroldo Lopes Lacerda (OAB/RO 962), Jéssica Caroline
Rios Lacerda (OAB/RO 6.853), Renan de Sousa e Silva (OAB/RO
6.178)
Apelado: Central Pax Comércio de Artigos Funerários e Serviços
Assistenciais Ltda. – ME
Advogado: Mozart Luiz Borsato Kerne (OAB/RO 272)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Contrato de prestação de serviço. Serviço funeral. Exigência valor extra.
Restituição em dobro. Dano moral. Valor. Juros. Termo inicial.
A exigência de valor extracontratual para realização de serviço funeral
constitui conduta abusiva e implica ressarcimento em dobro, sobretudo
se não demonstrada a hipótese de engano justificável.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de modo a
compensar o tempo decorrido desde a primeira sentença anulada
no processo, na qual já havia sido reconhecido o direito, bem como
considerando as peculiaridades da pessoa lesada, idosa, de parcos
recursos e baixa escolaridade, cujas condições lhe implicaram maior
vulnerabilidade diante dos fatos.
Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre
a condenação por dano extrapatrimonial devem incidir desde a citação.
RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À
UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 16/02/2018 08:45:11
Data julgamento: 26/06/2018
Apelação (Recurso Adesivo) n. 7013882-93.2015.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7013882-93.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 9ª Vara Cível
Apelante/Recorrido: Banco Bradesco S/A
Advogados: Karina de Almeida Batistuci (OAB/RO 4.571), Paulo
Eduardo Prado (OAB/SP 182.951), José Edgard da Cunha Bueno Filho
(OAB/RO 4.570), Reinaldo Tadeu Luis Rondina Mandaliti (OAB/SP
257.220) e Paula Rodrigues da Silva (OAB/SP 221.271)
Apelada/Recorrente: Adélia Clarice Shreder da Silva
Advogados: Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A) e Maria
Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1.073)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Responsabilidade Civil. Declaratória de inexistência de relação jurídica.
Juntada de documentos. Fase Recursal. Preclusão. Ausência de prova
de origem do débito. Inscrição indevida. Dano moral. Quantum. Mantido.
Honorários Advocatícios. Mantido
Se a parte deixa de juntar documentos quando lhe competia produzir
prova, considera-se indevida a juntada após a disponibilização da
sentença, sobretudo quando não se trata de documento novo a ensejar
a exceção prevista na lei processual.
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Havendo comprovação de que a inscrição feita em nome da parte
autora é indevida, dada a ausência de prova da contratação, a qual
gerou o débito inserido nos cadastros de inadimplentes, impositiva é
a declaração de sua inexigibilidade e a fixação do dano moral, pois
independente de comprovação.
PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO, RECURSOS NÃO PROVIDOS
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n. 080247696.2017.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7032143-38.2017.8.22.0001 – Porto Velho/ 1ª Vara Cível
Embargante: OI S/A
Advogados: Ana Tereza Palhares Basílio (OAB/RJ 74.802), Rochilmer
Rocha Filho (OAB/RO 635), Bruno Di Marino (OAB/RJ 93.384), Maria
Beatriz de Souza Moreira (OAB/RJ 65.758), Alessandra Mondini
Carvalho (OAB/RO 4.240) e outros
Embargada: Ordem dos Advogados do Brasil Secção de Rondônia –
OAB/RO
Advogados: Moacyr Rodrigues Pontes Netto (OAB/RO 4.149), Saiera
Silva de Oliveira (OAB/RO 2.458) e Gabriel de Moraes Correia
Tomasete (OAB/RO 2.641)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do provimento nº 001/2001-PR, de 13/09/2001, e dos artigos
203, § 4º c/c 1030, do CPC, fica o recorrido intimado para, querendo,
apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, via digital,
conforme artigo 10, §1º, da Lei Federal n. 11.419/2006.
Porto Velho, 10 de julho de 2018.
Adrian Alves da Silva Mendes
Técnico Judiciário - 1ºDEJUCÍVEL
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 31/05/2017 09:32:24
Data julgamento: 26/06/2018
Apelação n. 7029701-70.2015.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7029701-70.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 10ª Vara Cível
Apelante: Maria Lindalva Rodrigues Bernardo
Defensor Público: Kelsen Henrique Rolim dos Santos
Apelado: Luzi Engenharia e Construções Ltda. – ME
Advogado: Flávio Conesuque Filho (OAB/RO 1.009)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Embargos de terceiro. Extinção do processo. Perda superveniente do
interesse processual. Ônus sucumbenciais. Princípio da causalidade.
Aplicação.
A inobservância da parte quanto a correta formação da relação
processual, deixando de incluir oportunamente, quem de direito, no polo
passivo da ação principal, dando causa a propositura de ação incidental
para defesa de direitos, enseja a condenação ao ônus da sucumbência,
por observância ao princípio da causalidade.
RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À
UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 14/12/2017 09:30:03
Data julgamento: 26/06/2018
Apelação (Agravo Retido) n. 0008761-09.2015.8.22.0001 (PJe)
Origem: 0008761-09.2015.8.22.0001 – Porto Velho/ 5ª Vara Cível
Apelante/Agravante: Jair Rossi de Mendonça
Advogados: Jéssica Caroline Rios Lacerda (OAB/RO 6.853), Hugo
André Rios Lacerda (OAB/RO 5.717), Haroldo Lopes Lacerda (OAB/
RO 962), Veronica Verginia Domingos Rios Lacerda (OAB/RO 5.165
Apelada/Agravada: Compania Panamena de Aviacion S/A – COPA
AIRLINES
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Advogados: Sylvan Bessa dos Reis (OAB/RO 1.300), Rodrigo Pena
Domingues (OAB/RJ 131.470), Suellen Possebom da Fonseca (OAB/
RJ 145.204), Emanuela Diniz Rocha (OAB/RJ 210617A), Ricardo
Siqueira Gonçalves (OAB/RJ 107.192-A) e Pedro Moura Murta (OAB/
RJ 189.426)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Transporte aéreo. Furto de objeto no interior da bagagem.
Responsabilidade objetiva. Afastada. Danos material e moral.
Inocorrência
Em que pese a regra quanto a responsabilidade ser objetiva, incumbe
ao passageiro a comprovação do fato, dano e nexo de causalidade, a
fim de que seja imputada a empresa aérea a obrigação indenizatória.
In casu, não ficou comprovado estarem os objetos na bagagem
despachada, tampouco de ter sido o passageiro diligente com seus
pertences de valor estimado, apresentando a empresa, declaração dos
bens e dos seus valores.
RECURSOS NÃO PROVIDOS NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
Agravo de Instrumento n. 0800319-19.2018.8.22.0000 (PJe)
Origem: 7020256-57.2017.8.22.0001 – Porto Velho/1ª Vara Cível
Agravante: Queiroz e Cia Ltda.
Advogados: Carl Teske Júnior (OAB/RO 3.297) e Fernanda Maia
Marques (OAB/RO 3.304)
Agravados: SAP Brasil Ltda. e HDTEC Tecnologia Ltda.
Advogados: Pedro André Donati (OAB/SP 64.654) e
Vladimir Oliveira Bortz (OAB/SP 147.084)
Relator: Juiz Convocado Rinaldo Forti Silva
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do provimento nº 001/2001-PR, de 13/09/2001, e dos artigos
203, § 4º c/c 1030, do CPC, fica o recorrido intimado para, querendo,
apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, via digital,
conforme artigo 10, §1º, da Lei Federal n. 11.419/2006.
Porto Velho, 10 de julho de 2018.
Adrian Alves da Silva Mendes
Técnico Judiciário - 1ºDEJUCÍVEL
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 23/08/2017 07:51:09
Data julgamento: 26/06/2018
Apelação n. 7002630-47.2016.8.22.0005 (PJe)
Origem: 7002630-47.2016.8.22.0005 – Ji-Paraná/ 5ª Vara Cível
Apelante: Clotilde Gracioso da Silva
Advogado: Bassem de Moura Mestou (OAB/RO 3.680)
Apelada: Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD
Advogados: Ana Paula Carvalho Vedana (OAB/RO 6.926), Ingrid
Rodrigues de Menezes Dorner (OAB/RO 1.460), Patrícia Ferreira Rolim
(OAB/RO 783), Maricélia Santos Ferreira de Araújo (OAB/RO 324-B),
Márcio Nobre do Nascimento (OAB/RO 2.852) e outros
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Preliminar. Gratuidade de
justiça. Manutenção da concessão. Cumprimento de sentença. Multa
diária. Não incidência. Ausência de inadimplemento da ordem judicial.
Inexistindo prova a desconstituir a assistência judiciária gratuita
concedida, impõe-se a manutenção.
A ausência de comprovação de que o juízo a quo tenha fixado a multa
diária, conforme os valores e condições estipulados na decisão que
antecipou a tutela, afasta a incidência, especialmente quando não
comprovado o descumprimento específico da ordem judicial.
RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
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1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 28/11/2017 10:17:53
Data julgamento: 26/06/2018
Apelação n. 7007000-47.2017.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7007000-47.2017.8.22.0001 – Porto Velho/ 6ª Vara Cível,
Falências e Recuperações Judiciais
Apelantes: Ana Maria Pontes Caldas e José Rubem Pinto dos Santos
Advogados: Thiago de Souza Gomes Ferreira (OAB/RO 4.412) e Felipe
Santos Vieira Nogueira (OAB/RO 5.743)
Apelada: Insel Air International B.V
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Ação de indenização. Transporte aéreo. Atraso de voo. Danos morais. Valor.
O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito
caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentandose à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e
repercussão dos danos, à capacidade econômica, características
individuais e ao conceito social das partes, devendo ser minorado ou
majorado quando se apresentar incompatível com tais parâmetros.
RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
1ª Câmara Cível
ACÓRDÃO
Data distribuição: 13/03/2018 10:09:05
Data julgamento: 26/06/2018
Apelação n. 7035877-31.2016.8.22.0001 (PJe)
Origem: 7035877-31.2016.8.22.0001 – Porto Velho/ 5ª Vara Cível
Apelante: Banco Honda S/A
Advogados: Felipe Andres Acevedo Ibanez (OAB/SP 206.339), Renan
Thiago Pasqualotto Silva (OAB/RO 6.017), Cláudio Junqueira Vilela
(OAB/SP 302.838), Alexandre de Toledo (OAB/SP 154.789), Juliana
Célia Garcia (OAB/SP 230.608)
Apelada: Lindalva Pio de Mendonca Tavernard
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
Ação de busca e apreensão. Emenda à inicial. Intimação. Inércia
do autor. Indeferimento da inicial. Intimação pessoal. Ausência.
Desnecessária.
A ausência de cumprimento da determinação para emenda à inicial
impõe o indeferimento da petição ante a inércia do autor, com a
consequente extinção do processo sem julgamento do mérito.
Na forma determinada pela norma processual vigente, a sentença que
reconhece a inépcia da inicial e extingue o processo sem julgamento do
mérito não depende de prévia intimação pessoal da parte.
RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
À UNANIMIDADE.
RADUAN MIGUEL FILHO
Embargos de Declaração em Apelação n. 0003980-80.2011.8.22.0001 (PJe)
Origem: 0003980-80.2011.8.22.0001 – Porto Velho/ 5ª Vara Cível
Embargante: Pincéis Atlas S/A
Advogados: Jenny Letícia Atz San Martin (OAB/RS 50.385), Ângela Magali
da Silva (OAB/RS 40.955), Esmeralda Paula Pereira Mansur da Silveira
(OAB/RS 20.040) e Fernando Roberto Lopes Atz (OAB/RS 78.392)
Embargada: França e Carvalho & Cia Ltda. – ME
Advogados: Paulo Francisco de Matos (OAB/RO1.688), Paulo Timóteo
Batista (OAB/RO 2.437), Douglas Ricardo Aranha da Silva (OAB/RO
1.779) e Juliana Silvestrin dos Santos (OAB/RO 4.655)
Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do provimento nº 001/2001-PR, de 13/09/2001, e dos artigos
203, § 4º c/c 1030, do CPC, fica o recorrido intimado para, querendo,
apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, via digital,
conforme artigo 10, §1º, da Lei Federal n. 11.419/2006.
Porto Velho, 10 de julho de 2018.
Adrian Alves da Silva Mendes
Técnico Judiciário - 1ºDEJUCÍVEL

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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2ª CÂMARA CÍVEL
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel
PROCESSO Nº: 0801874-71.2018.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
ORIGEM: 7005016-20.2016.8.22.0015 - Guajará-Mirim/1ª Vara
Cível
AGRAVANTES: TRAMONTINA SA CUTELARIA E OUTROS
Advogada: FERNANDA MAIA MARQUES (OAB/RO 3034)
Advogado: LEANDRO JOSE CAON (OAB/RS 52820)
Advogada: BARBARA RAVANELLO (OAB/RS 59662)
Advogado: DAVID ANTONIO AVANSO (OAB/RO 1656)
AGRAVADA: M G M - PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
Advogada: MORGHANNA THALITA SANTOS AMARAL FERREIRA
(OAB/RO 6850)
AGRAVADO: AVELINO BERTOLO JUNIOR EIRELI
Advogado: MICHEL FERNANDES BARROS (OAB/RO 1790)
Advogado: GILSON ELY CHAVES DE MATOS (OAB/RO 1733)
Advogado: ESTEVAN SOLETTI (OAB/RO 3702)
RELATOR: ALEXANDRE MIGUEL
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/07/2018 09:35:44
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, fica(m)
o(s) agravante(s) intimado(s) para recolher em dobro o valor das
custas do Agravo de Instrumento, no prazo de 05 dias, sob pena
de deserção.
Porto Velho/RO, 9 de julho de 2018
Belo. Wberlei de Melo da Silva
Diretor do 2º DEJUCÍVEL em exercício
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia
ABERTURA DE VISTA
0801429-53.2018.8.22.0000 Agravo Interno em AGRAVO DE
INSTRUMENTO (PJE)
ORIGEM: 7020587-39.2017.8.22.0001 - Porto Velho / 10ª Vara Cível
AGRAVANTE: OI S/A
Advogado: ELADIO BRUNO LOBATO TEIXEIRA (OAB/PA 14123)
Advogado: MARCELO LESSA PEREIRA (OAB/RO 1501)
Advogado: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO (OAB/RO 635)
AGRAVADO: FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE
Advogado: HUGO WATARU KIKUCHI YAMURA (OAB/RO 3613)
RELATOR: MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/05/2018 17:52:13
Nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, fica(m)
o(s) agravante(s) intimado(s) para recolher em dobro o valor das
custas do Agravo, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção.
Porto Velho/RO, 3 de Julho de 2018.
Bel. Wberlei de Melo da Silva
Diretor do 2º Dejucivel/TJRO em exercício.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel
0008922-53.2014.8.22.0001 Recurso Especial em Apelação (PJE)
Origem: 0008922-53.2014.8.22.0001 Porto Velho / 2ª Vara Cível
Recorrente :L. F. Imports Ltda
Advogada :Graziela Fortes (OAB/RO 2208)
Advogado :Edmundo Santiago Chagas Júnior (OAB/RO 905)
Advogada :Rejane Saruhashi (OAB/RO 1824)
Recorrido :Valdeci de Oliveira Dolzane
Advogado :Raimundo Soares de Lima Neto (OAB/RO 6232)
Advogado :Salmim Coimbra Sauma (OAB/RO 1518)
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Terceira Interessada: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A
Advogado :Marco André Honda Flores (OAB/RO 6456)
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001,
fica(m) o(s) recorrido(s) intimado(s) para, querendo, apresentar
contrarrazões ao Recurso Especial.
Porto Velho/RO, 9 de julho de 2018.
Bel. Wberlei de Melo da Silva
Diretor em exercício do 2º DEJUCÍVEL/TJRO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes
Processo: 7004255-76.2017.8.22.0007 Apelação (PJE)
Origem: 7004255-76.2017.8.22.0007 Cacoal / 3ª Vara Cível
Apelante: Antônia Bueno Guaitolini
Advogado: Thales Cedrik Catafesta (OAB/RO 8136)
Apelado: Banco BMG Consignado S/A
Advogado: Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/MG 63440)
Advogada: Flavia Almeida Moura Di Latella (OAB/MG 109730)
Relator: DES ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 25/01/2018
Despacho
Vistos.
As partes peticionaram à fl. 1/2 de ID 4026767 para informar
a realização de transação extrajudicial e por fim, requerem a
homologação do acordo.
Cessada a competência do relator com o julgamento do recurso
aprecio o pleito como presidente do órgão julgador (RITJRO, art. 141,
VI) para homologar o pedido como desistência do prazo recursal.
Assim, considerando o termo de acordo apresentado, certifiquese o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem para as
providências necessárias, observando-se que a transação ocorreu
após o julgamento do recurso (art. 90, do novo CPC).
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 9 de julho de 2018.
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Presidente da 2ª Câmara Cível
ISAIAS FONSECA MORAES
RELATOR
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes
ABERTURA DE VISTA
0800561-75.2018.8.22.0000 Recurso Especial em Agravo de
Instrumento (PJE)
Origem: 7019647-74.2017.8.22.0001 Porto Velho / 1ª Vara Cível
Recorrente : Santo Antonio Energia S/A
Advogada : Julia Peres Capobianco (OAB/SP 350981)
Advogada : Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogada : Priscila Raiana Gomes de Freitas (OAB/RO 8352)
Advogada : Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado : Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogado : Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Recorridos: Samira Ramirys Gomes de Lima e outros
Advogada : Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1996)
Advogado : Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 05/03/2018
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001,
fica(m) o(s) recorrido(s) intimado(s) para, querendo, apresentar
contrarrazões ao Recurso Especial.
Porto Velho/RO, 3 de Julho de 2018.
Bel. Wberlei de Melo da Silva
Diretor do 2º Dejucivel/TJRO em exercício.
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Paulo Kiyochi
PROCESSO Nº: 0801849-58.2018.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
ORIGEM: 0001746-73.2012.8.22.0007 - Cacoal/2ª Vara Cível
AGRAVANTES: S. F. K. E OUTRA Advogado: ALLEN GOIS
SOUZA (OAB/RO 7270)
Advogado: DIRCEU HENKER (OAB/RO 4592)
Advogado: INNOR JUNIOR PEREIRA BOONE (OAB/RO 7801)
AGRAVADOS: O. K. e OUTRA Advogada: FLAVIA APARECIDA
FLORES (OAB/RO 3111)
RELATOR: PAULO KIYOCHI MORI
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/07/2018 10:33:34
Despacho
Visto.
Conforme
Termo
de
Triagem
e
Análise
(ID
Num. 4052559) existe, com relação a origem de nº 000174673.2012.8.22.0007 (ação de usucapião extraordinária), a
interposição de recurso de apelação distribuído à relatoria do
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, no sistema SDSG.
Examinados. Decido.
Realizada a análise aos autos e registros dos Sistemas Jurídicos desta
Corte, verifica-se que em relação a ação primária, houve efetivamente
a interposição de recurso de apelação distribuído em 28/08/2013, à
relatoria do Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, sob
o
n.
0001746-73.2012.8.22.0007,
no
âmbito
da
2ª
Câmara Cível em que, julgou prejudicado o recurso, ante a
formalização de acordo e remeteu o feito à origem para a
homologação. Decisão esta que não gera prevenção a estes autos.
Assim, nos termos do art. 142, § 1º do RITJ/
RO, inexistindo prevenção, remeta-se o presente recurso ao
Departamento da 2ª Câmara Cível para devolução ao relator.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 09 de julho de 2018.
Desembargador RENATO MARTINS MIMESSI
Vice-Presidente do TJ/RO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes
ABERTURA DE VISTA
7002234-40.2016.8.22.0015 Recurso Especial em Apelação (PJE)
Origem: 7002234-40.2016.8.22.0015 Guajará-Mirim / 1ª Vara Cível
Recorrente : Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não
Padronizados PCG-Brasil Multicarteira
Advogada : Simone do Rocio Pavani Fonsatti (OAB/PR 17197)
Advogado : Jorge José Justi Waszak (OAB/PR 16878)
Advogado : Eduardo Montenegro Dotta (OAB/SP 155456)
Advogado : Carlos Eduardo Coimbra Donegatti (OAB/SP 290089)
Advogada : Elgislane Matos Borges da Silva Cordeiro (OAB/RO
5575)
Advogado : Dotta, Donegatti, Lacerda e Torres Sociedade de
Advogados (OAB/SP 12086)
Recorrida : Rosimar Sales Furtado
Advogado : Samir Mussa Bouchabki (OAB/RO 2570)
Relator : DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 03/04/2017
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001,
fica(m) o(s) recorrido(s) intimado(s) para, querendo, apresentar
contrarrazões ao Recurso Especial.
Porto Velho/RO, 5 de Julho de 2018.
Bel. Wberlei de Melo da Silva
Diretor do 2º Dejucivel/TJRO em exercício.
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel
Processo: 0801089-46.2017.8.22.0000 Recurso Especial (PJE)
Origem: 0006569-11.2012.8.22.0001 Porto Velho / 1ª Vara Cível
Recorrente: Reinaldo Rosa dos Santos
Advogado: Thiago de Souza Gomes Ferreira (OAB/RO 4412)
Advogado: Nélson Canedo Motta (OAB/RO 2721)
Recorridos: L e A Engenharia Ltda - EPP e outros
Advogada: Isabelle Marques Schittini (OAB/RO 5179)
Advogado: Wilson Marcelo Minini de Castro (OAB/RO 4769)
Interposto em 03/07/2018
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001, ficam os
recorridos intimados para, querendo, apresentar contrarrazões ao
Recurso Especial.
Porto Velho, 09 de julho de 2018.
Bel. Wberlei de Melo da Silva
Diretor do 2ºDEJUCÍVEL/TJRO em exercício
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel
Processo: 0801089-46.2017.8.22.0000 Recurso Especial (PJE)
Origem: 0006569-11.2012.8.22.0001 Porto Velho / 1ª Vara Cível
Recorrente: L e A Engenharia Ltda - EPP e outros
Advogada: Isabelle Marques Schittini (OAB/RO 5179)
Advogado: Wilson Marcelo Minini de Castro (OAB/RO 4769)
Recorrido: Reinaldo Rosa dos Santos
Advogado: Thiago de Souza Gomes Ferreira (OAB/RO 4412)
Advogado: Nélson Canedo Motta (OAB/RO 2721)
Interposto em 03/07/2018
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001, fica o
recorrido intimado para, querendo, apresentar contrarrazões ao
Recurso Especial.
Porto Velho, 09 de julho de 2018.
Bel. Wberlei de Melo da Silva
Diretor do 2ºDEJUCÍVEL/TJRO em exercício
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel
Processo: 0802339-17.2017.8.22.0000 Recurso Especial (PJE)
Origem: 7003647-91.2016.8.22.0014 Vilhena / 3ª Vara Cível
Recorrente: Caixa Econômica Federal
Advogado: Eurico Soares Montenegro Neto (OAB/RO 1742)
Advogado: Edson Bernardo Andrade Reis Neto (OAB/RO 1207)
Recorrida: Construtora João de Barro Ltda
Advogado: Jovylson Soares de Moura (OAB/MT 16896-O)
Interposto em 03/07/2018
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001, fica a
recorrida intimada para, querendo, apresentar contrarrazões ao
Recurso Especial.
Porto Velho, 09 de julho de 2018.
Bel. Wberlei de Melo da Silva
Diretor do 2ºDEJUCÍVEL/TJRO em exercício
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia
ABERTURA DE VISTA
0800798-12.2018.8.22.0000 Recurso Especial em Agravo de
Instrumento (PJE)
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Origem: 7027883-15.2017.8.22.0001 Porto Velho / 1ª Vara Cível
Recorrente :Santo Antônio Energia S/A
Advogada :Priscila Raiana Gomes de Freitas (OAB/RO 8352)
Advogado :Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogada :Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado :Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Recorridos :Juvenal Francisco da Cruz Filho e outra
Advogada :Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1996)
Advogado :Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Relator :DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 26/03/2018
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001,
fica(m) o(s) recorrido(s) intimado(s) para, querendo, apresentar
contrarrazões ao Recurso Especial.
Porto Velho/RO, 5 de Julho de 2018.
Bel. Wberlei de Melo da Silva
Diretor do 2º Dejucivel/TJRO em exercício.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel
Processo: 0801754-28.2018.8.22.0000 - AÇÃO RESCISÓRIA (47)
ORIGEM: 7000036-29.2017.8.22.0004 - Ouro Preto / Juizado
Especial
AUTOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
RÉU:
ESTADO DE RONDÔNIA
RÉU: JOSE VALDERI PEREIRA
Data distribuição: 26/06/2018 10:44:28
Relator: ALEXANDRE MIGUEL
Despacho
Vistos.
Conforme Termo de Triagem e Análise ID Num. 4001248, a matéria
dos autos não está atrelada às competências estabelecidas no
Regimento Interno deste Tribunal.
Examinados.
Decido.
Trata-se de Ação Rescisória interposto pelo Departamento
Estadual de Trânsito do ESTADO DE RONDÔNIA – DETRAN-RO
em face de Acórdão julgado pela Turma Recursal do ESTADO DE
RONDÔNIA.
Tendo em vista que a referida demanda tramitou pelo procedimento
do Juizado Especial Cível a competência para o julgamento do
presente recurso afeta à Turma Recursal.
Posto isso, proceda o Departamento Judiciário o encaminhamento
dos presentes autos à Turma Recursal, no próprio Sistema de
Processo Judicial Eletrônico – PJe.
Porto Velho, 09 de julho de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente do TJ/RO
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
7005232-20.2016.8.22.0002 Apelação (PJE)
Origem: 7005232-20.2016.8.22.0002 Ariquemes / 2ª Vara Cível
Apelante :Lojas Avenida S/A
Advogada :Valeria Cristina Baggio de Carvalho Richter (OAB/MT
4676)
Apelado :Geraldo Fernandes
Advogada :Taviana Moura Cavalcanti (OAB/RO 5334)
Relator :DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 08/01/2018
DECISÃO: RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: Apelação Cível. Inscrição no Cadastro de Proteção Ao
Crédito. Venda Casada. Configuração. Dano Moral. A prática de
venda casada é considerada abusiva e vedada pela legislação
consumerista (CDC, art. 39, I). Comprovada a má-fé, a cobrança
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indevida enseja a restituição do indébito de forma dobrada.
Configurada a inexistência do débito apontado, resta configurada
a falha na administração da empresa, devendo responder pelos
prejuízos causados. No que tange ao valor da indenização, é
cediço que o quantum deve ser fixado levando-se em conta os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, ter como
finalidade desestimular a reiteração da prática do ato danoso por
parte do agressor e compensar a vítima pelo sofrimento suportado.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
0014192-17.2012.8.22.0005 Apelação (PJE)
Origem: 0014192-17.2012.8.22.0005 Jí-Paraná / 1ª Vara Cível
Apelante :Banco Bonsucesso S/A
Advogada :Samara de Oliveira Souza (OAB/RO 7298)
Advogada :Luciana Nogarol Pagotto (OAB/RO 4198)
Advogado :Jaime Pedrosa dos Santos Neto (OAB/RO 4315)
Advogada :Thaiza Carolina Batista Lopes Cancado (OAB/MG
113831)
Advogado :Wagner da Cruz Mendes (OAB/RO 6081)
Advogada :Natália Luisa Duarte (OAB/MG 146446)
Advogada :Karine Mezzaroba (OAB/RO 6054)
Advogada :Nara Patricia da Silva (OAB/MG 109936)
Advogado :Fábio Luiz de Oliveira e Ferreira (OAB/MG 63816)
Advogada :Tatiana Feitosa da Silveira (OAB/RO 4733)
Advogado :Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/MG 63440)
Advogada :Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB/MG 109730)
Apelada :Madalena Cantão Pimenta
Advogado :Antônio Fraccaro (OAB/RO 1941)
Relator :DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 22/01/2018
DECISÃO: REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, RECURSO
NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À
UNANIMIDADE.
EMENTA: Apelação Cível. Relação de Consumo. Preliminar de
prescrição afastada. Falha na prestação de serviços. Empréstimo
não creditado. Dano material e moral configurados. Quantum
indenizatório. Manutenção. Recurso desprovido. No caso de
descontos indevidos em conta-corrente, o prazo inicial para a
prescrição computa-se a partir do momento em que o consumidor
teve conhecimento do responsável pelos descontos. Não tendo
o consumidor recebido o crédito referente a empréstimo, os
descontos das parcelas se mostram indevidos, impondo o dever de
restituição. A promoção de descontos indevidos por longo período,
importando em soma considerável, causa dano moral. Mantémse o valor da indenização por danos morais quando fixado com
razoabilidade e proporcional ao dano experimentado.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
7005304-44.2015.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7005304-44.2015.8.22.0001 Porto Velho / 1ª Vara Cível
Apelantes :Anália Jovino de Araújo e outros
Advogado :Antônio Camargo Júnior (OAB/PR 15066)
Advogado :Dirceu Ribeiro de Lima (OAB/RO 3471)
Apelado :Itaú Unibanco S/A
Advogado :Edson Antônio Sousa Pinto (OAB/RO 4643)
Advogado :Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO 5546)
Relator :DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 30/01/2018
DECISÃO: RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: Expurgos. Execução individual de sentença proferida
em ação coletiva. Prazo prescricional. Determinação do STJ para
que o juízo se abstivesse de realizar qualquer ato relacionado à
execução de título judicial referente à ação civil pública. Suspensão
ou interrupção da prescrição não caracterizada. Termo inicial.
Trânsito em julgado da decisão exequenda. Nas execuções
individuais de sentenças proferidas em ação civil pública, o prazo
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prescricional é quinquenal, devendo ser contado a partir do trânsito
em julgado da decisão exequenda. A deliberação do Ministro do
STJ para que o juízo da 2ª Vara Cível de Porto Velho se abstivesse
de realizar qualquer ato relacionado à execução de título judicial
referente à ação civil pública cuja decisão se quer aproveitar, não
possui o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional,
haja vista não ter havido determinação que obstasse o ajuizamento
de novas execuções, abrangendo terceiros que ainda não haviam
ajuizado suas pretensões.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
7000292-73.2016.8.22.0014 Apelação (PJE)
Origem: 7000292-73.2016.8.22.0014 Vilhena / 4ª Vara Cível
Apelante :Tam Linhas Aéreas S/A
Advogada :Michele Marques Rosato (OAB/RO 3645)
Advogado :Fábio Rivelli (OAB/RO 6640)
Apelados :Antônio Carlos Santana e outros
Advogado :Thiago de Oliveira Campos (OAB/RO 6820)
Advogado :Gilson César Stefanes (OAB/RO 3964)
Relator :DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 23/02/2018
DECISÃO: RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: Apelações cíveis. Transporte aéreo de passageiros.
Cancelamento de voos. Malha aérea. Fortuito interno. Dano moral
configurado. Valor da indenização compensatória. Dano material.
Configuração. É consabido que o cancelamento de em razão de
alteração de malha aérea, se configuram fortuito interno, inerente
ao próprio serviço prestado, e não motivo de força maior, restando
configurada no caso concreto a falha na prestação do serviço
da empresa aérea apta a ensejar indenização compensatória
pelo abalo moral ocasionado ao consumidor. A revisão do valor
fixado a título de danos morais somente é admitida quando ínfimo
ou excessivo, da forma como ocorreu no caso dos autos. O
dano material consiste no ressarcimento do prejuízo patrimonial
decorrente do cancelamento do voo. Ficando comprovados os
danos materiais, impõe-se a sua reparação.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
0801099-56.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7000844-71.2016.8.22.0003 Jaru / Juizado da Infância e Juventude
Agravante :L. F. G.
Defensor Público:Defensoria Pública do
ESTADO DE RONDÔNIA
Agravado :J. da I. e J. da C. de J.
Terceira Interessada: L. F. de M. S.
Advogado :Francisco César Trindade Rego (OAB/RO 75-A)
Relator :DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 23/04/2018
DECISÃO: RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: Agravo de instrumento. Menor. Guarda concedida à tia
materna. Genitora que deseja a guarda do filho. Laços afetivos.
Verificando-se a possibilidade de reinserção do menor junto à
genitora, à luz do princípio da prevalência da família e do interesse
superior da criança e do adolescente, insculpidos no art. 100, inc.
IV e X, do ECA, devem ser adotadas medidas que a favoreçam
nesse intento.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
0020518-39.2011.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 0020518-39.2011.8.22.0001 Porto Velho /3ª Vara Cível
Apelantes/Apelados: Sabrina Andrade da Silva e outros
Advogado :Firmino Gisbert Banus (OAB/RO 163)
Apelados/Apelantes: V. M. F. da S. A e outra representados por M. F. da S.
Advogada :Fabiane Martini (OAB/RO 3817)
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Relator :DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 02/04/2018
DECISÃO: REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, RECURSO
DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO E DOS AUTORES PROVIDO
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: Apelação. Indenização. Preliminar. Dispensa de
testemunha. Cerceamento de defesa. Configuração. Ausência.
Auxílio reclusão. Ordem dos beneficiários. Danos materiais.
Juros de mora. Termo inicial. Não caracteriza cerceamento de
defesa a dispensa de oitiva de testemunha pelo juízo, que tem
ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da
produção de provas. A existência de filhos menores de 21 anos
de idade exclui o direito dos pais do segurado ao recebimento
do auxílio reclusão. Impõe-se a condenação da parte requerida à
restituição do benefício recebido indevidamente, ante a existência
de filhos menores do segurado, e reconhecimento do direito
destes à integralidade do valor, devendo os juros de mora serem
computados a partir de cada recebimento indevido. O auxílio
reclusão objetiva garantir a sobrevivência dos dependentes do
segurado, possuindo, portanto, natureza alimentar, de modo que
sua retenção indevida configura dano moral e enseja reparação.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 30/05/2018
0800493-28.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7019894-89.2016.8.22.0001 Porto Velho / 1ª Vara Cível
Agravante :Energia Sustentável do Brasil S/A
Advogado :Daniel Nascimento Gomes (OAB/SP 356650)
Advogado :Felipe Nobrega Rocha (OAB/SP 286551)
Advogado :Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch (OAB/RO 5536)
Advogado :Alex Jesus Augusto Filho (OAB/RO 5850)
Advogado :Rodrigo Mudrovitsch Advogados (OAB/DF 2037/12)
Agravado :Joel Eduardo da Silva
Advogado :Neydson dos Santos Silva (OAB/RO 1320)
Terceira Interessada :Santo Antônio Energia S/A
Advogado :Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Relator :DES. JUIZ CONVOCADO JOHNNY GUSTAVO CLEMES
Distribuído por Sorteio em 27/02/2018
Decisão: RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, POR MAIORIA.
VENCIDO O RELATOR. LAVRARÁ O ACÓRDÃO O DES. KIYOCHI
MORI.
EMENTA: Processo civil. Ônus da prova. Distribuição dinâmica.
Não se mostra justa a simples inversão do ônus da prova,
irrestritamente, quanto a todos os fatos narrados no feito, mas sim
sua distribuição de forma dinâmica, prevista nos parágrafos 1º e
2º do artigo 373 do Código de Processo Civil, de modo que o ônus
de provar os fatos constitutivos especificamente relacionados aos
danos alegados recaia sobre a parte autora e, quanto ao evento
danoso e o nexo de causalidade, o ônus probatório recaia sobre a
parte requerida, quando esta possuir melhor condição de fazê-lo.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
7016271-17.2016.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7016271-17.2016.8.22.0001 Porto Velho / 2ª Vara Cível
Apelante :Banco do Brasil S/A
Advogado :Rafael Sganzerla Durand (OAB/RO 4872-A)
Apelado :Ernandes Rodrigues da Costa
Advogado :Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Advogada :Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1073)
Relator :DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 22/03/2018
DECISÃO: RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: Processo civil. Apelação. Dívida paga. Inclusão nos
cadastros de inadimplentes. Dano moral. Quantum indenizatório.
Critérios de fixação. Ficando demonstrado que a inscrição no
cadastro de inadimplentes foi indevida, porque a dívida já estava
paga, constitui hipótese de dano moral in re ipsa.
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ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
7001731-04.2016.8.22.0020 Apelação (PJE)
Origem: 7001731-04.2016.8.22.0020 Nova Brasilândia do Oeste /
Vara Única
Apelante :Claro S/A
Advogado :Rafael Gonçalves Rocha (OAB/RS 41486)
Advogada :Ana Paula Arantes de Freitas (OAB/DF 13166)
Apelada :Maria Djanira Lial Dasilva
Advogado :Edson Vieira dos Santos (OAB/RO 4373)
Relator :DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 27/02/2018
DECISÃO: RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: Apelação cível. Cobrança indevida. Dano moral. Não
cabimento. O desconto indevido, por si só, não configura o dano
moral apto a ensejar indenização.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
7002802-98.2016.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7002802-98.2016.8.22.0001Porto Velho / 4º Vara de Família
Apelante :M. do P. S. de C. V.
Defensor Público: Defensoria Pública do ESTADO DE RONDÔNIA
Apelado :E. S.
Advogado :Laércio José Tomasi (OAB/RO 4400)
Advogado :Cleber dos Santos (OAB/RO 3210)
Relator :DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 09/07/2017
DECISÃO: RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: Apelação. Divórcio. Pensão alimentícia ao cônjuge.
Requisitos ausentes. Obrigação afastada. Ausentes os
pressupostos necessários à concessão do pleito alimentar,
formulado aproximadamente sete anos após a ruptura do vínculo
matrimonial, não merece subsistir tal requerimento.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
0000060-17.2015.8.22.0015 Apelação (PJE)
Origem: 0000060-17.2015.8.22.0015 Guajará-Mirim / 1ª Vara Cível
Apelante :Plinio David Gonçalves
Advogado :Genival Rodrigues Pessoa Júnior (OAB/RO 7185)
Apelada :Coderia Naomi Mitsutake
Advogado :Jordão Demetrio Almeida (OAB/RO 2754)
Advogada :Gigliane Portugal de Castro (OAB/RO 3133)
Relator :DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 26/10/2017
DECISÃO: RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: Apelação cível. Ação de despejo. Ilegitimidade ativa.
Preliminar rejeitada. Documentos acostados na apelação.
Preclusão. Locação. Reforma do imóvel. Ausência de autorização
do locador. Pagamento de dívida sem anuência do locador. Entrega
das chaves à pessoa estranha. Impossibilidade. Pagamento IPTU.
Ausência de cláusula. Obrigação do locador. Recurso parcialmente
provido. O fato de o locador não figurar como proprietário, por
si só, não gera a nulidade do contrato de locação, ou o torna
parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação de despejo. Os
documentos acostados em apelação só são passíveis de análise
se subsomem aos conceitos de documentos novos (art. 435 CPC)
ou de fato superveniente (art. 493 CPC). Para ressarcimento de
reparos feitos no imóvel à época da locação, estes devem ser
expressamente autorizados pelo locador, principalmente quando
há cláusula contratual expressa quanto ao assunto. Havendo
dois períodos de locação, e estes com proprietários diversos, as
cláusulas contratuais pactuadas com o primeiro não transmitem
ao segundo se assim não ficar expresso no contrato. O locatário
somente pode ser compelido ao pagamento de IPTU se houver
cláusula expressa impondo-lhe a obrigação tributária.
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ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
7022796-49.2015.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7022796-49.2015.8.22.0001 Porto Velho / 2ª Vara Cível
Apelante/Apelada:Marina Marques da Silva Passos
Advogado :Fausto Schumaher Ale (OAB/RO 4165)
Apelada/Apelante:Centrais Elétricas de Rondônia S/A - CERON
Advogado :Jonathas Coelho Baptista de Mello (OAB/RO 3011)
Advogada :Bruna Tatiane dos Santos Pinheiro Sarmento (OAB/RO
5462)
Advogado :Marcelo Rodrigues Xavier (OAB/RO 2391)
Advogado :Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3434)
Advogado :Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1818)
Relator :DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 02/08/2017
DECISÃO: RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA REQUERIDA
NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À
UNANIMIDADE.
EMENTA: Apelações cíveis. Interrupção do fornecimento de
energia elétrica. Falha no serviço. Danos morais configurados.
Quantum indenizatório. Majoração. Honorários advocatícios.
Manutenção. Recurso autoral provido. Recurso da parte requerida
desprovido. A falha na prestação dos serviços pela concessionária
de energia elétrica, que interrompe o serviço por longo período
de tempo, causa ao consumidor transtornos que ultrapassam os
simples aborrecimentos, configurando ofensa moral indenizável.
Segundo orientação do STJ, cabe ao tribunal rever o valor fixado
a título de indenização por danos morais pela instância ordinária,
quando este se mostrar irrisório ou exorbitante.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
0802161-05.2016.8.22.0000 Embargos de Declaração em Agravo
de Instrumento (PJE)
Origem: 7012578-59.2015.8.22.0001 Porto Velho / 10ª Vara Cível
Embargante/Embargado :Itaú Unibanco S/A
Advogado :Edson Antônio Sousa Pinto (OAB/RO 4643)
Advogado :Guilherme da Costa Ferreira Pignanelli (OAB/RO 5546)
Embargados/Embargantes :André Ricardo Lima do Nascimento e
outros
Advogado :Dirceu Ribeiro Lima (OAB/RO 3471)
Relator :DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Interpostos em 22/01/2018
Interpostos em 23/01/2018
DECISÃO: EMBARGOS DO ITAÚ PROVIDO E DOS AUTORES
NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À
UNANIMIDADE.
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento.
Erro material constatado. Correção cabível. Inexistência dos vícios
apontados. Embargos rejeitados. Os embargos de declaração são
cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição
contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Logo, em
sendo constatado patente erro material, imperiosa a sua correção.
Rejeitam-se os embargos de declaração que não demonstram
efetiva omissão, contradição ou obscuridade, pois o provimento
dos embargos de declaração condiciona-se à existência efetiva
dos defeitos.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
7001093-16.2016.8.22.0005 Apelação (Recurso Adesivo) (PJE)
Origem: 7001093-16.2016.8.22.0005 Ji-Paraná / 3ª Vara Cível
Apelante/Recorrida:Oi S/A
Advogada :Alessandra Mondini Carvalho (OAB/RO 4240)
Advogado :Marcelo Lessa Pereira (OAB/RO 1501)
Advogado :Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Apelado/Recorrente:Márcio Travagin Marcial
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Advogado :Milton Fugiwara (OAB/RO 1194)
Relator :DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 31/07/2017
DECISÃO: RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO E
ADESIVO PROVIDO PARCIALMENTE NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: Apelação cível. Declaração de inexistência de débito.
Inscrição indevida. Dano moral configurado. Quantum indenizatório.
Manutenção. Recurso adesivo. Incidência de correção monetária.
Termo inicial. Data do arbitramento. Incidência de juros de mora.
Termo inicial. Data do evento danoso. Honorários advocatícios.
Causa de baixa complexidade. Manutenção. Recurso principal
não provido. Recurso adesivo parcialmente provido. Comprovada
a ausência de débito apto a legitimar o apontamento do nome do
consumidor junto a órgão de proteção ao crédito, resta certo que
essa inscrição se mostra indevida e, por conseguinte, gera o dever
de indenizar. Segundo orientação do STJ, cabe ao Tribunal rever
o valor de indenização por danos morais fixados pela instância
ordinária, quando este se mostrar irrisório ou exorbitante, o que
não é o caso dos autos. No caso de indenização por danos morais
decorrentes de inscrição indevida do nome do consumidor nos
órgãos de proteção ao crédito, a correção monetária incide a partir
do seu arbitramento e os juros de mora, a partir da data do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Mantém-se
a verba honorária no patamar fixado na sentença quando o valor
não importar no seu aviltamento e ter levado em consideração a
complexidade e tempo de tramitação do processo.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
0800049-92.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7007860-48.2017.8.22.0001 Porto Velho / 7ª Vara Cível
Agravante :Santo Antônio Energia S/A
Advogada :Juliana Savenhago Pereira (OAB/RO 7681)
Advogada :Luciana Sales Nascimento (OAB/RO 5082)
Advogado :Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogado :Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Agravados :Neomezia Almeida de Cristo e outros
Advogada :Denise Gonçalves da Cruz Rocha (OAB/RO 1996)
Advogado :Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Relator :DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 11/01/2018
DECISÃO: REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, RECURSO
NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À
UNANIMIDADE.
EMENTA: Agravo de instrumento. Civil e processual. Ação
de indenização por dano moral e material. Nulidade afastada.
Fundamentação concisa. Construção de usina hidroelétrica.
Pescadores. Prova pericial. Inversão do ônus da prova. Dano
ambiental. Possibilidade. Princípio da Precaução. Recurso
desprovido. Não há nulidade na decisão de fundamentação
concisa, quando o seu conteúdo é suficiente para identificar
quais fatores influenciaram o convencimento do juízo. Havendo
a constatação do possível dano ao meio ambiente, é possível a
inversão do ônus da prova para atribuir à empresa o ônus de provar
que sua atividade não é a causadora do dano. Inteligência do art.
6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 c/c art. 21 da Lei n. 7.347/1985,
conjugado ao princípio da precaução (Lei n. 6.938/1981).
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
7000821-68.2015.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7000821-68.2015.8.22.0001 Porto Velho / 8ª Vara Cível
Apelante :Banco Bradesco S/A
Advogado :Edson Rosas Júnior (OAB/AM 1910)
Apelados :Comandos Segurança Eletrônica Ltda – ME e outro
Relator :DES. ISAIAS FONSECA MORAES

QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

28

Impedido: Des. Kiyochi Mori
Distribuído por Sorteio em 29/09/2015
DECISÃO: RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: Apelação cível. Execução. Emenda da inicial.
Descumprimento. Indeferimento da inicial. Recurso desprovido.
Havendo desídia da parte autora em cumprir a determinação de emenda
à inicial, imperiosa é a extinção do feito sem a resolução do mérito.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
0008213-42.2015.8.22.0014 Apelação (PJE)
Origem: 0008213-42.2015.8.22.0014 Vilhena / 2ª Vara Cível
Apelante :Cezar Benedito Volpi
Advogado :Cezar Benedito Volpi (OAB/RO 533)
Apelado :Banco do Brasil S/A
Advogado :Lucildo Cardoso Freire (OAB/RO 4751)
Advogada :Janice de Souza Barbosa (OAB/RO 3347)
Advogado :Reynner Alves Carneiro (OAB/RO 2777)
Advogada :Vera Mônica Queiroz Fernandes Aguiar (OAB/RO 2358)
Relator :DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 06/12/2018
DECISÃO: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE
HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. DIREITO À
REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. Consoante o
disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB, na falta de estipulação
ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em
remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
7002537-84.2016.8.22.0005 Apelação (PJE)
Origem: 7002537-84.2016.8.22.0005 Ji-Paraná / 5ª Vara Cível
Apelante :Tim Celular S/A
Advogado :Felipe Gazola Vieira Marques (OAB/RO 6235)
Advogado :Rubens Gaspar Serra (OAB/SP 119859)
Apelada :Rosimeire Pinheiro dos Santos
Advogado :Alan Arais Lopes (OAB/RO 1787)
Advogado :Neri Cezimbra Lopes (OAB/RO 653-A)
Relator :DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 16/09/2016
DECISÃO: RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: Apelação cível. Declaração de inexistência. Inscrição
indevida. Dano moral. Configuração. Quantum indenizatório.
Minoração. Comprovada a irregularidade da inscrição do nome
do consumidor em órgão restritivo de crédito, o dano moral é
presumido. Segundo orientação do STJ, cabe ao Tribunal rever
o valor de indenização por danos morais fixado pela instância
ordinária quando este se mostrar irrisório ou exorbitante.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
0004548-49.2014.8.22.0015 Apelação (PJE)
Origem: 0004548-49.2014.8.22.0015 Guajará-Mirim / 2ª Vara Cível
Apelante :V. R. R. O. A. representado por I. D. R.
Defensor Público: Defensoria Pública do
ESTADO DE RONDÔNIA
Apelado :R. A. O. A.
Advogado Dativo:Erick Allan da Silva Barroso (OAB/RO 4624)
Relator :DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 30/06/2017
DECISÃO: RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
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EMENTA: Apelação. Extinção do feito por abandono da causa.
Intimação do exequente por carta registrada. Frustrada.
Necessidade de esgotamento de todas as formas de intimação
pessoal. Para a extinção do processo por abandono da causa,
necessária se faz a intimação pessoal da parte. Frustrada a
intimação feita pelo correio, torna-se necessária a tentativa de
intimação por outros meios.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
0803318-76.2017.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 0023766-08.2014.8.22.0001 Porto Velho / 9ª Vara Cível
Agravante :Crefisa S/A Credito Financiamento e Investimentos
Advogado :Lázaro José Gomes Júnior (OAB/MS 8125)
Advogado :Alcides Ney José Gomes (OAB/MS 8659)
Agravada :Iracy de Oliveira Silva
Advogado :Walter Gustavo da Silva Lemos (OAB/RO 655-A)
Relator :DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Redistribuído por Prevenção em 06/12/2017
DECISÃO: RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Cálculo da contadoria. Fé pública. Demonstração de equívoco.
Inexistência. Homologação pelo juízo. Recurso desprovido. Os
cálculos elaborados pela contadoria judicial – órgão auxiliar da
Justiça – gozam de fé pública, presunção de veracidade e legalidade,
militando em seu favor a presunção iuris tantum. Estando o cálculo
da contadoria em conformidade com os ditames da sentença e
acórdão exarados, e mostrando-se exata a elaboração deste, a sua
homologação é medida que se impõe.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel
PROCESSO Nº: 0007399-85.2014.8.22.0007 - APELAÇÃO (198)
ORIGEM: 0007399-85.2014.8.22.0007 - Cacoal/1ª Vara Cível
APELANTE: MAB - SP SOLUCOES EM MADEIRA LTDA - EPP
Advogado: LEONARDO FABRI SOUZA (OAB/RO 6217)
Advogado: ROBERTO PEREIRA GONCALVES (OAB/SP 105077)
Advogada: KATIA NAVARRO RODRIGUES (OAB/SP 175491)
APELADO: VALDINEI GOMES CARVALHO
Advogado: HOSNEY REPISO NOGUEIRA (OAB/RO 6327)
Advogado: ANDERSON FABIANO BRASIL (OAB/RO 5921)
RELATOR: ALEXANDRE MIGUEL
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/06/2018 12:59:51
Despacho
Visto.
Conforme Termo de Triagem e Análise (ID Num. 3869606) existe,
com relação a origem de nº 0007399-85.2014.8.22.0007 (ação de
indenização por danos materiais e morais), a interposição de agravo
de instrumento distribuído à relatoria do DesembargadorAlexandre
Miguel, no sistema SAP 2° grau.
Examinados. Decido.
Realizada a análise aos autos e registros dos Sistemas
Jurídicos
desta
Corte,
verifica-se
que
em
relação
a ação primária, houve efetivamente a interposição de agravo
de instrumento distribuído em 22/08/2014, sob o n. 000874677.2014.822.0000, no âmbito a 2ª Câmara Cível ao Relator
Desembargador Alexandre Miguel, no qual deu provimento ao
recurso, monocraticamente, em 08/09/2014.
Assim, evidenciada a prevenção, determino a redistribuição
do presente recurso à relatoria do Desembargador Alexandre
Miguel, no âmbito da 2ª Câmara Cível nos termos do art. 142 do
RITJ/RO.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 07 de junho de 2018.
Desembargador Eurico Montenegro
Vice-Presidente em substituição regimental do TJ/RO
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes
Despacho DO VICE-PRESIDENTE
Processo: 0009255-89.2011.8.22.0007 Apelação (PJE)
Origem: 0009255-89.2011.8.22.0007 Cacoal / 1ª Vara Cível
Apelante: Advocacia-Geral da União
Apelado: Ivan José Rodrigues
Advogada : Katia Aparecida Pullig de Oliveira (OAB/RO 7148)
Advogado: Denyvaldo dos Santos Pais Junior (OAB/RO 7655)
Advogado: Elton José Assis (OAB/RO 631)
Advogado: João André dos Santos Borges (OAB/RO 8052)
Advogada: Karoline Costa Monteiro Akl (OAB/RO 3905)
Advogado: Vinicius de Assis (OAB/RO 1470)
Advogado: Raul Ribeiro da Fonseca Filho (OAB/RO 555)
Relator: DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 25/05/2018
Despacho
Vistos.
Conforme Termo de Triagem e Análise (ID n. 3875385), a matéria
constante nos autos não se enquadra às competências estabelecidas
no Regimento Interno para os órgãos jurisdicionais deste Tribunal.
Examinados. Decido.
Analisando os autos, verifica-se tratar de apelação ajuizada pela
Advocacia Geral da União, que requer a nulidade da sentença, e que
seja determinada o prosseguimento da ação (execução fiscal).
Sendo que figura como parte no polo ativo da presente ação a União,
incompetente este tribunal para seu julgamento, tendo em vista que a
matéria tratada se encontra afeta à competência da Justiça Federal.
Assim, tendo em vista que este recurso foi interposto no Sistema de
Processo Judicial Eletrônico – PJe e não existe possibilidade de
remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região por
meio do sistema, determino ao Departamento da 2ª Câmara Cível que
proceda o necessário para o envio àquela Corte.
Após, dê-se baixa no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 07 de junho de 2018.
Desembargador Eurico Montenegro
Vice-Presidente em substituição regimental do TJ/RO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel
Nº: 7009839-45.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7009839-45.2017.8.22.0001 Porto Velho / 1ª Vara Cível
Apelante: Tiago Alves Neves
Advogado: Celio Oliveira Souza (OAB/RO 7350)
Apelado: Jozias Teixeira
Advogado: Josima Alves da Costa Júnior (OAB/RO 4156)
Relator: DES. ALEXANDRE MIGUEL
Distribuído por Sorteio em 28/03/2018
DESPACHO
Vistos.
Defiro os pedidos constantes na petição de ID n. 3480481.
Ao Departamento para as providências necessárias.
Após, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Porto Velho, 09 de julho de 2018.
Juiz Johnny Gustavo Clemes
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel
Processo: 7001372-14.2016.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7001372-14.2016.8.22.0001 Porto Velho / 7ª Vara Cível
Apelante: Banco Santander (BRASIL) S/A
Advogado: Wilson Belchior (OAB/RO 6484)
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Apelado: Raimundo Nonato da Costa
Advogado: Gustavo Bernardo Hadames Bernardi Monteiro (OAB/
RO 5275)
Advogada: Maria Heloisa Bisca Bernardi (OAB/RO 5758)
Relator: JUIZ CONVOCADO JOHNNY GUSTAVO CLEMES
Distribuído por Sorteio em 19/12/2017
Despacho
Vistos.
Considerando que o subscritor da apelação não possui procuração
nos autos, determino a intimação do apelante, Banco Santander
S/A, para regularizar a representação nos autos, no prazo de 05
(cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação.
Ressalte-se que somente será aceita a regularização por meio
digital, inserida no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE).
Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 09 de julho de 2018.
Juiz Johnny Gustavo Clemes
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel
Processo: 7012062-05.2016.8.22.0001 Apelação (RECURSO
ADESIVO) (PJE)
Origem: 7012062-05.2016.8.22.0001 Porto Velho / 3ª Vara Cível
Apelante/Recorrido: Banco do Brasil S/A
Advogado: Sérvio Túlio de Barcelos (OAB/RO 6673)
Advogado: José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB/RO 6676)
Apelado/Recorrente: João Batista Amorim
Advogado: Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Advogada: Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1073)
Relator: Juiz Convocado Johnny Gustavo Clemes
Distribuído por Sorteio em 19/12/2017
Despacho
Vistos.
Não há nos autos certidão comprobatória de que Banco do Brasil
S/A foi intimado para se manifestar do recurso adesivo interposto
pelo requerente.
Assim, determino a intimação de Banco do Brasil S/A para,
querendo, cumprir o ato, a fim de evitar futura alegação de
cerceamento de defesa.
Ressalte-se que somente será aceita a comprovação do ato por
meio digital, inserida no Processo Judicial Eletrônico (PJE).
Decorrido o prazo, conclusos os autos.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 09 de julho de 2018.
Juiz Johnny Gustavo Clemes
Relator
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
7006776-43.2016.8.22.0002 Apelação (PJE)
Origem: 7006776-43.2016.8.22.0002 Ariquemes / 1ª Vara Cível
Apelante :Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogado :Alex Cavalcante De Souza (OAB/RO 1818)
Advogado :Jonathas Coelho Baptista de Mello (OAB/RO 3011)
Advogada :Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5714)
Apelado :José de Alencar Azevedo Resende
Advogado :Márcio Kelliton Belem Lacerda (OAB/RO 7632)
Relator :DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 31/08/2017
DECISÃO: RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: Energia elétrica. Queda de fio de alta tensão.
Manutenção da rede de distribuição. Eletrocussão. Morte bovinos.
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Responsabilidade objetiva da concessionária. Indenização
por danos materiais e lucros cessantes. Provimento parcial A
responsabilidade da concessionária é indiscutivelmente ampla,
alcançando serviços de instalação, manutenção e segurança nas
redes de transmissão de energia elétrica. Ao permitir a instalação
de rede elétrica privada, tem obrigação de fiscalizar e manter a
regularidade dos serviços, de forma que havendo falha nesse
sentido, deve ser arcar com indenização pelos danos materiais
causados a terceiros. A morte de semoventes por eletrocussão
causa danos materiais e lucros cessantes, quando efetivamente
demonstrados.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
7060437-37.2016.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7060437-37.2016.8.22.0001 Porto Velho / 1ª Vara Cível
Apelante :Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogada :Erica Cristina Claudino (OAB/RO 6207)
Advogado :Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1818)
Advogado :Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3434)
Advogada :Bruna Tatiane dos Santos Pinheiro Sarmento (OAB/RO
5462)
Apelada :Lindaura de Souza Pereira Miranda
Advogado :Eduardo Augusto Feitosa Ceccatto (OAB/RO 5100)
Advogada :Wanusa Cazelotto Dias dos Santos (OAB/RO 4284)
Relator :DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 27/09/2017
DECISÃO: RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: Apelação cível. Energia elétrica. Suspensão indevida.
Dano moral. Quantum indenizatório. A suspensão do fornecimento
de energia, realizada de forma ilegal, gera o dever da concessionária
de indenizar o consumidor pelos danos causados. Em relação ao
valor da indenização, a jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que deva operar-se com moderação, proporcionalmente
ao grau de culpa, à capacidade econômica das partes, cabendo
ao juiz orientar-se pelos critérios sugeridos na doutrina e na
jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência
e do bom senso.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel
Nº: 7004474-32.2016.8.22.0005 Apelação (PJE)
Origem: 7004474-32.2016.8.22.0005 Ji-Paraná / 3ª Vara Cível
Apelante :Banco Bradesco Financiamentos S/A
Advogado :Antônio Braz da Silva (OAB/RO 6557)
Apelado :Edson de Souza Júnior
Advogado :José Edson de Souza (OAB/RO 6376)
Relator :DES. ALEXANDRE MIGUEL
Distribuído por Sorteio em 02/08/2017
Vistos.
As partes informam que compuseram amigavelmente, mediante o
pagamento de R$4.500,00, bem assim ao pedido de desistência da
ação revisional, conforme infere-se do petitório identificado sob o
Num. 4053329 - Pág. 1/2.
Dessa forma, com base no art. 932, inciso I, do CPC/2015, homologo
o acordo firmado entre as partes, o qual será regido pelas cláusulas
e condições nele constantes e, consequentemente, julgo extinto o
processo, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do CPC/2015.
Encaminhem-se os autos ao juízo de origem para as providências
necessárias.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 09 de julho de 2018.
Juiz Convocado Johnny Gustavo Clemes
Relator
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ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
7005764-91.2016.8.22.0002 Apelação (PJE)
Origem: 7005764-91.2016.8.22.0002 Ariquemes / 2ª Vara Cível
Apelante :Maria Ivone de Almeida
Advogado :Belmiro Rogério Duarte Bermudes Neto (OAB/RO 5890)
Apelada :Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogado :Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1818)
Advogada :Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5714)
Relator :DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 05/10/2017
DECISÃO: RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: Apelação cível. Energia elétrica. Cobrança indevida.
Suposta Fraude medidor. Dano moral não configurado. Ante a
inexistência de interrupção no fornecimento de energia, inscrição
indevida ou prova de que a conduta da apelada tenha gerado
situação vexatória ofensiva à moral da recorrente, inexistente dano
moral a ser reparado.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
7011499-74.2017.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7011499-74.2017.8.22.0001 Porto Velho / 8ª Vara Cível
Apelante :Everney Schultz Batista
Advogado :Marcus Vinícius Prudente (OAB/RO 212)
Advogada :Rita de Cassia Ferreira Nunes (OAB/RO 5949)
Apelado :Orpeu Da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado :Ezequiel Honório dos Santos
Relator :DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 21/02/2018
DECISÃO: RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: Processo civil. Compra de veículo e pagamento regular.
Apreensão mediante coação. Alegação de não recebimento do
valor combinado com o comprador anterior. Conduta ilícita. Dano
moral configurado. Comprovada a compra e pagamento regular,
mostra-se ilícita a conduta de apreender o veículo sob coação,
alegando-se o não recebimento do valor combinado com o
comprador anterior, ensejando dano moral e o dever de indenizar.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
7002300-83.2017.8.22.0015 Apelação (PJE)
Origem: 7002300-83.2017.8.22.0015 Guajará-Mirim / 2ª Vara Cível
Apelante :Banco do Brasil S/A
Advogado :José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB/RO 6676-A)
Advogado :Sérvio Túlio de Barcelos (OAB/RO 6673-A)
Apelado :José Edmar Ferreira Viana
Advogado :Francisco Sávio Araújo de Figueiredo (OAB/RO 1534)
Advogado :Miquéias José Teles Figueiredo (OAB/RO 4962)
Relator :DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 21/02/2018
DECISÃO: RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: Apelação cível. Empréstimo bancário. Atraso de
parcela. Salário. Desconto integral indevido. Dano moral. Quantum
indenizatório. Critérios de fixação. O desconto integral do salário do
correntista visando quitar parcela de empréstimo atrasada, atingindo
o orçamento mensal e causando transtornos, acarreta a má
prestação do serviço, uma vez que causa situação de insegurança
financeira, ensejando dano moral passível de reparação. O valor
da indenização por dano moral deve ser arbitrado segundo os
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser
irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo
função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da
conduta lesiva.
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ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
7001673-06.2017.8.22.0007 Apelação (PJE)
Origem: 7001673-06.2017.8.22.0007 Cacoal / 4ª Vara Cível
Apelante :Valdineia da Silva Rosa
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelada :Cocical Comércio de Cimento Cacoal Ltda
Advogado :Paulo Henrique dos Santos Silva (OAB/RO 7132)
Relator :DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 15/02/2018
DECISÃO: RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: Apelação cível. Embargos à execução. Citação pessoal
frustrada. Parte executada. Local incerto e não sabido. Citação por
edital. Ausência. Nulidade. Frustada a citação pessoal, certificandose que a parte executada encontra-se em local incerto e não sabido,
não há nulidade na citação por edital realizada.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
7020906-75.2015.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7020906-75.2015.8.22.0001 Porto Velho / 2ª Vara Cível
Apelante :Natanael Dias Fernandes
Advogado :Dennis Giovanni Sousa dos Santos (OAB/RO 4557)
Apelado :Banco do Brasil S/A
Advogado :Rafael Sganzerla Durand (OAB/RO 4872-A)
Relator :DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 19/12/2017
DECISÃO: RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: Apelação cível. Utilização de cartão de crédito. Dívida
não paga. Inclusão nos cadastros de inadimplentes. Exercício
regular de direito. Indenização por dano moral afastada. Litigância
de má-fé. Multa. Demonstrado que a dívida é oriunda de utilização
de cartão de crédito, sem comprovação do pagamento, a inclusão
do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura
exercício regular de direito, afastando-se a indenização por dano
moral. É cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé,
quando as atitudes da parte revelam que não expôs a verdade em
juízo nem agiu com lealdade e boa-fé processual.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
0004733-11.2014.8.22.0008 Apelação (PJE)
Origem: 0004733-11.2014.8.22.0008 Espigão do Oeste / 2ª Vara Cível
Apelante :Elizete Aparecida Marinho dos Santos
Advogado :Valter Henrique Gundlach (OAB/RO 1374)
Apelada :Takigawa Company Distribuidora de Alimentos Ltda
Advogado :Ivan Francisco Machiavelli (OAB/RO 307)
Advogado :Wagner Almeida Barbedo (OAB/RO 31-B)
Advogada :Deolamara Lucindo Bonfa (OAB/RO 1561)
Relator :DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 26/05/2017
DECISÃO: RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: Apelação cível. Duplicata. Ausência de prova de que
o pagamento foi informado ao credor. Protesto Regularidade.
Indenização por dano moral. Pedido improcedente. Não comprovado
que o pagamento da duplicada foi informado ao credor, o protesto
efetivado mostra-se regular, merecendo ser julgado improcedente
o pedido de indenização por dano moral.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
7020554-20.2015.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7020554-20.2015.8.22.0001 Porto Velho / 8ª Vara Cível
Apelante :Carlos Jane Alves de Lima
Advogado :Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Advogada :Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO1073)
Apelados :Lauro Lauri das Neves e outra
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Advogada :Sabrina Puga (OAB/RO 4879)
Relator :DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 29/05/2017
DECISÃO: RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: Apelação cível. Inscrição indevida. Declaração de
inexigibilidade. Inscrição preexistente. Dano moral não reconhecido.
\ Aplicável a Súmula 385 do STJ quando preexistente anotação
em cadastro de proteção ao crédito, motivo pelo qual fica afastada
a possível ofensa ao crédito ou à reputação do devedor, que em
nada altera por força de nova inscrição.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
7001717-74.2016.8.22.0002 Apelação (PJE)
Origem: 7001717-74.2016.8.22.0002 Ariquemes / 3ª Vara Cível
Apelante :Tim Celular S/A
Advogado :Rubens Gaspar Serra (OAB/SP 119859)
Advogado :Felipe Gazola Vieira Marques (OAB/RO 6235)
Advogado :Guido Vasconcelos dos Reis (OAB/RJ 114247)
Apelado :Geovani dos Santos
Advogado :João Batista Batisti (OAB/RO 7211)
Relator :DES. ISAIAS FONSECA MORAES
Distribuído por Sorteio em 08/02/2017
DECISÃO: RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: Apelação cível. Declaração de inexistência. Inscrição
indevida. Dano moral configurado. Quantum indenizatório.
Minoração. Honorários advocatícios. Minoração. Comprovada
a irregularidade da inscrição do nome do consumidor em órgão
restritivo de crédito, o dano moral é presumido. Segundo orientação
do STJ cabe ao Tribunal rever o valor de indenização por danos
morais fixados pela instância ordinária, quando este se mostrar
irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos. Em causa de
baixa complexidade e de duração razoável, bem como a base de
cálculo a incidir a verba honorária não importar em seu aviltamento,
não se justifica a fixação no percentual máximo.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes
ABERTURA DE VISTA
0800521-93.2018.8.22.0000 Recurso Especial em Agravo de
Instrumento (PJE)
Orgiem: 7015724-40.2017.8.22.0001 Porto Velho / 9ª Vara Cível
Recorrente : Santo Antônio Energia S/A
Advogada : Luciana Mascarenhas Vasconcellos (OAB/SP 315618)
Advogada : Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogado : Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Recorridos: Maria José Alves e outro
Advogado : Fabrício Francis da Silva Figueiredo (OAB/RO 4829)
Advogado : Antônio Sérgio Silva de Carvalho (OAB/RO 4639)
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001,
fica(m) o(s) recorrido(s) intimado(s) para, querendo, apresentar
contrarrazões ao Recurso Especial.
Porto Velho/RO, 3 de Julho de 2018.
Bel. Wberlei de Melo da Silva
Diretor do 2º Dejucivel/TJRO em exercício.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
7026145-60.2015.8.22.0001 Apelação (PJE)
Origem: 7026145-60.2015.8.22.0001 Porto Velho / 5ª Vara Cível
Apelante :Thatiane Esposito Morais
Advogada :Camile Gonçalves Zimmermann (OAB/RO 675-A)
Advogado :Francisco das Chagas Frota Lima (OAB/RO 1166)
Apelada :Sociedade de Pesquisa Educação e Cultura, Dr. Aparício
Carvalho de Moraes Ltda
Advogada :Camila Bezerra Batista (OAB/RO 7212)
Advogada :Izabel Celina Pessoa Bezerra Cardoso (OAB/RO 796)
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Relator :JUIZ CONVOCADO JOHNNY GUSTAVO CLEMES
Distribuído por Sorteio em 16/08/2017
DECISÃO: RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual c/c indenização por dano material e moral. Trancamento
de matrícula. Bolsa rotativa. Dívida quitada. Inexistência de prova
de débito em aberto. Inscrição indevida. Dano moral. Configuração.
Dano material. Não cabimento. Recurso parcialmente provido.
A autora comprova que solicitou o trancamento da matrícula e
realizou o parcelamento e pagamento da dívida, inexistindo débitos
em aberto. Assim, incorrendo a apelante em conduta ilícita ou no
mínimo negligente, está obrigada a ressarcir o dano moral a que deu
causa, este verificável pela simples inscrição indevida no cadastro
de inadimplentes que, nos termos de pacífica jurisprudência é
causa de dano moral puro, dispensando qualquer comprovação.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
7002665-59.2016.8.22.0020 Apelação (PJE)
Origem: 7002665-59.2016.8.22.0020 Nova Brasilândia do Oeste /
Vara Única
Apelante :Banco do Brasil S/A
Advogado :Rafael Sganzerla Durand (OAB/RO 4872-A)
Advogada :Cristiane Valeria Fernandes (OAB/RO 6064)
Advogada :Mahira Waltrick Fernandes (OAB/RO 5659)
Apelados :Flávio Luiz Ribeiro e outro
Advogado :Cezar Benedito Volpi (OAB/RO 533)
Relator :JUIZ CONVOCADO JOHNNY GUSTAVO CLEMES
Distribuído por Sorteio em 30/10/2017
DECISÃO: REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO,
RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, À UNANIMIDADE.
EMENTA: Apelação cível. Indenização. Danos morais. Ilegitimidade
passiva e falta de interesse de agir. Preliminares afastadas.
Assalto. Agência bancária. Responsabilidade objetiva. Instituição
financeira. Teoria do risco profissional. Dano moral. Configuração.
Quantum indenizatório. Manutenção. Recurso não provido. As
instituições financeiras têm dever de segurança em relação aos
seus clientes, de modo que ocorrendo assalto dentro de agência
bancária, surge o dever de indenizar o dano experimentado, pois a
responsabilidade do banco funda-se na teoria do risco da atividade.
Conforme previsão do art. 944 do Código Civil, o valor da fixação
da indenização por dano moral deve operar-se com moderação,
considerando a extensão dos danos, orientando-se o juiz pelos
critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, operando a redução
somente quando se mostrar excessivo, o que não é o caso dos autos.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Paulo Kiyochi
Processo 0801699-77.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 0009486-20.2014.8.22.0102 Porto Velho / 4ª Vara de Família
e Sucessões
Agravante: T. M. P. V.
Advogada: Bruna de Souza Monteiro (OAB/RO 8311)
Agravado: S. O. N.
Advogada: Iacira Gonçalves Braga de Amorim (OAB/RO 3162)
Advogada: Maria Rosa de Lima Ferreira (OAB/RO 3346)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Redistribuído por Prevenção em 04/07/2018
DecisãoVistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por T. M. P. V. contra
decisão do juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Porto Velho
nos autos do cumprimento de sentença que move em face de S. O.
N., proferida nos seguintes termos:
Em relação à partilha do imóvel de matrícula 20.667 não conheço
o pedido.
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No caso em apreço, pretende a exequente ver extinto o condomínio
existente sobre bem já partilhado.
Em que pese a distribuição do processo a este Juízo de Família
por dependência aos autos de reconhecimento e dissolução de
união estável, esta vara especializada não tem competência para
conhecimento e julgamento de ação de dissolução de condomínio.
Isso se deve ao fato de que decisão que julgou a ação de
reconhecimento e dissolução de união estável, exauriu-se em si
mesma ao dividir os bens em partes iguais.
Após a sentença que decretou a partilha o bem já não pertence aos excompanheiros em razão da meação, mas sim em razão do condomínio
formado pela decisão judicial, não havendo mais questionamento a
cerca do direito de família.
O conflito não está mais relacionado à sociedade conjugal, a qual já foi
dissolvida judicialmente, mas à existência de condomínio entre os ex
companheiros e à necessidade de sua dissolução, mediante a venda
do bem.
Portanto, extinguindo-se a união estável e pondo-se fim ao regime
de bens, se algum bem do casal permaneceu, por convenção ou
determinação judicial, em condomínio indiviso, até a sua alienação,
as relações entre os condôminos passam a ser reguladas pelo regime
pertinente ao condomínio, e não mais pelo regime de comunhão de
bens.
Vale ressaltar que não se trata de execução de sentença homologatória
da partilha, mas sim a extinção do condomínio, mediante a venda do
bem já partilhado.
Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA
DE FAMÍLIA. ACORDO HOMOLOGADO EM VARA DE FAMÍLIA.
RELAÇÃO OBRIGACIONAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO.
Homologada a partilha dos bens, completou-se a prestação
jurisdicional do Juízo de Família, estando exaurida, portanto, a
competência para a análise e julgamento do pedido de obrigação de
fazer, cujo caráter é nitidamente patrimonial, passando a competência
para o Juízo Cível. Considerando que por ocasião da partilha de
bens a motocicleta coube a companheira, ficando a seu encargo o
pagamento das parcelas vincendas, deve proceder a transferência
do bem para o seu nome, e quitar os débitos originados depois da
transmissão da posse para si. (TJ-RO, 1ª Câmara Cível, Apelação,
Processo nº 0012045-93.2013.822.0001, Rel. Des. Raduan Miguel
Filho, j. 17/08/2016).
Assim, deve a parte exequente propor o cumprimento da sentença
em relação a partilha do bem na via própria.
Serve este de mandado ou carta/Carta Precatória.
Sustenta que a decisão vai de encontro ao entendimento majoritário
acerca de conflitos desta natureza, uma vez que a competência
para o julgamento da execução que objetiva o cumprimento de
partilha de bens é da Vara de Família onde tramitaram os autos do
processo principal findo.
Destaca que a divisão de bens do casal não se resume à questão
patrimonial, tendo em vista que decorre da dissolução do vínculo
matrimonial.
Pugna seja dado efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja
dado provimento ao agravo par manter o cumprimento de sentença
na 4ª Vara de Família.
Examinados, decido.
Na dicção expressa do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo
Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso.
A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento
somente é cabível quando afigurados, in limine, a presença da
probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, consoante disposto no art. 300, caput, do Código de
Processo Civil.
Em relação à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni
assevera que “A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica
– que é aquela que surge da confrontação das alegações e das
provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a
hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de
refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que
o direito é provável para conceder tutela provisória” (Novo Código
de Processo Civil Comentado, 1ª edição, 2015, Editora RT, p. 312).
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No que diz com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, leciona Araken de Assis que “O perigo hábil à concessão
da liminar reside na circunstância que a manutenção do status
quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução)
ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
(Processo Civil Brasileiro, Volume II, Tomo II, 2ª Tiragem, 2015,
Editora RT, p. 417).
Na espécie, não verifico a presença dos requisitos para a concessão
do efeito suspensivo ante a ausência de probabilidade do direito do
agravante, uma vez que apreciando caso análogo ao dos autos
(CC 134.756/GO, DJ de 20/10/2014), o Min. Marco Aurélio Bellizze,
com base na orientação jurisprudencial do STJ, pronunciou-se nos
termos da seguinte ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SEPARAÇÃO
DO CASAL. PARTILHA DE BENS QUE PERMANECERAM EM
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE
OBJETIVA, NA VERDADE, A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO.
PRETENSÃO REGIDA POR NORMAS DE DIREITO CIVIL E NÃO
DE FAMÍLIA. NÃO APLICAÇÃO DA REGRA DOS ARTS. 475-P, II,
E 575, II, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
Desse modo, ausentes os requisitos exigidos para a concessão
do efeito suspensivo, com fulcro no art. 1.019, inc. I, do Código de
Processo Civil, deixo de concedê-lo.
Nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil,
intimem-se o agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo
de 15 (quinze) dias.
Comunique-se ao juiz da causa.
Após, tornem conclusos.
Publique-se.
Porto Velho/RO, 10 de julho de 2018.
Desembargador Paulo Kiyochi Mori.
Relator.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Paulo Kiyochi
Processo: 0801868-64.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7005988-58.2018.8.22.0002 Ariquemes / 1ª Vara Cível
Agravante: Banco Cetelem S/A
Advogado: Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa (OAB/RO
7828)
Agravado: Izaias Pereira
Advogado: Marcos Roberto Faccin (OAB/RO 1453)
Advogado: Rafael Burg (OAB/RO 4304)
Relator: DES. KIYOCHI MORI
Distribuído por Sorteio em 06/07/2018
DecisãoVistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Cetelem
S.A. contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Ariquemes nos autos da ação declaratória de inexistência de débito
com danos morais e materiais ajuizada por Izaias Pereira, proferida
nos seguintes termos:
“Defiro o pedido parcial de tutela provisória de urgência antecipada
para determinar ao requerido que providencie, em 48 horas, sob
pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), pelo
período máximo de 10 dias, a suspensão do desconto consignado
no benefício previdenciário de n. 1365587573, referente ao contrato
n. 51-824.791.171/17, no valor mensal de R$50,00, objeto desta
ação, até nova decisão. ”
Defende a validade do contrato aduzindo ter sido regularmente
contratado, tendo sido creditado o valor do empréstimo em sua
conta, não tendo havido questionamento na via administrativa.
Afirma que desconto efetuado pelo INSS no benefício de seus
segurados é programado de forma adiantada, de modo que,
inevitavelmente, o cliente sofrerá o desconto o que, por si só, não
poderá ser considerado descumprimento à ordem judicial.
Defende a aplicação dos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito para a
redução do valor fixado a título de astreintes.
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Prequestiona a matéria em debate.
Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito,
seja dado provimento para afastar ou reduzir a multa.
Examinados, decido.
Na dicção expressa do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo
Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso.
A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento
somente é cabível quando afigurados, in limine, a presença da
probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, consoante disposto no art. 300, caput, do Código de
Processo Civil.
Na nova sistemática, a probabilidade que autoriza o emprego da
técnica antecipatória para a tutela dos direitos é aquela que surge
da confrontação das alegações e das provas com os elementos
disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior
grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
Em relação à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni
assevera que “A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica
– que é aquela que surge da confrontação das alegações e das
provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a
hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de
refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que
o direito é provável para conceder tutela provisória” (Novo Código
de Processo Civil Comentado, 1ª edição, 2015, Editora RT, p. 312).
No que diz com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, leciona Araken de Assis que “O perigo hábil à concessão
da liminar reside na circunstância que a manutenção do status
quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução)
ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
(Processo Civil Brasileiro, Volume II, Tomo II, 2ª Tiragem, 2015,
Editora RT, p. 417).
Na hipótese dos autos, o agravante não logrou demonstrar o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que reputo não
existir.
Desse modo, não concedo o efeito requerido.
Nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil,
intimem-se a agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo
de 15 (quinze) dias.
Comunique-se ao juiz da causa.
Após, tornem conclusos.
Publique-se.
Porto Velho/RO, 10 de julho de 2018.
Desembargador Kiyochi Mori.
Relator.
ACÓRDÃO
Data do julgamento: 27/06/2018
0011132-40.2015.8.22.0002 Apelação (PROCESSO DIGITAL)
Origem: 0011132-40.2015.8.22.0002 Ariquemes / 4ª Vara Cível
Apelante :Família Bandeirante Previdência Privada
Advogado :Eduardo Paoliello Nicolau (OAB/MG 80702)
Advogado :Amauri Luiz de Souza (OAB/RO 1301)
Advogado :Diego Alves Amaral (OAB/MG 107951)
Apelado :Daniel dos Santos
Advogado :Thiago Gonçalves dos Santos (OAB/RO 5471)
Advogada :Corina Fernandes Pereira (OAB/RO 2074)
Relator :DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Distribuído por Sorteio em 09/05/2016
DECISÃO: POR UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR. NO
MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR.
EMENTA: Ação anulatória e de indenização. Empréstimo
consignado de valores. Venda casada. Comprovado nos autos a
existência de venda casada, deve o negócio ser declarado nulo
em razão de se tratar de prática abusiva violadora das normas do
direito consumerista.
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1ª CÂMARA ESPECIAL
0801753-43.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento
Origem:7001255-95.2018-8.22.0019 Machadinho do Oeste/Vara Única
Agravante: Município de Machadinho do Oeste - RO
Procurador: Luciano Douglas R. S. Silva
Agravado: Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de
Machadinho D’Oeste
Advogado: João da Cruz Silva (OAB/RO 5747)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Data de Distribuição: 26/06/2018
Vistos etc.
O Sindicato dos Servidores Públicos de Machadinho do Oeste postula
que seja revista decisão monocrática que deferiu medida liminar em
agravo de instrumento.
Alegando que se está a discutir no processo principal a mensalidade que
vem sendo descontada desde 2010 com a autorização dos servidores,
sustenta que a liminar deferida para sustar os descontos do imposto
sindical, destoa do requerido.
É o relato necessário. Decido.
Registro, pela vistosa pertinência, que eventual irresignação contra
decisão monocrática proferida pelo relator desafia oposição de agravo
interno.
Sendo assim, pelo princípio da fungibilidade, determino, a intimação
do Sindicato dos Servidores Públicos de Machadinho do Oeste para,
querendo, em cinco dias, complementar as razões recursais de modo a
ajustá-las às exigências do artigo 1.021, §1º do Código de Processo Civil,
bem como seja feita a retificação no que respeita à autuação.
Após, volte-me concluso.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 04 de julho de 2018.
Des. Gilberto Barbosa
Relator
7000055-50.2018.8.22.0020 Reexame Necessário
Origem:7000055-50.2018.8.22.0020 Nova Brasilândia do Oeste/Vara
Única
Interessado (Parte Ativa): Weder de Oliveira Pireti
Advogada: Patrícia Luana Machado (OAB/RO 7571)
Advogado: Matheus Duques da Silva (OAB/RO 6318)
Interessado (Parte Passiva): Município de Novo Horizonte do Oeste - RO
Procurador: Sidnei Furtado Mendonça
Gabinete Des. Gilberto Barbosa
Data de Distribuição: 02/05/2018
Vistos etc.
Considerando as constantes falhas no sistema de processos virtuais, que
retornem os autos ao Ministério Público.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se
Porto Velho, 09 de julho de 2018.
Des. Gilberto Barbosa
Relator
7004199-95.2016.8.22.0001 Apelação e Agravo
Origem: 7004199-95.2016.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara da Fazenda
Pública
Apelante/Agravante: Augustinho Leandro de Carvalho
Advogado: Rodrigo Borges Soares (OAB/RO 4712)
Advogada: Fernanda Maia Marques (OAB/RO 3034)
Advogado: Carl Teske Júnior (OAB/RO 3197)
Advogada: Rosilene de Oliveira Zanini (OAB/RO 4542)
Advogada: Lanessa Back Thomé (OAB/RO 6360)
Apelado/Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Olival Rodrigues Gonçalves Filho (OAB/RO 7141)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Distribuído por Sorteio em 24/04/2017
Interposto em 25/01/2017
Vistos etc.
Cuida-se de Apelação interposta por Augustinho Leandro de Carvalho
contra decisão monocrática que, em sítio de apelação, indeferiu
gratuidade da justiça, id. 2958944.
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Afirma ter recolhido custas processuais em relação ao valor atribuído à
causa, mas que, em razão de ter sido ele majorado pelo magistrado de
piso, não reúne condições financeiras para arcar com esse pagamento.
Debatendo com a presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência, afirma que, nos termos do que dispõe os §§2º e 3º do
artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça
somente pode ser indeferido à vista de elementos que evidenciem a
ausência dos pressupostos para a sua concessão.
Anotando que não lhe foi permitido comprovar que atende aos
pressupostos legais, observa ter sido ignorada a presunção de veracidade
da afirmação de insuficiência financeira.
Afirma que se está a presumir capacidade financeira em decorrência
da remuneração que recebe como servidor público, desconsiderando,
entretanto, a condição de hipossuficiente, bem como a realidade de que,
em decorrência de processo administrativo nulo, teve sua renda mensal
reduzida abruptamente.
Noutra vertente, assevera que, antes do indeferimento do pleito
de gratuidade da justiça, deveria ter sido intimado a comprovar os
pressupostos necessários para obtenção desse benefício.
Reafirma que, sem que fique privado do mínimo para sua sobrevivência,
não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais
e honorários advocatícios.
Para comprovar a hipossuficiência junta extrato bancário que afirma
comprovar sua renda.
Argumenta que, nas razões de apelação, questiona justamente os
prejuízos financeiros experimentados, o que corrobora a alegação de que
não possui recursos para arcar com as custas processuais.
Noutra passada, destaca que, em razão da modificação do valor da
causa pelo juízo de piso, as custas processuais foram fixadas em valor
elevado e que supera a sua capacidade econômica.
Nesse contexto, requer, em juízo de retratação, seja deferida a postula
gratuidade judiciária.
Alternativamente, sustentando o princípio do acesso à justiça, postula
o diferimento das custas processuais para o final e, não sendo esse o
entendimento, com fundamento no que dispõe o artigo 98, §6º do Código
de Processo Civil, que seja deferido o parcelamento deste valor, id.
3118146, fls. 01/07.
Em nova manifestação, juntando comprovante de pagamento de custas
do agravo e extrato bancário, ressalta que o valor médio que circula em
sua conta bancária é de R$5.000,00.
Ressalta, ademais, que está com a saúde debilitada, pois sofreu recente
acidente vascular cerebral, estando, atualmente, em recuperação com
algumas sequelas, realidade que lhe proporciona despesas extras com
tratamento médico.
O Estado de Rondônia manifesta-se no sentido de que seja mantida
a decisão vergastada, argumentando, para tanto, que de acordo com
a legislação infraconstitucional, cabia ao agravado fazer prova da
hipossuficiência, o que efetivamente não ocorreu.
No que respeita ao pleito de diferimento e parcelamento das custas
processuais, pontua que não há prova concreta sobre dita dificuldade
financeira; ao contrário, pontua que, em que pese ter o agravante admitido
renda mensal de cinco mil reais, a sua movimentação bancária evidencia
outra realidade, o que impõe a rejeição do recurso, fls. 2.636/2.640.
É o relatório, decido.
Imperioso considerar que se está a tratar de despesa judicial de
R$23.376,21 e que se referem a dois por cento das custas iniciais e três
por cento do preparo recursal, considerando que o valor da causa é de
R$467.524,40.
Sendo assim, forçoso reconhecer que, em que pese o agravante exercer
cargo público (tabelião) e, em tese, reunir condições financeiras para
suportar o pagamento de custas processuais, os documentos trazidos
à colação por ocasião deste recurso (extratos de conta corrente, fls.
2.622/2.625) evidenciam impossibilidade momentânea para assumir
essa despesa.
Neste contexto, penso razoável que se permita o recolhimento das custas
em momento posterior ao julgamento do processo.
A propósito, é entendimento desta e. Corte de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERIMENTO DAS CUSTAS
PARA O FINAL DA DEMANDA. DIFICULDADE MOMENTÂNEA.
POSSIBILIDADE. 1. Mesmo que não se trate de pessoa pobre na
forma da lei, evidenciada momentânea impossibilidade de arcar com
o valor das custas processuais, é de todo razoável que se permita, no
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resguardo do constitucional direito de acesso à justiça, recolhimento
posterior ao julgamento da causa. 2. Agravo provido. (AI nº 080148268.2017.8.22.0000, de minha relatoria, Primeira Câmara Especial, j.
31.08.2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA
DERECURSOS.NÃOCOMPROVADA.DIFICULDADEMOMENTÂNEA.
ESTATUTO DO IDOSO. DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO PARA
O FINAL. POSSIBILIDADE. 1. Mesmo que não se trate de pessoa
pobre na forma da lei, evidenciada momentânea impossibilidade de
disponibilidade do valor correspondente às custas processuais, é de todo
razoável que se permita, no resguardo do constitucional direito de acesso
à justiça, recolhimento posterior ao julgamento da causa. 2. O presente
caso não se enquadra na previsão legal de isenção de custas disposta
nos arts. 81 e 88 da Lei 10.741/2003, pois não se está a tratar de ações
em que o Ministério Público atua na defesa dos interesses dos idosos.
3. Agravo provido parcialmente. (AI nº 0009466-44.2014.8.22.0000, de
minha relatoria, Primeira Câmara Especial, j. 19.02.2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
AO FINAL. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA TEMPORÁRIA. FATO JUSTIFICÁVEL. AMPLO ACESSO
AO JUDICIÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO. A alegação de
insuficiência financeira temporária aliada à impossibilidade de aferir-se a
inveracidade da afirmação de forma objetiva, autoriza a concessão do
pedido de pagamento das custas judiciais ao final como meio de assegurar
o amplo acesso ao judiciário. (AI nº 0005042-90.2013.8.22.0000, Rel.
Des. Walter Waltenberg, Segunda Câmara Especial, j. 06.08.2013)
Pelo exposto, considerando a faculdade conferida pelo §2º, do artigo 1.021
do Código de Processo Civil, em sítio de retratação, difiro o recolhimento
das custas para o final do processo, o que faço nos termos do inciso III,
do artigo 34 do Regimento de Custas desta e. Corte.
Ademais, julgo prejudicado o agravo interno.
Publique-se. Intime-se.
Após, retornem os autos conclusos.
Porto Velho, 05 de julho de 2018.
Des. Gilberto Barbosa
Relator
0801767-27.2018.8.22.0000 - Mandado de Segurança
Impetrante: Sérgio Cardoso Gomes Ferreira
Advogado: Edir Espirito Santo Sena (OAB/RO 7124)
Advogado: José Roberto de Castro (OAB/RO 2350)
Impetrado: Secretário de Saúde do Estado de Rondônia
Interessado (Parte Passiva):Estado de Rondônia
Procurador: Procurador Geral do Estado de Rondônia
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Data de Distribuição: 26/06/2018
Vistos etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado
por Sérgio Cardoso Gomes Ferreira contra ato do Secretário de Saúde
do Estado de Rondônia.
Diz que, como médico, integra o serviço público desde 18.01.1984 e,
nessa condição, é lotado no Centro de Medicina Tropical com carga
horária de quarenta horas semanais.
Anota que, em 31.10.2017, considerando a conclusão de pós-graduação,
postulou a implementação de progressão funcional vertical, pedido
negado pela autoridade coatora ao fundamento de que está em curso
processo judicial onde se discute esse direito (ação coletiva nº 01234407.2012.8.22.0001).
Afirma equivocada a justificativa da autoridade coatora, dizendo, para
tanto, que na citada ação coletiva, já com trânsito em julgado, a discussão
se limitou ao reconhecimento da progressão funcional horizontal (relativa a
tempo de serviço), não se confundindo, pois, com a postulada progressão
vertical (referente às especializações).
Anotando que a progressão funcional é assegurada pela Lei 1.067/2002
(com alterações introduzidas pela Lei 1.386/2004), salienta que em casos
análogos esta e. Corte já se pronunciou no sentido de que a ela tem
direito os servidores médicos.
Dissertando sobre o histórico da progressão funcional no Estado de
Rondônia, cita casos análogos tratados por esta e. Corte de Justiça e
aponta ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e segurança
jurídica.
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Salientando que não houve revogação da Lei 1.067/2002, enfatiza
que a Lei 1.993/2008 não constitui óbice para o postulado direito à
progressão funcional.
Nessa toada, fazendo referência ao fumus boni iuris e ao periculum
in mora, postula, em sítio de liminar, seja compelida a autoridade
coatora a, de pronto, passar o impetrante para a referência 18,
classe “b”.
É o relatório. Decido.
Não vislumbro os requisitos autorizadores de liminar, pois a espera
do julgamento deste writ não resultará em prejuízo irreparável
a indicar que, de pronto, seja atendido o pleito de progressão
funcional.
Ademais, imperioso considerar previsão do §2º, artigo 7º da lei
12.016/09 que, com todas as tintas, veda a concessão de medida
liminar que tenha por objetivo a reclassificação ou equiparação de
servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de
vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Assim sendo, indefiro a postulada liminar.
Notifique-se a autoridade impetrada para que, em dez dias, preste
as informações que entender pertinentes.
Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa
jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos,
para, querendo, ingressar no feito, a teor do art. 7º, II da Lei n.
12.016/09.
Juntadas as informações, ou certificado o decurso do prazo, dê-se
vista ao Ministério Público.
Após, retornem-me concluso o feito.
Publique-se.
Porto Velho, 05 de julho de 2018.
Des. Gilberto Barbosa
Relator
0801200-30.2017.8.22.0000– Agravo de Instrumento
Origem: 7006754-82.2016.8.22.0002 – Ariquemes/2ª Vara Cível
Agravante: Treisen Cristina Moreira de Oliveira
Advogado: Rodrigo Henrique Mezabarba (OAB/RO 3771)
Agravado: Condomínio Residencial Imperial
Advogado: José Renato Pereira de Deus (OAB/RO 6278)
Advogado: Gustavo Henrique Machado Mendes (OAB/RO 4636 )
Agravado: Município de Ariquemes
Procurador: Michel Eugênio Madella (OAB/RO 3390)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Data distribuição: 10/05/2017
Vistos etc.
Consulta ao PJE de primeiro grau revela que, em 24.05.2018, foi
homologado pedido de desistência da ação em que foi proferida
a decisão interlocutória combatida por meio deste agravo de
instrumento.
Como de sabença, a superveniente prolação de sentença de
extinção, absorve a decisão liminar atacada via agravo de
instrumento, desconstituindo, pois, o seu objeto, uma das condições
do recurso.
Por conta disso, com fundamento no inciso VI, do artigo 485 do
Código de Processo Civil c/c com inciso V, do artigo 123 do RITJRO,
extingo o feito sem adentrar na análise das razões recursais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Velho, 09 de julho de 2018.
Des. Gilberto Barbosa
Relator
0801804-54.2018.8.22.0000 - Agravo de Instrumento
Origem: 7005930-89.2017.8.22.0002 Ariquemes - 3ª Vara Cível
Agravante: Estado de Rondônia
Procurador: Kherson Maciel Gomes Soares
Agravado: Elves Morais Vieira
Advogado: Sonia Santuzzi Zuccolotto Batista (OAB/RO 8728)
Advogado: Valdecir Batista (OAB/RO 4271)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Data de Distribuição: 29/06/2018
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Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo Estado de Rondônia contra decisão
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Ariquemes
que determinou que, em quinze dias, deposite honorários periciais.
Com a nova sistemática recursal introduzida pelo vigente Código
de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de
instrumento estão taxativamente previstas no artigo 1.015, que não
prevê a recorribilidade imediata da decisão impugnada.
Diante do exposto, em razão da inadmissibilidade, não conheço do
agravo de instrumento, o que faço monocraticamente com suporte
no inciso III, do artigo 932 do Código de Processo Civil.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 04 de julho de 2018.
Des. Gilberto Barbosa
Relator
0801799-32.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento
Origem: 7024173-50.2018.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de
Fazenda Pública
Agravante: Anoar Murad Neto
Advogado: Anoar Murad Neto (OAB/RO 9532)
Agravado: Município de Porto Velho - RO
Procurador: Procurador-Geral do Município de Porto Velho
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Data de Distribuição: 29/06/2018
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito
suspensivo ativo, interposto por Anoar Murad Neto contra decisão
interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Porto Velho que, em sítio de ação popular, indeferiu
postulada tutela provisória de urgência antecipada.
Salientando que, na esteira do que dispõe o inciso II, do artigo 145
da Constituição Federal, a cobrança de taxas depende do efetivo
exercício do Poder de Polícia ou disponibilização de serviços
públicos específicos e divisíveis, afirma indevida a cobrança de
“taxa de expediente” pelo Município de Porto Velho.
Dizendo se tratar de matéria pacificada no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, sustenta que a continuidade da cobrança evidencia o perigo na
demora, apto à concessão da postulada antecipação de tutela.
Dizendo presentes os requisitos indispensáveis, postula concessão do
efeito suspensivo ativo para, de pronto, impedir a cobrança de “taxa de
expediente” pelo agravado.
Junta documentos.
Eis o relatório. Decido.
Mister se tenha em conta, no que respeita ao postulado efeito suspensivo,
que a sistemática introduzida pelo artigo 1.019 do Código de Processo
Civil, prevê que apenas deverá ser deferido em situações que evidenciem
a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano,
ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Nesta análise perfunctória, e própria para o momento, enfatizo que,
em que pese a plausibilidade do direito, não vislumbro o indispensável
periculum in mora, pois, como bem assevera o magistrado de piso, se
trata de cobrança antiga, jamais impugnada e passível de suspensão a
qualquer momento, além do que não há perigo de insolvência que impeça
a repetição de eventual indébito da Fazenda Pública.
Ademais, imperioso se tenha em conta que a concessão do postulado
efeito suspensivo ativo neste processo implica no esgotamento parcial
do pedido formalizado na ação popular, realidade que, convenha-se,
contraria o §3º, do artigo 1º da Lei 8.437/92.
Neste sentido:
ADMINISTRATIVO.
ATO
ADMINISTRATIVO.
PODER
DE POLÍCIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR
INOMINADA C/C PEDIDO DE LIMINAR. CUNHO SATISFATIVO.
IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE ATIVIDADES ESTRANHAS
AO LICENCIAMENTO. ART. 55, DA LEI N.º 5.991/73. AUSÊNCIA
DE VEROSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. 1. A Ação Cautelar tem cunho meramente instrumental
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tendente a garantir a utilidade prática do processo principal. 2.
Consectariamente, é vedado conceder a título de medida cautelar
providência satisfativa contra o Poder Público que esgote o objeto
da ação. 3. A Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, no seu art.
1º, §3º, dispõe como medida ‘pro populo’ que: ‘Não será cabível
medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação’,
preceito declarado constitucional pelo E. STF […] 9. ‘Periculum in
mora’ inverso que autoriza o provimento do recurso. 10. Recurso
especial provido”. (STJ – REsp nº 772.972, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, j. 09.10.2007 – destaquei)
Portanto, forçoso concluir que se está a cuidar de provimento
eminentemente satisfativo, só admitido contra o Poder Público em
caráter excepcional, o que, iniludivelmente, não é o caso posto
para exame.
Diante do exposto, indefiro o postulado efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para que ofereça contraminuta.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 09 de julho de 2018.
Des. Gilberto Barbosa
Relator
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
1ª Câmara Especial
Distribuído em 26/07/2017
Data do Julgamento : 14/06/2018
Processo: 0004948-87.2014.8.22.0007 Apelação (Pje)
Origem: 0004948-87.2014.8.22.0007 Cacoal/1ª Vara Cível
Apelante: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
Procurador: Fábio Bronzatti Silveira
Apelada: Edinea Rosa da Cunha dos Santos
Advogado: Ezequiel Cruz de Souza (OAB/RO 1280)
Advogado: Bruno Rafael Rodrigues (OAB/RO 7188)
Relator: DES. GILBERTO BARBOSA
Decisão: “NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
Ementa: Apelação cível. Previdenciário. Auxílio-doença.
Incapacidade. Comprovação. Nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91,
será devido o auxílio-1. doença ao segurado que, cumprido o
período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para
a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos. 2.
Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o
desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou,
quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez.
3. Recurso não provido.
0801713-61.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento
Origem:0004402-76.2012.8.22.0015 Guajará Mirim/2ª Vara Cível
Agravante:Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado:Municipio de Guajará-Mirim - RO
Procuradora: Luana Vassilakis Moura Mendes
Relator: DES. EURICO MONTENEGRO
Data de Distribuição: 20/06/2018
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo
(doc.e- 3965144 e seguintes), interposto pelo Ministério Público
do Estado de Rondônia, contra decisão interlocutória (doc. e3965152, pág. 16) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca
de Guajará-Mirim, nos autos do cumprimento de sentença de n.
0004402-76.2012.8.22.0015, que é movido pelo ora Agravante em
face do Município de Guajará-Mirim.
A decisão agravada indeferiu pedido de bloqueio de valores
do Agravado, referentes à multa por descumprimento de Termo
de Ajustamento de Conduta – TAC, firmado entre as partes do
processo, bem como homologado em Juízo, nos seguintes moldes:
[…] O bloqueio de valores do erário, conforme requerido pelo
Ministério Público, é inútil porque não levará o ente público e,
especialmente, os agentes políticos que materializaram a atividade
administrativa, a cumprir as obrigações de fazer anotadas nos
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autos. Além disso, o bloqueio de valores penaliza a sociedade local
como um todo, porque retira liquidez do orçamento já deficitário,
implicando em evidente prejuízo coletivo. Salvo melhor juízo,
como resta evidenciado nos autos, existe descumprimento a
ordem judicial que desafia ação de improbidade administrativa por
evidente infração ao disposto no art. 11 d Lei de Improbidades e,
por certo, caso reste procedente a demanda pública, implicará em
necessária substituição do administrador público e, possivelmente
nesta hipótese, depois da substituição do administrador, será
possível nova tentativa do cumprimento da obrigação de fazer
posto que, em sede de direito administrativo, a manifestação da
vontade é exclusiva do detentor do poder, porque somente ele, ou
por autorização dele, se pode deflagrar processo licitatório para
aquisição de obras e/ou serviços, posto que o Ministério Público ou
mesmo o Poder Judiciário, não podem exercer essa função típica
do Poder Executivo. Nem se argumente, ainda, que a multa poderá
recair sob o patrimônio de pessoa que não integrou a lide principal
vez que tal hipótese é desconsiderada por reiterada jurisprudência,
inclusive do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, indefiro o
pedido de bloqueio de valores. Dê-se ciência ao Ministério Público
e, caso não haja novo requerimento, arquivem-se os autos. [...]
Irresignado, aduz o agravante, em síntese, que o TAC homologado
pelo juízo previu a fixação de multa em caso de descumprimento
do acordado, de forma que alega que tal instituto possui caráter
sancionatório-coercitivo, atuando como elemento indutor da
execução específica.
Nessa linha, defende ser possível a fixação de astreintes em
face da Fazenda Pública, trazendo jurisprudência que entende
pertinente ao caso.
Frente a isso, pugna seja dado total provimento ao recurso, com
fins de reformar a decisão agravada, para que haja a cominação
de 60 (sessenta) dias de multa diária, no aporte de R$1.500,00 (um
mil e quinhentos reais), nos termos previsto na Cláusula Quinta
do TAC homologado, com consequente bloqueio em conta judicial
pertencente ao Município de Guajará-Mirim, em razão do não
cumprimento do TAC celebrado, que visava a reestruturação do
Complexo Esportivo Affonso Rodrigues do Município Agravado.
É o relatório. Decido.
Ausente pedido de efeito suspensivo, passo à instrução do feito.
Intime-se o Agravado, a fim de que apresente resposta, no prazo
legal, de forma que faculto-lhe juntar documentação que entender
necessária ao julgamento do recurso.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de
parecer.
Por fim, com manifestação ou transcorrido in albis o prazo, retornem
conclusos os autos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 10 de julho de 2018.
Juiz Convocado Dalmo Antônio de Castro Bezerra
Relator em substituição

2ª CÂMARA ESPECIAL
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Renato Martins Mimessi
Agravo de Instrumento: 0802879-65.2017.8.22.0000
Origem:7018062-84.2017.8.22.0001/1ª Vara da Fazenda Pública
Agravante: Estado de Rondônia
Agravado: Energia Sustentavel do Brasil S.A.
Advogado: Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch (OAB/DF 26.996)
Advogado: Leandro Dias Porto Batista (OAB/SP 250.016)
Advogado: Alex Jesus Augusto Filho (OAB/SP 314.946)
Advogada: Mariana Avila Ramalho Mudrovitsch (OAB/40.899)
Advogado: George Andrade Alves (OAB/SP 250.016)
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Advogado: Guilherme Pupe da Nobrega (OAB/DF 29.237)
Advogado: Felipe Nóbrega Rocha (OAB/SP 286.551)
Advogado: Gustavo Teixeira Gonet Branco (OAB/286.551)
Advogado: William Pereira Laport (OAB/DF 44.568)
Advogado: Felipe Fernandes de Carvalho (OAB/DF 44.869)
Advogado: Daniel Nascimento Gomes (OAB/SP 356.650)
Advogada: Rita de Cassia Ancelmo Bueno (OAB/SP 350.567)
Advogada: Helena Vasconcelos de Lara Resende (OAB/DF 40.889)
Advogado: Felipe Botelho Silva Mauad (OAB/DF 41.229)
Advogado: Victor Hugo Gebhard de Aguiar (OAB/DF 50.240)
Advogado: Haderlann Chaves Cardoso (OAB/DF 50.456)
Advogado: Caroline Scandelari Raupp (OAB/DF 46.106)
Advogado: Ivan Candido da Silva de Franco (OAB/SP 331.838)
Advogada: Paula Stoco de Oliveira (OAB/SP 384.608)
Advogada: Maira Beatris Bravo Ramos (OAB/DF 49.648)
Advogada: Raphael Nogueira Bessa de Araújo (OAB/DF 52.401)
Advogada: Ana Letícia Carvalho dos Santos (OAB/DF 52.903)
Advogado: Victor Waquil Nasralla (OAB/SP 389.787)
Advogado: Tiago Batista Ramos (OAB/RO 7.119)
Advogada: Maria Sofia Figueredo Pelegio (OAB/DF 48.619)
Advogada: Luiza Raquel Brito Viana (OAB/RO 7.099)
Advogada: Andréa Ávila Ramalho Sales (OAB/DF 43.538)
Advogado: Luís Ernani Santos Pereira Filho (OAB/48.609)
Relator: Des. Renato Martins Mimessi
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento manejado pelo Estado de
Rondônia contra decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda
Pública de Porto Velho, que suspendeu o andamento da execução pelo
prazo de um ano ou até o julgamento dos embargos de declaração que
se encontram pendentes.
Assevera que a literalidade do art. 1.026 do CPC/15 prevê não
possuir os embargos de declaração efeito suspensivo, assim como
eventuais recursos interpostos nas instâncias extraordinárias, diante da
inexistência de controvérsia de direito, mas tão somente de fato.
Assim, justifica ser imediata a produção dos efeitos do acórdão desta
Corte, o qual entendeu pelo não cumprimento das obrigações ali
previstas, sendo contrário ao princípio da eficiência e da duração razoável
do processo ter que se aguardar o encerramento desses julgamentos
para só então retomar o curso do cumprimento da sentença.
Diz que entender diferente seria tornar letra morta a regra que
afastou o efeito suspensivo de tais recursos, contrariando o espírito
da lei que é exatamente evitar que sejas os mesmos usados como
subterfúgio para procrastinar os processos.
Requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão
de primeiro grau e determinado o cumprimento de sentença, já que
conforme passa o tempo mais possibilidade há do equipamento
ficar inapto ao uso.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido,
determinando-se o prosseguimento da execução.
Presente a contraminuta.
O parecer da d. Procuradoria de Justiça é pelo provimento do
agravo.
É o relatório.
Decido.
O presente feito é decorrente de ação civil pública para
ressarcimento ao erário, ajuizada pelo Estado de Rondônia em
face da Energia Sustentável do Brasil S.A. e na qual foi celebrado
acordo extrajudicial, homologado por sentença.
Alegando descumprimento do acordado, o Estado de Rondônia
deu início a execução do mesmo e, após manifestação da Energia
Sustentável, foi proferida sentença reconhecendo o cumprimento
das cláusulas e, via de consequência, extinta a execução.
Dessa sentença foi interposto recurso de apelação pelo ente estatal,
ao qual foi dado provimento para reformar o decisum e determinar
o prosseguimento da execução, tendo em vista a comprovação do
descumprimento do pactuado.
Sobreveio então embargos de declaração e recurso especial, tendo
o magistrado de primeiro grau suspendido a execução da sentença
em razão da ausência de trânsito em julgado.
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Ocorre que além dos aclaratórios já terem sido decididos e rejeitados
recentemente, as partes informaram terem transacionado o objeto
da presente ação, chegando a termo satisfatório para ambos os
interessados, sendo a transação homologada e julgado prejudicado
o recurso especial.
Em face do exposto, impõe-se julgar prejudicado o presente agravo
em razão da perda do seu objeto, nos termos do art. 123, V, do
Regimento Interno desta Corte.
Após o decurso do prazo, ao arquivo.
Intimem-se.
Porto Velho, 09 de julho de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Renato Martins Mimessi
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 080271078.2017.8.22.0000
Embargante: Estado de Rondônia
Procurador: Sérgio Fernandes de Abreu Júnior (OAB/RO 6629)
Procuradora: Luciana Fonseca Azevedo (OAB/RO 5726)
Procurador: Henry Anderson Corso Henrique (OAB/RO 922)
Embargado: Maria Jose Gregorio de Souza
Advogado: Sebastião Cândido Neto (OAB/RO 1826)
Embargado: Jorcelino Valentim de Souza
Advogado: Sebastião Cândido Neto (OAB/RO 1826)
Relator: Des. Renato Martins Mimessi
Vistos.
O Estado de Rondônia interpõe embargos de declaração da
decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento
em razão de a matéria tratada na decisão impugnada (custeio dos
honorários periciais) não constar no rol taxativo do art. 1.015 do
Código de Processo Civil.
Diz que a decisão foi omissa pois não observou que o agravante
não é parte no processo de origem, e por isso não será atingido
pela sentença, razão pela qual o recurso adequado para insurgirse contra a decisão que determina o custeio da perícia requerida
pelas partes é o agravo de instrumento.
Sustenta que a procedência ou improcedência da demanda
proposta nos autos de origem em nada influencia seu direito pois
desde agora já sofre os efeitos da decisão agravada que lhe impôs
um ônus indevido e a ser adimplido imediatamente.
Assim, postula seja suprida a omissão com manifestação sobre o
aduzido, e que com a análise, haja a necessária reconsideração
da decisão agravada, conhecendo e julgando o mérito do agravo.
É o relatório. Decido.
Os embargos de declaração são cabíveis, conforme art. 1.022 do
CPC/15, para suprir omissão que ocorre quando o julgador deixa
de examinar questão formulada pela parte sobre a qual deveria
se pronunciar de ofício ou a requerimento; eliminar a contradição,
quando há incoerência entre a fundamentação exposta e o
resultado da decisão; e esclarecer obscuridade, quando falta
clareza na decisão.
Desse modo, os embargos de declaração têm caráter integrativo
ou aclaratório da decisão embargada.
In casu, entendo ter razão o Estado de Rondônia no que se refere
a necessidade de conhecimento do agravo.
É que embora a decisão agravada não esteja entre as elencadas
no rol do art. 1.015 do NCPC, há que se fazer uma interpretação
extensiva do seu inciso XI (redistribuição do ônus da prova nos
termos do art. 373, § 1º), para abranger situações como a que se
cuida nestes autos, em que o Estado, não sendo parte da ação de
origem é incumbido do custeio de honorários periciais de prova
requerida por partes hipossuficientes.
Leonardo Carneiro da Cunha e Fredie Didier Júnior defendem que
“as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento são taxativas,
o que não impede que haja interpretação extensiva de algumas
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daquelas hipóteses”. Inclusive exemplificam: “A decisão que rejeita
a convenção de arbitragem é uma decisão sobre competência, não
sendo razoável afastar qualquer decisão sobre competência do rol
de decisões agraváveis, pois são hipóteses semelhantes, que se
aproximam, devendo receber a devida graduação e submeter-se
ao mesmo tratamento normativo”.
Esse entendimento é também o do Superior Tribunal de Justiça,
conforme RESP n. 1.79.909/RS, de relatoria do ministro Luís Felipe
Salomão.
A corroborar quanto a possibilidade da interpretação extensiva
também em casos como destes autos, colaciono:
Agravo de instrumento – Interposição contra decisão de
arbitramento de honorários de perito em ação de cobrança –
Admissibilidade – Hipótese em que, apesar de a decisão recorrida não
estar inserida dentre aquelas que admitem recorribilidade imediata
por agravo de instrumento, a controvérsia será inútil se apenas for
reclamada em sede de apelação ou em contrarrazões de apelação
(recorribilidade mediata, CPC, art. 1.009, § 1º) – Observância dos
princípios constitucionais da ampla defesa, da razoável duração do
processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Ação de cobrança – Cooperativa de médicos – Unimed de Taubaté –
Rateio de prejuízo entre médicos cooperados apurado no exercício de
2014 – Determinação de realização de perícia contábil – Hipótese em
que na comarca de origem estão sendo ajuizadas diversas ações de
cobrança com a mesma finalidade, nas quais têm sido determinadas
perícias contábeis – Peritos que têm atuado em mais de um processo
e, por isso, já possuem conhecimento prévio do objeto da pericia –
Complexidade do trabalho relativizada – Observância, ademais, de ser
a perícia um munus a ser desempenhado no auxílio e em cooperação
com a prestação jurisdicional, de modo que o valor a remunerá-la
não pode inviabilizar a realização da prova e nem tampouco onerar
exageradamente as partes – Redução determinada, com a faculdade
de o perito aceitar ou não a designação conforme remuneração ora
arbitrada – Recurso conhecido e provido. (TJSP, Agravo n. 224096087.2017.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, 2ª Câmara Reservada
de Direito Empresarial, j. 3/4/2018)
Pelo exposto, portanto, revejo a decisão e conheço do agravo, passando
desde já a análise do mérito.
Pois bem.
Na origem se cuida de ação de interdito proibitório c/c reparação por
danos, ajuizada por Adenilson Vieira Rios em face de Jorcelino Valentim
de Souza e esposa. Postulada a prova pericial, considerando serem as
partes beneficiárias da justiça gratuita, foi determinado ao Estado pagar
os honorários do perito nomeado, fixado em R$ 4.800,00.
Alegou o agravante, em suma, que: i) os honorários periciais dos
beneficiários da Justiça Gratuita devem ser custeados pelo próprio Poder
Judiciário, nos termos da Resolução n. 127 do CNJ; ii) o valor fixado é
exorbitante e em descompasso ao previsto na Resolução n. 232/2016,
também do CNJ; iii) que ainda que fosse cabível o pagamento, jamais
poderia ser efetivado de forma antecipada, mas apenas ao final do
processo, devendo também neste ponto ser revista a decisão.
O Código de Processo Civil ao tratar sobre a responsabilidade do
Poder Público no pagamento das verbas periciais requeridas pelo
beneficiário da justiça gratuita impõe o seguinte:
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico
que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte
que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for
determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
[…]
§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de
beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público
e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público
conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado
ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular,
hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal
respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de
Justiça.
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§ 4º Na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão
final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem
tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais,
a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com
a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público,
observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas
seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2º.
§ 5º Para fins de aplicação do § 3º, é vedada a utilização de
recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública.
Em que pese as insurgências recursais do agravante buscando
atribuir ao Poder Judiciário a função de custear os honorários para
os beneficiários da assistência judiciária gratuita, o que se percebe
é que o caso dos autos se amolda perfeitamente a hipótese prevista
no art. 95, § 3º, inc. II, do CPC, que atribui a responsabilidade ao
ente da federação, o que por certo se sobrepõe a Resolução 127
do CNJ, que consubstancia apenas recomendação aos tribunais.
Ademais, nesse mesmo sentido a jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
PERICIAIS, QUANDO O SUCUMBENTE É BENEFICIÁRIO
DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO
ESTADO. PRECEDENTES. AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA
EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
Cabe ao Estado o ônus de arcar com os honorários periciais,
quando a sucumbência recair sobre beneficiário da justiça gratuita.
Precedentes do STJ.
II. Conforme a jurisprudência, “as despesas pessoais e materiais
necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela
isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça.
Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço
gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso
de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de
prestação de assistência judiciária aos necessitados. Precedentes
desta Corte Superior: REsp. 1170971/MG, Rel. Min. HAMILTON
CARVALHIDO, DJE 03.03.2010 e AgRg no REsp 1.274.518/MG,
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 07.03.2012” (STJ, AgRg
no AREsp 352.498/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/09/2013). […] (AgRg no
AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014)
Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Honorários periciais.
Responsabilidade. Resolução 127 CNJ. Inaplicabilidade. 1. As regras
do Código de Processo Civil afastam a obrigatoriedade da Resolução
n. 127/CNJ, que não cria obrigação para o Tribunal de Justiça de
Rondônia quanto ao custeio de honorários periciais para beneficiários
da justiça gratuita. 2. No caso do custeio de honorários periciais pela
Fazenda Pública, o pagamento deve ser realizado somente ao fim
do processo. 3. A complexidade do caso e a competência técnica do
profissional devem ser levados em conta para fixação dos honorários
periciais. 4. Provido parcialmente o agravo de instrumento. (TJRO Agravo de Instrumento nº 0004734-20.2014.822.0000, 1ª Câmara
Especial, Rel Juiz José Augusto Alves Martins, j. 17/07/2014)
Quanto ao pleito do Estado de redução do valor fixado, tenho que
resta prejudicado pois em consulta realizada ao processo de origem
constatei que o mesmo já foi readequado, tendo sido reduzido em
mais de cinquenta por cento daquele que consta na decisão agravada.
Portanto, o valor atual apresenta-se razoável e proporcional. Destaco,
aliás, que mostra-se dentro daquilo que prevê a Resolução n.
232/2016 do CNJ, que autoriza ao magistrado definir os honorários
periciais - observados os requisitos, mediante decisão fundamentada,
considerando a complexidade da matéria e as peculiaridades regionais
– em valor até cinco vezes superior aos montantes estipulados na
tabela dela constante e na qual o agravante se baseia.
No entanto, no que se refere ao momento do pagamento, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem caminhado
no sentido de que o Estado não está obrigado a adiantar as
despesas do processo e assim sendo, quando o perito nomeado
não concorda em aguardar o final do processo para o recebimento
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dos honorários, deve o juízo a quo nomear outro perito, a ser
designado entre técnicos de estabelecimento oficial especializado
ou repartição administrativa da entidade pública responsável pela
perícia técnica (REsp n. 1.355.519/ES-2012/0246792-1, 2ª Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. 2/5/2013 e REsp n. 1245684/MG, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 13/9/2011).
Dessa forma a decisão agravada, neste ponto, merece reforma para
afastar a obrigação do Estado de imediatamente pagar os honorários
periciais. O juízo a quo deverá verificar se o perito nomeado aceita o
encargo e se dispõe a aguardar o final da demanda para receber seus
honorários.
Nesse sentido ainda:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Prova pericial.
Requerimento feito por ambas as partes. Parte autora beneficiária de
gratuidade processual. Nomeação de novo perito. Pagamento dos
honorários ao final. Recurso provido. 1. De acordo com o art. 33 do CPC,
o pagamento dos honorários periciais será feito por quem requereu a
prova ou pelo autor quando requerido por ambas as partes. 2. Sendo a
parte autora beneficiária de gratuidade processual, a responsabilidade
pelo pagamento dos honorários é do ente estadual o qual, porém, não
pode ser obrigado a adiantar o pagamento. 3. Nessas hipóteses, para
possibilitar a realização da perícia, deve o julgador buscar um perito
que aceite realizar o trabalho sem o adiantamento dos honorários,
recebendo o valor apenas ao final, o qual será pago pelo vencido.
4. Recurso a que se dá provimento. (TJRO - Agravo de Instrumento
nº 0000451-17.2015.822.0000, 2ª Câmara Especial, Rel. Des. Walter
Waltenberg Silva Junior, j. 24/03/2015)
Agravo de instrumento. Tradutor. Beneficiário de justiça gratuita.
Honorários. 1. Antes do final do processo, não cabe adiantamento de
despesas com perícias técnicas e tradução de documentos, devendo,
quando se cuidar de beneficiário de justiça gratuita, ser nomeado
perito ou tradutor que aceite o encargo de realizar a perícia e aguardar
o final da demanda para receber seus honorários. 2. Recurso provido.
(TJRO – Agravo de Instrumento nº 0801729-20.2015.822.0000, 1ª
Câmara Especial, Rel. Des. Gilberto Barbosa, j. 16/09/2016)
Frise-se que com esta decisão não se retira do Estado de Rondônia
o ônus de pagar honorários periciais, mas tão somente aplica-se as
normas cabíveis, bem como orientação jurisprudencial do STJ, que
impõem o pagamento ao final da demanda.
Ante todo exposto, revejo a decisão anteriormente proferida - conheço
então do agravo – e considerando a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual o julgo monocraticamente,
dando-lhe parcial provimento para tão somente afastar a imposição de
adiantamento de honorários periciais a fim de nomear-se perito que
aceite receber honorários no final da ação.
Publique-se.
Porto Velho, 09 de julho de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Renato Martins Mimessi
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800940-16.2018.8.22.0000 (PJe)
ORIGEM: 0802679-58.2017.8.22.0000 - 1ª VARA DA COMARCA DE
COLORADO DO OESTE
AGRAVANTE: VICENTE PINTO DE SOUZA FILHO
ADVOGADA: ISABELLA MARQUES DOS SANTOS – (OAB/CE
28207)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RELATOR: DES.RENATO MARTINS MIMESSI
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Vicente de Souza
Filho.
Não foram recolhidas as custas conforme a previsão do art. 16,
da Lei nº 3.896/2016 e Provimento n.º 024/2017/CGJ, anexo I,
tabela I, Código 1.006 de 19/12/2017, sendo o agravante intimado
para efetuar o recolhimento do preparo ou, acaso optasse por
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prosseguir com o pedido de gratuidade da justiça, juntasse aos
autos Declaração de Hipossuficiência devidamente firmada, sob
pena de indeferimento, ID Num. 3823219 – Págs. 1 e 2.
O agravante Vicente Pinto de Souza Filho deixou transcorrer in
albis o prazo, conforme certidão de ID Num. 3978410 – Pág. 1.
É o relatório.
Decido.
Cediço ser requisito de admissibilidade do agravo de instrumento
o recolhimento do preparo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais),
conforme art. 16 da Lei n.º 3.896/2016.
In casu, referido valor não fora recolhido quando da interposição,
conforme certificado no ID Num. 354942 – Pág. 1.
Assim, intimado para se manifestar quanto ao recolhimento do
preparo e/ou juntada de declaração de hipossuficiência, nada de
manifestou, deixando transcorrer in albis.
Sendo assim, cediço que a admissibilidade do recurso subordinase à existência de pressupostos, sendo certo que este agravo
encontra-se deserto.
Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, o que faço
monocraticamente, pois manifestamente inadmissível, conforme o
disposto no CPC (art. 932, III).
Intimem-se. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem.
Porto Velho, 09 de julho de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Renato Martins Mimessi
AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: 080155688.2018.8.22.0000 (PJe)AGRAVANTE: RAIMUNDO ROBSON
BARBOSA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: FERNANDO ALBINO DO NASCIMENTO (OAB/RO 6311)
AGRAVADO: COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DA
POLÍCIA MILITAR
RELATOR: DES. RENATO MARTINS MIMESSI
INTERPOSTO EM 21/06/2018
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por Raimundo Robson
Barbosa de Oliveira (art. 1.021, do NCPC), visando a reforma da
decisão desta relatoria, que denegou a concessão de medida de
urgência pleiteada no agravo de instrumento.
Aduz que a Lei n.º 2.449/2011, determina que apenas as praças
no comportamento classificado como “Bom” poderão frequentar o
Curso de Formação de Sargentos, ainda que estejam submetidos
a procedimento disciplinar, podendo matricula-se e frequentar o
Curso de Formação de Sargentos PM/2018.
Diz ainda, que o curso de Formação de Sargentos PM é regido pela
sua própria Lei n.º 2.449/2011, a qual trata quais são os requisitos
necessários para seleção, matrícula e frequência, ou seja, a
descrição do critério contido no item 3.3.7 do Edital (3.3.7. Não
estar respondendo a Processo Demissório (PAD ou CD), foram
criados pela própria autoridade administrativa, violando assim o
princípio da legalidade administrativa.
Alega que o candidato preenche as condições básicas para ser
matriculado, conforme previsto no artigo 5º da Lei n.º 2.449/2011.
Requer provimento ao agravo interno, para desconstituir a decisão
que no agravo de instrumento negou a concessão de medida de
urgência, para determinar que a autoridade coatora desconsidere
o impedimento havido no item 3.3.7 do Edital de forma que seja
matriculado no CFS PM/2018.
Em Juízo de retratação mantenho a decisão agravada (id. 3910432),
deixando para submeter ao colegiado em momento oportuno, após
a completa instrução do feito.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Agravo de
Instrumento, bem como, manifestar quanto ao Agravo Interno.
Porto Velho, 07 de julho de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Relator
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial
ACÓRDÃO
Processo: 0804038-77.2016.822.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 0076367-14.2003.8.22.0021 2ª Vara de Buritis
Agravante: José Alfredo Volpi
Advogado: Vinícus Nascimento Saldanha de Oliveira (OAB/RO 1933)
Advogado: Rodrigo Reis Ribeiro (OAB/RO 1659)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: DES. RENATO MARTINS MIMESSI
Distribuído em 09/12/2016
DECISÃO: “RECURSO NÃO CONHECIDO, POR UNANIMIDADE”
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alegação de excesso
de execução e subavaliação de bem imóvel penhorado. Inovação
recursal. Supressão de instância. Princípio da dialeticidade. Ausência
de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. Agravo não
conhecido.
Não se conhece de recurso que deixa de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão objeto da insurgência, por violação ao princípio
da dialeticidade, nos termos em que prevê o artigo 932, inciso III, do
CPC/2015.
Não é possível examinar, em sede de agravo de instrumento, questões
que não foram apreciadas pelo juiz a quo, sob pena de caracterização de
indesejável supressão de instância.
Porto Velho/RO, 3 de julho de 2018.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Roosevelt Queiroz
Embargos de Declaração em Apelação: 0040100-30.2008.8.22.0001 (PJe)
Origem: 0040100-30.2008.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara de Execuções
Fiscais e Precatórias Cíveis
Embargante: Estado de Rondônia
Procurador: Sérgio Fernandes de Abreu (OAB/RO 6629)
Procurador: Daniel Leite Ribeiro (OAB/RO 7142)
Embargado: José Pedro Pereira
Defensor Público: Rafael Miyajima
Relator: Des. Roosevelt Queiroz Costa
Despacho
Trata-se de embargos de declaração em apelação interposta pelo Estado
de Rondônia, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de
Execuções Fiscais e Precatórios Cíveis da Comarca de Porto Velho, que
nos autos de execução fiscal, julgou-a extinta por prescrição (art.156, V,
e 174, caput, CTN).
Em sua apelação há o debate quanto o momento de constituição definitiva
do crédito tributário. A questão foi debatida no IRDR – Tema 1: Suspensão
do prazo prescricional do crédito tributário em razão da instauração,
de ofício, do Processo Administrativo Tributário – PAT, previsto na Lei
Estadual n. 688/96, art. 97, Processo: 0803446-33.2016.8.22.0000, no
qual restou fixada a tese de que: o Processo Administrativo Tributário
instaurado de ofício pela Fazenda Pública não suspende o prazo
prescricional, j. 18.05.2018.
Determina o art. 313, IV, c/c art. 982, § 5º do CPC que o processo que
verse sobre matéria a ser examinada em IRDR deverá ser suspenso,
assim, permanecendo até o transcurso do prazo para a interposição de
recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no
incidente.
Tendo em vista que a publicação da decisão do referido incidente ocorreu
apenas em 02.07.2018, temos que o prazo para a eventual interposição
de recurso especial ou recurso extraordinário ainda não transcorreu. Deste
modo, em obediência a disposição expressa do caderno processual,
determino o sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado do IRDR.
Acompanhe o Departamento e promova a conclusão oportunamente.
Porto Velho, 09 de julho de 2018.
Des. Roosevelt Queiroz Costa
Relator
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Renato Martins Mimessi
0800588-29.2016.8.22.0000 Embargos de Declaração em Agravo de
Instrumento (PJe)
Origem: 7003557-25.2016.822.0001 Porto Velho/2ª Vara da Fazenda
Pública
Embargante: Estado de Rondônia
Procurador: Winston Clayton Alves Lima (OAB/RO 7.418)
Embargado: Laticínios Nova Brasilândia do Oeste Ltda
Advogado: Morel Marcondes Santos (OAB/RO 3832)
Advogado: Jonathan de Souza Paiva (OAB/RO 18.982)
Advogado: Marcelo Zagonel (OAB/RO 11.504)
Relator: Des. Renato Martins Mimessi
Vistos.
Trata-se de Embargos de declaração interposto pelo Estado de Rondônia
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de
instrumento manejado por Laticínios Nova Brasilândia do Oeste Ltda.
Em consulta ao andamento processual da Ação n. 700355725.2016.8.22.0001, a que se refere o agravo de instrumento no qual foi
interposto estes embargos, constatei que em 21/06/2016, portanto, antes
mesmo do acórdão embargado ser proferido, foi prolatada Sentença, a
qual julgou improcedente o pleito da inicial.
Face ao exposto, ante a perda superveniente do objeto e consequente
falta de interesse jurídico do embargante/agravado em prosseguir com
presente feito, julgo-o extinto, o que faço monocraticamente nos termos
do art. 932, inciso III do CPC.
Transcorrido prazo sem recurso, arquive-se.
Intime-se.
Porto Velho – RO, 09 de julho de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Renato Martins Mimessi
0802044-77.2017.822.0000 Agravo de Instrumento (PJe)
Origem: 0104715-97.2006.8.22.0001 1ª Vara de Execuções Fiscais de
Porto Velho
Agravante: Petrônio Ferreira Soares
Advogado: Cássio Esteves Jaques Vidal (OAB/RO 5649)
Advogado: Diego de Paiva Vasconcelos (OAB/RO 2013)
Agravado: Estado de Rondônia
Procurador: Tiago Cordeiro Nogueira (OAB/RO 7770)
Relator: DES. RENATO MARTINS MIMESSI
Distribuído em 31/07/2017
Julgado em 03/07/2018
DECISÃO: “RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE” .
EMENTA
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora de salário. Inocorrência
das hipóteses legais. Vedação. Recurso provido.
A impenhorabilidade da verba salarial é medida que preserva o patrimônio
mínimo do devedor e tutela a dignidade da pessoa humana. A legislação
admite tal penhora apenas em situações extraordinárias, impondo-se
observar os limites expropriatórios para sua admissão, notadamente em
observância à novel codificação do assunto.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Renato Martins Mimessi
7013982-77.2017.8.22.0001Embargos de Declaração em Apelação (PJe)
Origem: 7013982-77.2017.8.22.0001 Porto Velho 1ª Vara da
Fazenda Pública
Embargante : Estado De Rondônia
Procuradora: Mônica Aparecida Eustáquio (OAB/RO 7935)
Embargado: Arcelormittal Brasil S.A.
Advogado: Henrique Napoleao Alves (OAB/MG 118533)
Advogado: Daniel Penha De Oliveira (OAB/MG 0087318A)
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Advogado: Gerson De Freitas Junior (OAB/MG 137397)
Advogado: Matheus Soares Leite (OAB/MG 142668)
Advogado: Arnaldo Soares Miranda de Paiva (OAB/MG 8662200A)
Relator: Des. Renato Martins Mimessi
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
Estado de Rondônia, apontando omissão na decisão de id. 3499185,
que acolheu o pedido de desistência do recurso de apelação.
Alega que a decisão não manifestou sobre a obrigatoriedade de
pagamento de honorários advocatícios pela parte que desistiu do
apelo.
A embargada peticionou informando ter tentado junto a SEFIN emitir
guia para pagamento dos honorários advocatícios porém não obtendo
sucesso. Assim, postula sejam eles fixados no montante de 5% sobre
o valor quitado na anistia com as reduções, id. 3716416.
É o relatório. Decido.
Os embargos de declaração são cabíveis, conforme art. 1.022 do
CPC/15, para suprir omissão que ocorre quando o julgador deixa
de examinar questão formulada pela parte sobre a qual deveria se
pronunciar de ofício ou a requerimento; eliminar a contradição, quando
há incoerência entre a fundamentação exposta e o resultado da
decisão; e esclarecer obscuridade, quando falta clareza na decisão.
Desse modo, os embargos de declaração têm caráter integrativo ou
aclaratório da decisão embargada.
In casu, com razão o Estado de Rondônia, pois a decisão embargada
não tratou sobre os honorários devidos pela parte que desistiu do apelo.
Pois bem.
Estes autos tratam de ação anulatória de débito fiscal, tendo sido
proferida sentença da qual foi interposto recurso de apelação pela
parte ora embargada.
Após as contrarrazões a empresa apelante postulou a desistência do
recurso pois teria sido pago o crédito tributário discutido na presente
demanda por meio de acordo realizado com fundamento na Lei n.
4.214/2017 (Programa de Recuperação de Créditos - REFAZ).
Com razão o embargante quanto a necessidade de pagamento dos
honorários advocatícios nos termos da Lei supramencionada, que
prevê o seguinte:
“Art. 7º Em relação aos débitos quitados com os benefícios previstos
nesta Lei, os honorários advocatícios decorrentes de cobrança da
Dívida Ativa serão aplicados no percentual de 5% (cinco por cento)
sobre o valor final do débito consolidado, após a aplicação das
reduções previstas.”
Desnecessárias maiores delongas, pois inclusive o embargado
concorda que houve a omissão, sendo necessário a condenação em
honorários no percentual mencionado acima.
Ante o exposto, acolho os embargos para fazer constar da decisão
a condenação da parte embargada/desistente em honorários
advocatícios no percentual de 5% sobre o valor do débito quitado após
a aplicação das reduções previstas na Lei do Refaz.
Publique-se. Intimem-se.
Porto Velho, 09 de julho de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Relator
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Renato Martins Mimessi
0087121-47.2009.8.22.0007 Apelação (PJe)
Origem: 0087121-47.2009.8.22.0007 1ª Vara Cível da Comarca de
Cacoal
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Valério César Milani e Silva (OAB/RO 3934)
Procurador: Lucio Junior Bueno Alves (OAB/RO 6464)
Apelado: RO Flex Indústria e Comércio de Móveis Ltda ME
Defensor Público: Roberson Bertone de Jesus
Relator: DES. RENATO MARTINS MIMESSI
Redistribuído em 25/08/2017
Julgado em 26/06/2018
DECISÃO: “RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE” .
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EMENTA
Recurso de Apelação. Execução Fiscal. ICMS. Recurso provido.
A Lei Estadual 3.511/2015 autoriza a remissão e anistia de créditos
fiscais relacionados com ICM e ICMS que, na data de 31/12/2014,
estejam vencidos há cinco anos ou mais e cujo valor principal seja
igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Mas especifica que a
remissão somente se aplicará quando, há mais de cinco anos, esteja
o estabelecimento não habilitado ou o processo administrativo ou
judicial do crédito tributário correspondente esteja sem tramitação ou
sem resultados efetivos pelo mesmo período (art. 1º, §1º).
Diante da falta de satisfação de todos os requisitos legais, incabível a
concessão do benefício da remissão. Logo, deve a execução seguir
seu regular trâmite, para a satisfação do crédito tributário.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Especial / Gabinete Des. Hiram Souza Marques
0001902-62.2015.8.22.0005 Apelação (PJe)
Origem: 0001902-62.2015.8.22.0005 Ji-Paraná/1ª Vara Cível
Apelante: Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
Procurador Federal: Nick Simonek Maluf Cavalcante (OAB/RJ 167131)
Apelado: Arly Leomar Gramelichy
Advogada: Regina Lucia Ribeiro (OAB/RO 4562)
Advogada: Marlene Sgorlon (OAB/RO 8212)
Advogada: Edilene Alves Da Silva (OAB/RO 7784)
Advogada: Lucilene De Oliveira Dos Santos (OAB/RO 6179)
Relator: DES. HIRAM SOUZA MARQUES
Distribuído em 07/03/2017
Julgado em 19/06/2018
DECISÃO: “RECURSO NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE” .
EMENTA
Apelação cível. Direito previdenciário. Aposentadoria por
invalidez. Comprovação de incapacidade total e definitiva. Fatores
socioeconômicos. Índice de juros e atualização monetária. Regra
própria. Termo inicial. Recurso não provido.
A concessão da aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade
permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência do
segurado. Além da conclusão pericial, o magistrado deve considerar também
os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.
2- Nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não
tributária, os juros moratórios são aplicados com base no índice oficial
de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança,
enquanto que a correção monetária, anterior a data de 25/03/2016
deverá ser calculada pela Taxa Referencial (TR) e; posterior pelo
IPCA-E, conforme entendimento do STF.
3-. A aposentadoria por invalidez é devida a partir do dia imediato ao
da cessação do auxílio-doença.
4- Recurso improvido

CÂMARAS ESPECIAIS REUNIDAS
0801853-95.2018.8.22.0000 Conflito de Competência (PJe)
Origem: 7007088-85.2017.8.22.0001 Porto Velho/1ª Vara do
Juizado Especial da Fazenda Pública
Suscitante: Juiz de Direito do 1º Juizado Especial da Fazenda
Publica da Comarca de Porto Velho - RO
Suscitado: Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Porto Velho - RO
Relator: DES. OUDIVANIL DE MARINS
Data da Distribuição: 05/07/2018
Despacho
VISTOS.
Solicitem-se informações ao juízo suscitado.
Após à Procuradoria de Justiça para parecer.
Porto Velho, 10 de julho de 2018
DES. OUDIVANIL DE MARINS
RELATOR
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DESPACHOS
PRESIDÊNCIA
Presidência
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0000785-46.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7041114-46.2016.8.22.0001
Requerente: Allan Dayvison dos Santos Oliveira Teixeira
Advogado: Uillian Honorato Tressmann(OAB/RO 6805)
Advogado: Gilber Rocha Mercês(OAB/RO 5797)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Glaucio Puig de Mello Filho(OAB/SP 201024)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Verifica-se dos autos que o laudo médico apresentado não se
amolda em nenhuma das hipóteses previstas no art. 13º, da
Resolução n.º 115/2010-CNJ, razão pela qual indefiro o pedido de
antecipação de pagamento.
Ciência à parte interessada.
No mais, apenas aguarde-se a quitação do precatório nos termos
do § 2º do art. 100 da CF.
Ultimadas as providências, arquive-se o incidente.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 10 de julho de 2018.
Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Despacho DO PRESIDENTE - Precatório
Número do Processo :0001211-58.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7003514-68.2015.8.22.0601
Requerente: Maria de Nazaré Rodrigues Cavalcante
Advogado: Gilber Rocha Mercês(OAB/RO 5797)
Advogado: Uílian Honorato Tressmann(OAB/RO 6805)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Igor Almeida da Silva Marinho(OAB/RO 6153)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
A parte credora MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES CAVALCANTE
postulou a antecipação de pagamento a título humanitário, na
condição de pessoa portadora de doença grave.
Instado a se manifestar, o Estado de Rondônia se opôs ao pedido
sob o fundamento de que o laudo apresentado pela parte requerente
não se amolda à Resolução n.º 115/2010 do CNJ.
É a síntese do necessário.
Decido.
Quanto ao argumento ventilado pelo Estado de Rondônia, salientase que o laudo apresentado especificou a moléstia que acomete a
parte requerente, decorrente do exercício de atividade laborativa,
sendo tal hipótese expressamente prevista pela Resolução n.º
115/2010-CNJ.
Assim, considerando que a parte credora MARIA DE NAZARÉ
RODRIGUES CAVALCANTE comprovou sua condição de pessoa
portadora de doença considerada grave, sob o amparo do art. 13º,
alínea “k”, da Resolução n.º 115/2010-CNJ, defiro o pedido de
antecipação de pagamento.
Inclua-se a parte credora na listagem apropriada, promovendo-se
o depósito se existente disponibilidade financeira, observando-se
os descontos pertinentes, o limite constitucional e a legislação local
que disciplina o valor da RPV.
Aguarde-se o pagamento do saldo remanescente nos termos do §
2º do art. 100 da CF.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 10 de julho de 2018.
Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente no exercício da Presidência

QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

43

Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0001960-75.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7009153-67.2015.8.22.0601
Requerente: Marcos Silva de Arruda
Advogada: Bruna Giselle Ramos(OAB/RO 4706)
Advogada: Graziela Pereira Danilucci(OAB/RO 4805)
Advogada: Ludmila Moretto Sbarzi Guedes(OAB/RO 4546)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Glaucio Puig de Mello Filho(OAB/RO 6382)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
As partes credoras MARCOS SILVA DE ARRUDA e BRUNA
GISELLE RAMOS postularam a antecipação de pagamento a
título humanitário na condição de pessoas portadoras de doenças
graves.
Instado a se manifestar, o Estado de Rondônia se opôs aos pedidos
sob o fundamento de que os laudos apresentados pelas partes
requerentes não se amoldam à Resolução n.º 115/2010 do CNJ.
Especificadamente quanto à Advogada BRUNA GISELLE RAMOS,
alegou, ainda, que não lhe é permitida a concessão de antecipação
humanitária pois o crédito vindicado é decorrente de honorários
contratuais.
É a síntese do necessário.
Decido.
Primeiramente, salienta-se que o crédito principal objeto do
precatório será satisfeito em conjunto com crédito acessório
(honorários contratuais) nesta oportunidade, considerando o
deferimento do pedido humanitário em favor da parte credora,
restando, assim, apenas os valores referentes aos honorários
contratuais que foram devidamente destacados na origem, não
havendo, portanto, qualquer óbice ao deferimento do pedido.
Vale dizer que acaso não houvesse o destacamento da verba
honorária e não houvesse o levantamento da verba principal,
o pedido haveria de ser indeferido nos exatos termos da
fundamentação apresentada pelo Estado de Rondônia, o que não
é o caso dos autos.
No que pertine ao argumento ventilado pelo Estado de Rondônia,
salienta-se que os laudos médicos apresentados especificaram as
moléstias que acometem as partes requerentes, decorrentes do
exercício de atividade laborativa, sendo tal hipótese expressamente
prevista pela Resolução n.º 115/2010-CNJ, em seu art. 13, alínea
“k”.
Posto isso, considerando que as credoras MARCOS SILVA
DE ARRUDA e BRUNA GISELLE RAMOS comprovaram suas
condições de pessoas portadoras de doenças consideradas graves,
sob o amparo do art. 13º, Alínea ‘k’ da Resolução n.º 115/2010CNJ, defiro os pedidos de antecipações de pagamentos.
Incluam-se as partes credoras na listagem apropriada, promovendose o depósito se existente disponibilidade financeira, observandose os descontos pertinentes, o limite constitucional e a legislação
local que disciplina o valor da RPV.
Salienta-se que em caso de haver saldo remanescente em favor
da parte credora com relação ao crédito principal, considerando
o limite constitucional da antecipação humanitária, os honorários
contratuais deferidos nesta oportunidade deverão ser pagos
proporcionalmente.
Após o cumprimento de todas as providências de praxe relativas à
liquidação do feito, cumpra-se o art. 11º da Resolução n.º 006/2017PR/TJRO e arquive-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 9 de julho de 2018.
Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente no exercício da Presidência
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Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002274-21.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7011972-74.2015.8.22.0601
Requerente: Marcio Belchior de Macedo
Advogada: Graziela Pereira Danilucci(OAB/RO 4805)
Advogada: Ludmila Moretto Sbarzi Guedes(OAB/RO 4546)
Advogada: Bruna Giselle Ramos(OAB/RO 4706)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Pedro Henrique Moreira Simões(OAB/RO 5491)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
As partes credoras MARCIO BELCHIOR DE MACEDO e BRUNA
GISELLE RAMOS postularam a antecipação de pagamento a
título humanitário na condição de pessoas portadoras de doenças
graves.
Instado a se manifestar, o Estado de Rondônia se opôs aos pedidos
sob o fundamento de que os laudos apresentados pelas partes
requerentes não se amoldam à Resolução n.º 115/2010 do CNJ.
Especificadamente quanto à Advogada BRUNA GISELLE RAMOS,
alegou, ainda, que não lhe é permitida a concessão de antecipação
humanitária pois o crédito vindicado é decorrente de honorários
contratuais.
É a síntese do necessário.
Decido.
Primeiramente, salienta-se que o crédito principal objeto do
precatório será satisfeito em conjunto com crédito acessório
(honorários contratuais) nesta oportunidade, considerando o
deferimento do pedido humanitário em favor da parte credora,
restando, assim, apenas os valores referentes aos honorários
contratuais que foram devidamente destacados na origem, não
havendo, portanto, qualquer óbice ao deferimento do pedido.
Vale dizer que acaso não houvesse o destacamento da verba
honorária e não houvesse o levantamento da verba principal,
o pedido haveria de ser indeferido nos exatos termos da
fundamentação apresentada pelo Estado de Rondônia, o que não
é o caso dos autos.
No que pertine ao argumento ventilado pelo Estado de Rondônia,
salienta-se que os laudos médicos apresentados especificaram as
moléstias que acometem as partes requerentes, decorrentes do
exercício de atividade laborativa, sendo tal hipótese expressamente
prevista pela Resolução n.º 115/2010-CNJ, em seu art. 13, alínea
“k”.
Posto isso, considerando que as credoras MARCIO BELCHIOR
DE MACEDO e BRUNA GISELLE RAMOS comprovaram suas
condições de pessoas portadoras de doenças consideradas graves,
sob o amparo do art. 13º, Alínea ‘k’ da Resolução n.º 115/2010CNJ, defiro os pedidos de antecipações de pagamentos.
Incluam-se as partes credoras na listagem apropriada, promovendose o depósito se existente disponibilidade financeira, observandose os descontos pertinentes, o limite constitucional e a legislação
local que disciplina o valor da RPV.
Salienta-se que em caso de haver saldo remanescente em favor
da parte credora com relação ao crédito principal, considerando
o limite constitucional da antecipação humanitária, os honorários
contratuais deferidos nesta oportunidade deverão ser pagos
proporcionalmente.
Após o cumprimento de todas as providências de praxe relativas à
liquidação do feito, cumpra-se o art. 11º da Resolução n.º 006/2017PR/TJRO e arquive-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 9 de julho de 2018.
Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Despacho DO PRESIDENTE - Precatório
Número do Processo :0002283-80.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7057197-40.2016.8.22.0001
Requerente: Mercione Glória de Medeiros Guilherme da Silva
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Advogada: Ludmila Moretto Sbarzi Guedes(OAB/RO 4546)
Advogada: Graziela Pereira Danilucci(OAB/RO 4805)
Advogada: Bruna Giselle Ramos(OAB/RO 4706)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Luis Eduardo Mendes Serra(OAB/RO 6674)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
As partes credoras MERCIONE GLÓRIA DE MEDEIROS
GUILHERME DA SILVA e BRUNA GISELLE RAMOS postularam
a antecipação de pagamento a título humanitário na condição de
pessoas portadoras de doenças graves.
Instado a se manifestar, o Estado de Rondônia se opôs aos pedidos
sob o fundamento de que os laudos apresentados pelas partes
requerentes não se amoldam à Resolução n.º 115/2010 do CNJ.
Especificadamente quanto à Advogada BRUNA GISELLE RAMOS,
alegou, ainda, que não lhe é permitida a concessão de antecipação
humanitária pois o crédito vindicado é decorrente de honorários
contratuais.
É a síntese do necessário.
Decido.
Primeiramente, salienta-se que o crédito principal objeto do
precatório será satisfeito em conjunto com crédito acessório
(honorários contratuais) nesta oportunidade, considerando o
deferimento do pedido humanitário em favor da parte credora,
restando, assim, apenas os valores referentes aos honorários
contratuais que foram devidamente destacados na origem, não
havendo, portanto, qualquer óbice ao deferimento do pedido.
Vale dizer que acaso não houvesse o destacamento da verba
honorária e não houvesse o levantamento da verba principal,
o pedido haveria de ser indeferido nos exatos termos da
fundamentação apresentada pelo Estado de Rondônia, o que não
é o caso dos autos.
No que pertine ao argumento ventilado pelo Estado de Rondônia,
salienta-se que os laudos médicos apresentados especificaram as
moléstias que acometem as partes requerentes, decorrentes do
exercício de atividade laborativa, sendo tal hipótese expressamente
prevista pela Resolução n.º 115/2010-CNJ, em seu art. 13, alínea
“k”.
Posto isso, considerando que as credoras MERCIONE GLÓRIA DE
MEDEIROS GUILHERME DA SILVA e BRUNA GISELLE RAMOS
comprovaram suas condições de pessoas portadoras de doenças
consideradas graves, sob o amparo do art. 13º, Alínea ‘k’ da
Resolução n.º 115/2010-CNJ, defiro os pedidos de antecipações
de pagamentos.
Incluam-se as partes credoras na listagem apropriada, promovendose o depósito se existente disponibilidade financeira, observandose os descontos pertinentes, o limite constitucional e a legislação
local que disciplina o valor da RPV.
Salienta-se que em caso de haver saldo remanescente em favor
da parte credora com relação ao crédito principal, considerando
o limite constitucional da antecipação humanitária, os honorários
contratuais deferidos nesta oportunidade deverão ser pagos
proporcionalmente.
Após o cumprimento de todas as providências de praxe relativas à
liquidação do feito, cumpra-se o art. 11º da Resolução n.º 006/2017PR/TJRO e arquive-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 9 de julho de 2018.
Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002545-30.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7001487-30.2015.8.22.0014
Requerente: Vagner Rosemiro Tolfo
Advogada: Eurianne de Souza Passos Barrionuevo Alves(OAB/RO
3894)
Advogado: Dilney Eduardo Barrionuevo Alves(OAB/RO 301B)
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Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Israel Tavares Victória(OAB/RO 7216)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Verifica-se dos autos que o laudo médico apresentado não se
amolda em nenhuma das hipóteses previstas no art. 13º, da
Resolução n.º 115/2010-CNJ, razão pela qual indefiro o pedido de
antecipação de pagamento.
Ciência à parte interessada.
No mais, apenas aguarde-se a quitação do precatório nos termos
do § 2º do art. 100 da CF.
Ultimadas as providências, arquive-se o incidente.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 9 de julho de 2018.
Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0003181-93.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7004671-84.2016.8.22.0005
Requerente: Alexsandre Ribeiro da Silva
Advogada: Neide Skalecki de Jesus Gonçalves(OAB/RO 283B)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Leandro José de Souza Bussioli(OAB/RO 3493)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Conforme certificado pela zelosa Coordenadoria à fl. 38 há
duplicidade de autuação entre este feito e o precatório de n.º
0006012-51.2017.8.22.0000, onde consta o mesmo número de
origem e requerente, com valores diferentes.
Dessa forma, expeça-se oficio ao Juízo de origem, requisitando
informações e esclarecimentos a respeito da divergência quanto ao
valor diferente deste precatório.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 9 de julho de 2018.
Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Despacho DO PRESIDENTE
Pedido de Antecipação de Pagamento - Nrº: 181
Número do Processo :2008250-87.2009.8.22.0000
Processo de Origem : 0096880-39.1998.8.22.0001
Requerente: Sindicato dos Servidores do Ministério Público do
Estado de Rondônia - SINSEMPRO
Advogada: Zênia Luciana Cernov de Oliveira(OAB/RO 641)
Advogado: Hélio Vieira da Costa(OAB/RO 640)
Requerido: Estado de Rondônia
Procuradora: Ivanilda Maria Ferraz Gomes(OAB/RO 219)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
A parte credora MARIA DA PAZ requereu antecipação de
pagamento a título humanitário, na condição de pessoa portadora
de doença grave.
Instado a se manifestar, o Estado de Rondônia se opôs ao pedido
sob o fundamento de que o credor já havia recebido antecipação
humanitária na condição de pessoa idosa.
É a síntese do necessário.
Decido.
Quanto ao argumento ventilado pelo Estado de Rondônia, salienta-se
que a concessão de novo pagamento por motivo diverso do anterior
não viola os ditames constitucionais vigentes, tendo em vista que o
limite constitucional não abarca as duas hipóteses (doença grave e
idade), mas, sim, cada uma delas, singularmente considerada.
O crédito humanitário é direito fincado na dignidade da pessoa
humana e, como tal, há de ser interpretado de forma abrangente,
diante dos valores que se pretendem preservar. Inclusive, este e.
Tribunal possui decisões neste sentido:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
UNICO
PRECATÓRIO.
IDOSO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. PAGAMENTO
PREFERENCIAL ANTECIPADO. PROIBIÇÃO INEXISTENTE
NO ESTATUTO POLÍTICO. PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS
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DA DIGNIDADE HUMANA E DA PROTEÇÃO AOS IDOSOS.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. Inicialmente,
somente os débitos de natureza alimentar cujos titulares tivessem
60 (sessenta) anos de idade ou mais, ou fossem portadores de
doença grave, teriam preferência sobre os demais débitos, até o
valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto
no regramento constitucional, e o pagamento uma só vez, mesmo
que credor em mais de um precatório. Nada obstante, o CNJ ao
dispor sobre a gestão de precatórios, depois evoluindo esta Corte,
pacificou o entendimento, em interpretação extensiva, a criação
de uma nova classe de prioridades, independentemente seja de
natureza alimentar, à classe preferencial de débitos de natureza
comum cujos credores fossem idosos ou portadores de doença
grave, quando estendeu o pagamento, mais de uma vez, se titular
de mais de um precatório. Numa terceira via, na hipótese de o
credor preferencial em precatório único, na condição de idoso, ante
o princípio constitucional da proteção aos idosos, a ele antecipa
o pagamento no limite legal permitido; vindo, posteriormente
adquirir doença grave – mais uma vez configurando-se crédito
humanitário, face o princípio constitucional da dignidade humana,
tem o credor o direito de ser antecipado, mais uma vez o valor legal
no mesmo precatório, mesmo porque não há óbice constitucional
em tais situações tidas como excepcionais (TJ/RO MS nº 080145993.2015.8.22.0000 – Pje, Roosevelt Queiroz Costa, julgado em
19/09/2016, publicado no DJE).
Assim, considerando que a parte credora MARIA DA PAZ comprovou
sua condição de pessoa portadora de doença considerada grave, sob
o amparo do art. 13º, parágrafo único, da Resolução n.º 115/2010CNJ, defiro o pedido de antecipação de pagamento.
Inclua-se o credor na listagem apropriada, promovendo-se o
depósito acaso haja disponibilidade financeira, observando-se os
descontos pertinentes, o limite constitucional e a legislação local
que disciplina o valor da RPV.
Aguarde-se o pagamento do saldo remanescente nos termos do §
2º do art. 100 da CF.
Ultimadas as providências, arquive-se o incidente.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 9 de julho de 2018.
Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Despacho DO PRESIDENTE
Pedido de Antecipação de Pagamento - Nrº: 81
Número do Processo :0001787-22.2016.8.22.0000
Processo de Origem : 0247933-81.2009.8.22.0001
Requerente: Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de
Rondônia - SINGEPERON
Advogada: Zênia Luciana Cernov de Oliveira(OAB/RO 641)
Advogado: Hélio Vieira da Costa(OAB/RO 640)
Requerido: Estado de Rondônia
Procuradora: Terezinha de Jesus Barbosa Lima(OAB/RO 137B)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
A parte credora MIRACELMA MACHADO MARQUES postulou a
antecipação de pagamento a título humanitário, na condição de
pessoa portadora de doença grave.
Instado a se manifestar, o Estado de Rondônia se opôs ao pedido
sob o fundamento de que o laudo apresentado pela parte requerente
não se amolda à Resolução n.º 115/2010 do CNJ.
É a síntese do necessário.
Decido.
Quanto ao argumento ventilado pelo Estado de Rondônia, salientase que o laudo apresentado especificou a moléstia que acomete a
parte requerente, decorrente do exercício de atividade laborativa,
sendo tal hipótese expressamente prevista pela Resolução n.º
115/2010-CNJ.
Assim, considerando que a parte credora MIRACELMA MACHADO
MARQUES comprovou sua condição de pessoa portadora de
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doença considerada grave, sob o amparo do art. 13º, alínea “k”,
da Resolução n.º 115/2010-CNJ, defiro o pedido de antecipação
de pagamento.
Inclua-se a parte credora na listagem apropriada, promovendo-se
o depósito se existente disponibilidade financeira, observando-se
os descontos pertinentes, o limite constitucional e a legislação local
que disciplina o valor da RPV.
Aguarde-se o pagamento do saldo remanescente nos termos do §
2º do art. 100 da CF.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 9 de julho de 2018.
Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Presidência
Precatório
Número do Processo :2008055-39.2008.8.22.0000
Processo de Origem : 0026775-61.2003.8.22.0001
Requerente: Estado de Rondônia
Procurador: Emílio César Abelha Ferraz(OAB/RO 234B)
Procurador: João Ricardo Valle Machado(OAB/RO 204A)
Requerido: Município de Jaru - RO
Procurador: Procuradoria Geral do Município de Jaru RO( )
Procurador: Mario Roberto Pereira de Souza(OAB/RO 1765)
Procurador: Merquizedks Moreira(OAB/RO 501)
Procurador: José Pereira Tavares(OAB/RO 441)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Cumpra-se a decisão anterior.
Porto Velho/RO, 10 de julho de 2018.
Euma Mendonça Tourinho
Juíza Auxiliar da Presidência
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :2007875-86.2009.8.22.0000
Processo de Origem : 0008748-46.2007.8.22.0015
Requerente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Requerido: Município de Guajará Mirim - RO
Procurador: Edilberto Bezerra Lima(OAB/RO 289B)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 14/08/2018
às 11h.
Intimem-se a Procuradoria-Geral do Município de Guajará-Mirim/
RO, a 3ª Promotoria de Justiça de Guajará-Mirim, Advogados e
demais terceiros interessados para que compareçam na solenidade
a ser realizada na Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia (4º Andar).
Expeça-se o necessário.
Porto Velho/RO, 10 de julho de 2018.
Euma Mendonça Tourinho
Juíza Auxiliar da Presidência
Precatório
Número do Processo :0001426-68.2017.8.22.0000
Processo de Origem : 7000568-86.2016.8.22.0020
Requerente: Luzia Benedito Martins
Advogado: Edson Vieira dos Santos(OAB/RO 4373)
Requerido: Município de Nova Brasilândia do Oeste - RO
Procurador: Procuradoria Geral do Município de Nova Brasilândia
do Oeste - RO( )
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
À COGESP para que se procedam as anotações pertinentes.
No mais, apenas aguarde-se a quitação do precatório nos termos
do § 2º do art. 100 da CF.
Porto Velho/RO, 10 de julho de 2018.
Euma Mendonça Tourinho
Juíza Auxiliar da Presidência
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Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0004794-85.2017.8.22.0000
Processo de Origem : 7000862-32.2015.8.22.0002
Requerente: Sandra Zomerfeld Verão Alquieri
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar(OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Glaucio Puig de Mello Filho(OAB/SP 201024)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Em face do pedido de alteração dos valores da requisição por parte
do Juízo de origem, solicite-se o reenvio do formulário padronizado
PJJ-007 com as informações devidamente retificadas, nos moldes
da Resolução n.º 006/2017-PR/TJRO, no prazo máximo de 15
(quinze) dias.
Porto Velho/RO, 10 de julho de 2018.
Euma Mendonça Tourinho
Juíza Auxiliar da Presidência
Precatório
Número do Processo :0004987-03.2017.8.22.0000
Processo de Origem : 7000648-77.2016.8.22.0011
Requerente: Elifilete Benvindo
Advogada: Eurianne de Souza Passos Barrionuevo Alves(OAB/RO
3894)
Advogado: Dilney Eduardo Barrionuevo Alves(OAB/RO 301B)
Requerido: Estado de Rondônia
Procuradora: Ana Paula de Freitas Melo(OAB/RO 1670)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Verifica-se que a parte requerente apresentou laudo médico
parcialmente ilegível, impossibilitando a apreciação do pedido
de antecipação humanitária. Demais disso, em tese, a doença
indicada no referido documento não se enquadra em nenhuma das
hipóteses do art. 13º, da Resolução n.º 115/2010-CNJ.
Assim, intime-se o credor para apresentar no prazo impreterível
de 05 (cinco) dias laudo legível e que se enquadre em uma das
hipóteses previstas na Resolução n.º 115/2010-CNJ, sob pena de
indeferimento do pedido.
Porto Velho/RO, 10 de julho de 2018.
Euma Mendonça Tourinho
Juíza Auxiliar da Presidência
Despacho DO PRESIDENTE
Pedido de Antecipação de Pagamento - Nrº: 325
Número do Processo :0006439-92.2010.8.22.0000
Processo de Origem : 0100155-59.1999.8.22.0001
Requerente: Sintero - Sindicato dos Trabalhadores em Educação
no Estado de Rondônia
Advogado: Hélio Vieira da Costa(OAB/RO 640)
Advogada: Zênia Luciana Cernov de Oliveira(OAB/RO 641)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Nilton Djalma dos Santos Silva(OAB/RO 608)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Verifica-se que a parte requerente (MARIA SOLANGE
MONTEIRO BOTELHO) apresentou laudo médico parcialmente
ilegível, impossibilitando a apreciação do pedido de antecipação
humanitária. Demais disso, em tese, a doença indicada no referido
documento não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art.
13º, da Resolução n.º 115/2010-CNJ.
Assim, intime-se o credor para apresentar no prazo impreterível
de 05 (cinco) dias laudo legível e que se enquadre em uma das
hipóteses previstas na Resolução n.º 115/2010-CNJ, sob pena de
indeferimento do pedido.
Porto Velho/RO, 10 de julho de 2018.
Euma Mendonça Tourinho
Juíza Auxiliar da Presidência
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Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0000376-70.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7004221-38.2016.8.22.0007
Requerente: Adelino Rosa Garcia
Advogado: Dieison Walaci Miranda Pires(OAB/RO 7011)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia( )
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Verifica-se que a parte requerente apresentou laudo médico que,
em tese, não se encontra previsto expressamente nas restritas
hipóteses do art. 13º, da Resolução n.º 115/2010-CNJ.
Assim, intime-se a parte interessada para que apresente, no prazo
de 10 (dez) dias, laudo que descreva expressamente a patologia
conforme previsto nas alíneas e/ou parágrafo único do art. 13º
da Resolução n.º 115/2010-CNJ, sob pena de indeferimento do
pedido.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 10 de julho de 2018.
Euma Mendonça Tourinho
Juíza Auxiliar da Presidência
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0000787-16.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7002211-19.2015.8.22.0601
Requerente: Misael Nonato Rodrigues
Advogada: Ludmila Moretto Sbarzi Guedes(OAB/RO 4546)
Advogada: Bruna Giselle Ramos(OAB/RO 4706)
Advogada: Graziela Pereira Danilucci(OAB/RO 4805)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Igor Almeida da Silva Marinho(OAB/RO 6153)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Verifica-se que a parte requerente MISAEL NONATO RODRIGUES
apresentou laudo médico parcialmente ilegível, impossibilitando a
apreciação do pedido de antecipação humanitária. Demais disso,
em tese, a doença indicada no referido documento não se enquadra
em nenhuma das hipóteses do art. 13º, da Resolução n.º 115/2010CNJ.
Assim, intime-se o credor para apresentar no prazo impreterível
de 05 (cinco) dias laudo legível e que se enquadre em uma das
hipóteses previstas na Resolução n.º 115/2010-CNJ, sob pena de
indeferimento do pedido.
Porto Velho - RO, 10 de julho de 2018.
Euma Mendonça Tourinho
Juíza Auxiliar da Presidência
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório
Número do Processo :0002305-41.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7003150-96.2015.8.22.0601
Requerente: Luiz Carlos de Azevedo
Advogado: Gilber Rocha Mercês(OAB/RO 5797)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Glaucio Puig de Mello Filho(OAB/RO 6382)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Verifica-se que a parte requerente apresentou laudo médico
parcialmente ilegível, impossibilitando a apreciação do pedido
de antecipação humanitária. Demais disso, em tese, a doença
indicada no referido documento não se enquadra em nenhuma das
hipóteses do art. 13º, da Resolução n.º 115/2010-CNJ.
Assim, intime-se o credor para apresentar no prazo impreterível
de 05 (cinco) dias laudo legível e que se enquadre em uma das
hipóteses previstas na Resolução n.º 115/2010-CNJ, sob pena de
indeferimento do pedido.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 5 de julho de 2018.
Euma Mendonça Tourinho
Juíza Auxiliar da Presidência
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1ª CÂMARA CÍVEL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª Câmara Cível
0005986-96.2012.8.22.0010 - Apelação
Origem: 0005986-96.2012.8.22.0010 Rolim de Moura / 1ª Vara
Cível
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelada: Tim Celular S/A
Advogado: Cristiano Carlos Kozan (OAB/SP 183335)
Advogada: Edilena Maria de Castro Gomes (OAB/RO 1967)
Advogada: Renata Rezetti Ambrósio (OAB/SP 296923)
Apelada: OI S/A
Advogada: Ana Tereza Palhares Basilio (OAB/RJ 74802)
Advogado: Rochilmer Mello da Rocha Filho (OAB/RO 635)
Advogado: Marcelo Lessa Pereira (OAB/RO 1501)
Advogado: Marcelo Ferreira Campos (OAB/RO 3250)
Apelada: Americel S/A
Advogado: Rodrigo Badaró Almeida de Castro (OAB/DF 2221A)
Advogado: Israel Augusto Alves Freitas da Cunha (OAB/RO 2913)
Advogada: Flávia Pias de Oliveira Ramos (OAB/DF 31673)
Advogada: Ana Paula Arantes de Freitas Linhares (OAB/DF 13166)
Relator(a) : Desembargador Rowilson Teixeira
Vistos.
Inclua-se em pauta.
Porto Velho, 10 de julho de 2018.
Desembargador Rowilson Teixeira
relator
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª Câmara Cível
0004413-50.2012.8.22.0001 - Apelação
Origem: 0004413-50.2012.8.22.0001 Porto Velho - Fórum Cível /
7ª Vara Cível
Apelante: Rejane de Oliveira Gomes
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Raimundo Roque dos Santos Sales
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelada: Novacap Imóveis Ltda
Advogado: Marcello Henrique de Menezes Pinheiro (OAB/RO
265B)
Relator(a) : Desembargador Rowilson Teixeira
Vistos.
Trata-se de apelação cível interposta por Rejane de Oliveira Gomes
e Raimundo Roque dos Santos Sales em face de Novacap Imóveis
Ltda ME.
Originalmente versou a pretensão de usucapião movida por Rejane
de Oliveira Gomes e Raimundo Roque dos Santos Sales em face
da Novacap Imóveis Ltda ME, ao fundamento de ter adquirido no
ano de 2001, um imóvel localizado na rua Julia, nº 6334, quadra 27,
lote 444, no bairro Igarapé, nesta capital, tendo 466m².
Afirma que após o pagamento da obrigação da aquisição do bem,
detém a posse do imóvel por mais de 10 anos, para fins de moradia,
porém, encontrando-se na impossibilidade do registro público do
imóvel.
Assim, pretendeu a declaração da propriedade pela via do
usucapião.
Devidamente citada, a empresa requerida Novacap Imóveis Ltda
ME, apresentou contestação à fl. 58, narrando que é ilegítima
para se postar no polo passivo da lide, na medida em que teria
vendido o imóvel para Zilmar Rodrigues Alves em 1983. Afirma que
a matrícula do imóvel é de nº 5.193, registrado no 1º Ofício de
Registro de Imóveis, em que consta a cadeia sucessória dominial,
denotando que não é mais dona do imóvel. No mérito, ao final,
pugnou pela improcedência da ação.
A União se manifestou à fl. 45, manifestando ausência de interesse
na lide.
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Citado, o Município de Porto Velho se manifestou pela ausência
do interesse na causa nada se opondo ao pedido da autora,
apenas se reguardando quanto a eventuais débitos tributários (vide
manifestação de fl. 41).
Citação dos confinantes (fl. 37), porém, não contestaram o feito.
Após audiência e alegações finais, o feito foi sentenciado (fl.
274), julgando-se extinto o feito sem julgamento do mérito, pela
impossibilidade jurídica do pedido.
Inconformada, a demandante apela sustentando, em síntese, que o
imóvel não é bem púbico, na medida em que a certidão de inteiro teor
da matrícula imobiliária revela que houve transferência do domínio
útil pelo Município por meio de carta de aforamento concedida a Luiz
Alves Barbosa em março/1979 (vide registro de fl. 88, com matrícula
do imóvel nº 5.193) chegando a propriedade, sucessivamente até à
NOVACAP Imóveis Ltda ME, de tal modo que, consequentemente,
seja possível juridicamente o pedido. Traz conceitos doutrinários
bem como jurisprudência sobre a possibilidade do usucapião em
sede de enfiteuse. Destaca conceitos sobre regularização urbana
e loteamentos, fazendo sugerir que a infraestrutura se encontra
em andamento por parte da municipalidade a ponto de não ser o
judiciário como encarregado de tal função, permitindo, e que a falta
desta – urbanização – não poderia afetar a regularização dominial do
lote pela simples inafastabilidade de lesão ao Judiciário.
Ao final postula pela reforma da sentença.
Contrarrazões e defesa pela defensoria Pública à fl. 297.
É o relatório.
Decido.
O caso dos autos retrata pretensão de usucapião de imóvel.
A pretensão teve a petição inicial indeferida pelo juízo a quo, ao
fundamento de que o imóvel se tratou de “bem público”, fato refutado
pela apelante que pretende a reforma do decisum.
Pois bem, a matrícula (de nº 5.193, do 1º Ofício de Registro de
Imóveis da Capital)) do imóvel em disputa está representada pela
Certidão de Inteiro Teor de fl. 88, na qual consta assentado:
“IMÓVEL: Lote de terra Rural S/n°, pertencente ao Patrimônio da
Municipalidade desta cidade, situado na quadra s/n°, tendo uma
área de 750ha (setecentos e cinquenta hectares), e os seguintes
limites: ao Norte, com terras devolutas; Sul, com terras adquiridas
pela Prelazia Apostólica de Porto Velho; Leste, com terras ocupadas
pelo Senhor Mário Monteiro; e a Oeste, com terras devolutas.
Medindo o lote 1.500m (hum mil e quinhentos) metros de frente, por
5.000m (cinco mil) ditos de fundos, conforme Carta de Aforamento n°
1.522 de O4 de março de 1.948, expedida pela Prefeitura Municipal
desta Capital. (Reg. Anterior:2190, fls. 38 do livro 3-E) Proprietário
(s):LUIZ ALVES BARBOSA, Brasileiro, Solteiro(a), Ruralista, CPF
207.523.931-20, residente e domiciliado em Porto Velho-RO. O
Oficial, Albino L. Do Nascimento.”
No referido registro consta ainda que Luiz Alves Barbosa, alienou
o imóvel a José Wilson Morais, que por seu turno vendeu para
Empreendimentos da Amazônia Ltda, que por seu turno transferiu
para Miguel Arcanjo Neto, e daí, para Reginaldo Vieira de
Vasconcelos.
Em julho de 1982, averbou no referido registro o Loteamento
denominado “Jardim Ipanema” (vide fl. 89), cuja gleba foi toda
desmembrada em lotes, tendo o citado empreendimento repassado
para NOVACAP IMÓVEIS Ltda em setembro de 1982.
Deste modo, por efeito do desmembramento, passou a contar no
registro averbações de matrículas de todos os lotes.
Extrai-se do registro descrito minuciosamente, que o bem foi
transferido legalmente pelo Município em 1979, por enfiteuse
mediante Carta de Aforamento para Luiz Alves Barbosa.
Deste modo, não há de se falar em bem público a ponto de implicar
na impossibilidade jurídica do pedido, mesmo porque, após ser
devidamente citado, o próprio Município de Porto Velho veio aos
autos (vide fl. 49) dizer expressamente não haver interesse na causa,
porquanto se tratava de pretensão particular, se resguardando
apenas com relação a eventuais direitos fazendários existentes
sobre o imóvel.
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Não obstante, mesmo que fosse o caso – se tratar de bem público
– haveria no caso, uma enfiteuse, a qual, consoante pacífica
jurisprudência também sujeita-se à aquisição prescritiva, como se
nota do seguinte aresto da Suprema Corte que decidiu:
AÇÃO DE RESGATE DE ENFITEUSE CUMULADA COM
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DOS FOROS VENCIDOS. A
ENFITEUSE TAMBÉM SE ADQUIRE POR USUCAPIAO. NO CASO,
OS ELEMENTOS DE FATO PARA SUA CONSTITUIÇÃO FORAM
COMPROVADOS E RECONHECIDOS PELA SENTENÇA. A
SENTENÇA RESOLVEU BEM O PROBLEMA DA CUMULAÇÃO DE
PEDIDOS NÃO SÓ PORQUE HAVIA LIGAÇÃO CONSEQUENCIAL
ENTRE ELES COMO PELO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO
DO ART. 155 DO C. PR. CIVIL. A CITAÇÃO FOI VALIDA. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
(STF – 1ª Turma – RE 60304, Min. Hermes Lima, em 31/12/1984)
O próprio col. STJ já estabeleceu que:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA
NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA
RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem acerca da presença
dos requisitos legais necessários para a aquisição da propriedade
pela usucapião extraordinária demandaria a reapreciação do
contexto fático e probatório dos autos, prática vedada pela Súmula
7 do STJ.
Precedentes.
1.1. É possível reconhecer a usucapião do domínio útil de bem
público sobre o qual tinha sido, anteriormente, instituída enfiteuse,
pois, nesta circunstância, existe apenas a substituição do enfiteuta
pelo usucapiente, não trazendo qualquer prejuízo ao Estado.
Precedentes.
2. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que
a incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame de dissídio
jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo
em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu
solução a causa a Corte de origem.
3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp 1642495/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017)
Civil e processo civil. Recurso especial. Usucapião. Domínio público.
Enfiteuse.
- É possível reconhecer a usucapião do domínio útil de bem público
sobre o qual tinha sido, anteriormente, instituída enfiteuse, pois,
nesta circunstância, existe apenas a substituição do enfiteuta pelo
usucapiente, não trazendo qualquer prejuízo ao Estado.
Recurso especial não conhecido.
(STJ - REsp 575.572/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/09/2005, DJ 06/02/2006, p. 276)
E sobre a enfiteuse, diz a profª Maria Helena Diniz:
Enfiteuse (do grego emphúteusis,eós “enxerto, implantação”, através
do latim tardio emphyteusis,is, “enfiteuse, arrendamento enfitêutico”)
ou arrendamento enfitêutico é um instituto jurídico originário do
Direito Romano.
A enfiteuse deriva diretamente do arrendamento por prazo longo ou
perpétuo de terras públicas a particulares, mediante a obrigação, por
parte do adquirente (enfiteuta), de manter em bom estado o imóvel e
efetuar o pagamento de uma pensão ou foro anual (vectigal), certo e
invariável, em numerário ou espécie, ao senhorio direto (proprietário).
Este, através de um ato jurídico, inter vivos ou de última vontade, atribui
ao enfiteuta, em caráter perpétuo, o domínio útil e o pleno gozo do bem.
[...]
Conhecida atualmente como “um aluguel perpétuo”, posto que nesse
instituto jurídico, o direito de propriedade é partido em dois (Domínio direto
e Domínio útil), sendo que o titular do direito do domínio direto é um credor
que cobra um arrendo anual denominado Foro (0,6%) e Laudêmio de
2,5% ou 5% em caso de venda do imóvel, sobre a propriedade, que fica
sobre a responsabilidade tributária dos titulares do domínio útil.
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No Brasil, por herança do império e do regime dominial das
chamadas “sesmarias”, o maior credor enfiteutico, é a União, mas
há também credores particulares, tais como famílias tradicionais e
a Igreja Católica.
A União cobra 5% de laudêmio, e os particulares 2,5% do mesmo.
Ambos cobram 0,6% de foro anual.
[...]
Até 10 de janeiro de 2003 (fim da vigência do Código Civil de 1916),
a enfiteuse era considerada um direito real, no entanto, com o início
da vigência do CC/02, em 11 de janeiro de 2003, a enfiteuse saiu do
rol de direitos reais, que são previstos no art. 1225 do Novo Código
Civil.
(autora citada in Curso de Direito Civil Brasileiro – Vol. Direito Das
Coisas, editora Saraiva)
Em caso idêntico, esta Corte já decidiu que:
Civil e Processo. Prova da alienação do bem público pela União
ao particular. Usucapião. Possibilidade. Ex-cônjuge demandado.
Ilegitimidade passiva.
Havendo prova da propriedade e domínio do particular, possível é
a pretensão de usucapião baseado em justo título, mesmo porque,
ainda que não houve tal propriedade, mas simples enfiteuse, ainda
assim seria possível a prescrição aquisitiva na medida em que
na enfiteuse apenas á troca da titularidade domínio útil do imóvel
pretendido não havendo afetação de eventual ente público.
O ex-cônjuge divorciado com separação de bens do demandado em
ação de usucapião, é ilegitimo para se postar no polo passivo da lide.
(TJRO – 1ª Câmara Cível – Apelação Cível nº 000220190.2011.8.22.0001, desta relatoria)
Assim, superada a questão dominial, vamos ao extrato probatório da
posse por mais de 10 anos.
Analisando os autos, verifica-se que há prova inequívoca de que
apelante está a muito tempo no imóvel.
Com efeito, à fl. 22, consta no cadastro imobiliário da Prefeitura,
como contribuinte do IPTU, a apelante desde o ano de 2001 (vide
também carnê do IPTU de fl. 25). A conta de energia elétrica, em
que se extrai que a recorrente é consumidora desde 2009 (fl. 25),
induz precisamente na ocupação do imóvel, além de notas fiscais de
compra de materiais utilizados para ampliação e reforma do imóvel
(fl. 26).
Deste modo, a posse exercida, se deu, inequivocamente por mais
de 10 anos, de forma mansa, pacífica e pública, a ponto de gerar o
direito invocado.
Ora, já sustentou o col. STJ que:
Para a configuração da usucapião extraordinária, necessária, além
de objeto hábil e do decurso do tempo, a presença de posse mansa,
pacífica e com animus domini.
(STJ – Terceira Turma - REsp 1315603 / SP, Min. João Otavio
Noronha, em 03/03/2016)
Pois bem, para elucidar a questão, convém trazer à baila a lição do
prof Flavio Tartuce:
“Modalidades da usucapião de bens imóveis:
a) Da usucapião ordinária:
Expressa o art. 1.242 do C.C, que: “Adquire também a propriedade
do imóvel aquele que, continua e incontestadamente, com justo
título e boa-fé, o possui por dez anos. Parágrafo único. Será de cinco
anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houve sido adquirido
onerosamente, com base no registro constante do respectivo
cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele
tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de
interesse social ou econômico”.
Como se nota, concentra-se no mesmo dispositivo duas modalidades
de usucapião ordinária.
No caput do comando há previsão da usucapião ordinária regular ou
comum, cujos requisitos são os seguintes:
Posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini por 10 anos.
O CC/2002 reduziu e unificou os prazos anteriormente previstos que
eram de 10 anos entre presentes e de 15 anos entre ausentes (art.
551, do CC1916).
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Justo título
Boa-fé, no caso a boa-fé subjetiva, existente no campo intencional
ou psicológico (art. 1.201, do CC).
[...]
Além dessa forma de usucapião prevista no caput do comando
legal, o seu parágrafo único trata da usucapião ordinária por
posse-trabalho. Isso porque o prazo cai para cinco anos se o
imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro
constante do respectivo cartório, cancelado posteriormente, desde
que os possuidores nele tiverem estabelecido moradia ou realizado
investimentos de interesse social e econômico. Em resumo, a
usucapião é possível com prazo reduzido, havendo posse qualificada
pelo cumprimento de uma função social.
(autor citado in Manual de Direito Civil, Editora Método, edição 2014,
pg 936 e ss).
Á luz dos conceitos expostos, tem-se que, no caso dos autos, a
recorrida inseriu-se nos requisitos para a constituição da usucapião.
Assim, ao meu sentir, não há qualquer óbice à legitimação da
usucapião.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso de Rejane de Oliveira
Gomes e Raimundo Roque dos Santos Sales para reconhecer o
usucapião em seu favor, determinando, em consequência determinar
a averbação da propriedade em seus nomes no respectivo cartório,
a qual será realizada gratuitamente (somente) de taxa cartorária face
a Assistência Judiciária Gratuita (considerando estarem assistidos
pela Defensoria Pública).
Deixo de condenar Novacap Imóveis Ltda ME no pagamento dos
honorários advocatícios, face o não cabimento na espécie bem
como ante o fato da empresa demandada, comprovadamente, não
ser mais a detentora do imóvel.
As diligências para implementação da presente decisão deverão ser
realizadas pelo juízo a quo competente.
Após o trânsito em julgado, encaminhe-se os autos à origem.
Intime-se.
Porto Velho, 10 de julho de 2018.
Desembargador Rowilson Teixeira
relator
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª Câmara Cível
0001395-55.2011.8.22.0001 - Apelação
Origem: 0001395-55.2011.8.22.0001 Porto Velho - Fórum Cível / 7ª
Vara Cível
Apelante: Edina Aparecida da Silva Leão
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelada: Jerusa Silva Florêncio
Advogado: João Lenes dos Santos (OAB/RO 392)
Apelado: José Afonso Florêncio
Relator(a) : Desembargador Rowilson Teixeira
Vistos.
Trata-se de apelação cível interposta por Edina Aparecida da Silva
Leão em face de Jerusa Silva Florêncio e José Afonso Florêncio.
Originalmente versou a pretensão de usucapião movida por Edina
Aparecida da Silva Leão em face da Jerusa Silva Florêncio e José
Afonso Florêncio, ao fundamento de ter adquirido no ano de 1997,
um imóvel localizado na rua Augusto Montenegro, nº 3698, quadra
225, lote 0280, no bairro Cidade Nova, nesta capital, tendo 316 m².
Afirma que após o pagamento da obrigação da aquisição do bem,
detém a posse do imóvel por mais de 10 anos, para fins de moradia,
porém, encontrando-se na impossibilidade do registro público do
imóvel.
Assim, pretendeu a declaração da propriedade pela via do usucapião.
Devidamente citados, somente Jerusa Silva Florêncio apresentou
contestação (à fl. 58), narrando que é ilegítima para se postar no
polo passivo da lide, na medida em que separada judicialmente de
José Afonso Florêncio. Afirma que não é mais dona do imóvel. No
mérito, ao final, pugnou pela improcedência da ação.
A União se manifestou à fl. 67, manifestando ausência de interesse
na lide.
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Citado, o Município de Porto Velho se manifestou pela ausência
do interesse na causa nada se opondo ao pedido da autora,
apenas se reguardando quanto a eventuais débitos tributários (vide
manifestação de fl. 53).
Citação dos confinantes (fl. 43/44), porém, não contestaram o feito.
O feito foi sentenciado antecipadamente (fl. 104), julgando-se extinto
o feito sem julgamento do mérito, pela impossibilidade jurídica do
pedido.
Inconformada, a demandante apela sustentando, em síntese, que o
imóvel não é bem púbico, na medida em que a certidão de inteiro teor
da matrícula imobiliária revela que houve transferência do domínio
útil pelo INCRA por meio de carta de aforamento concedida a José
Afonso Florêncio em dezembro/1980 (vide fl. 21, Carta de Aforamento
de nº 232.2.01/0.298) chegando a propriedade, sucessivamente,
até à autora da ação, de tal modo que, consequentemente, seja
possível juridicamente o pedido. Traz conceitos doutrinários bem
como jurisprudência sobre a possibilidade do usucapião em sede
de enfiteuse. Destaca conceitos sobre regularização urbana e
loteamentos, fazendo sugerir que a infraestrutura se encontra
em andamento por parte da municipalidade a ponto de não ser o
judiciário como encarregado de tal função, permitindo, e que a falta
desta – urbanização – não poderia afetar a regularização dominial do
lote pela simples inafastabilidade de lesão ao Judiciário.
Ao final postula pela reforma da sentença.
Inexistiu contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
O caso dos autos retrata pretensão de usucapião de imóvel.
A pretensão teve a petição inicial indeferida pelo juízo a quo, ao
fundamento de que o imóvel se tratou de “bem público”, fato refutado
pela apelante que pretende a reforma do decisum.
Pois bem, a matrícula (de nº 011150, do 1º Ofício de Registro de
Imóveis da Capital) do imóvel em disputa está representada pela
Certidão de Inteiro Teor de fl. 25, na qual consta assentado:
“IMÓVEL
Lote 14 da gleba 09, do Projeto Alto Madeira, localizado no Município
de Porto Velho-RO, tendo uma área de 32.2727ha (trinta e dois
hectares, vinte e sete ates e vinte e sete centiares) com os limites e
confrontações seguintes: Norte, área urbana de Porto Velho, Leste,
lote 21 da Gleba 09, Sul, lote 21 da gleba 09 e com o lote 03 da gleba
05, Oeste, lote 21 da gleba 09 e com o lote 03 da gleba 09. Registro
Anterior 1225. fls 37, do livro 2-E. Proprietário(s): UNIÃO FEDERAL.
O Oficial.
R-001-011150. Em 30 de Janeiro de 1981. Transmitente(s): UNIÃO
FEDERAL. Adquirente(s): JOSÉ AFONSO FLORÊNCIO. Brasileiro,
casado, Agricultor, CPF 003.150.952-53. Residente e domiciliado
em Porto Velho-RO. Título Definitivo. Registro número […], pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA...”.
Extrai-se do registro descrito minuciosamente, que o bem foi
transferido legalmente pelo Município em 1981, por enfiteuse
mediante Carta de Aforamento para José Afonso Florêncio.
Deste modo, não há de se falar em bem público a ponto de implicar
na impossibilidade jurídica do pedido, mesmo porque, após ser
devidamente citado, o próprio Município de Porto Velho e a própria
União vieram aos autos (vide fl. 53 e 67 respectivamente) dizer
expressamente não haver interesse na causa, porquanto se tratava
de pretensão particular, se resguardando apenas com relação a
eventuais direitos fazendários existentes sobre o imóvel.
Não obstante, mesmo que fosse o caso – se tratar de bem público
– haveria no caso, uma enfiteuse, a qual, consoante pacífica
jurisprudência também sujeita-se à aquisição prescritiva, como se
nota do seguinte aresto da Suprema Corte que decidiu:
AÇÃO DE RESGATE DE ENFITEUSE CUMULADA COM
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DOS FOROS VENCIDOS. A
ENFITEUSE TAMBÉM SE ADQUIRE POR USUCAPIAO. NO CASO,
OS ELEMENTOS DE FATO PARA SUA CONSTITUIÇÃO FORAM
COMPROVADOS E RECONHECIDOS PELA SENTENÇA. A
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SENTENÇA RESOLVEU BEM O PROBLEMA DA CUMULAÇÃO DE
PEDIDOS NÃO SÓ PORQUE HAVIA LIGAÇÃO CONSEQUENCIAL
ENTRE ELES COMO PELO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO
DO ART. 155 DO C. PR. CIVIL. A CITAÇÃO FOI VALIDA. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
(STF – 1ª Turma – RE 60304, Min. Hermes Lima, em 31/12/1984)
O próprio col. STJ já estabeleceu que:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA
NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA
RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem acerca da presença
dos requisitos legais necessários para a aquisição da propriedade
pela usucapião extraordinária demandaria a reapreciação do
contexto fático e probatório dos autos, prática vedada pela Súmula
7 do STJ.
Precedentes.
1.1. É possível reconhecer a usucapião do domínio útil de bem
público sobre o qual tinha sido, anteriormente, instituída enfiteuse,
pois, nesta circunstância, existe apenas a substituição do enfiteuta
pelo usucapiente, não trazendo qualquer prejuízo ao Estado.
Precedentes.
2. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que
a incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame de dissídio
jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo
em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu
solução a causa a Corte de origem.
3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp 1642495/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017)
Civil e processo civil. Recurso especial. Usucapião. Domínio público.
Enfiteuse.
- É possível reconhecer a usucapião do domínio útil de bem público
sobre o qual tinha sido, anteriormente, instituída enfiteuse, pois,
nesta circunstância, existe apenas a substituição do enfiteuta pelo
usucapiente, não trazendo qualquer prejuízo ao Estado.
Recurso especial não conhecido.
(STJ - REsp 575.572/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/09/2005, DJ 06/02/2006, p. 276)
E sobre a enfiteuse, diz a profª Maria Helena Diniz:
Enfiteuse (do grego emphúteusis,eós “enxerto, implantação”, através
do latim tardio emphyteusis,is, “enfiteuse, arrendamento enfitêutico”)
ou arrendamento enfitêutico é um instituto jurídico originário do
Direito Romano.
A enfiteuse deriva diretamente do arrendamento por prazo longo ou
perpétuo de terras públicas a particulares, mediante a obrigação, por
parte do adquirente (enfiteuta), de manter em bom estado o imóvel e
efetuar o pagamento de uma pensão ou foro anual (vectigal), certo e
invariável, em numerário ou espécie, ao senhorio direto (proprietário).
Este, através de um ato jurídico, inter vivos ou de última vontade,
atribui ao enfiteuta, em caráter perpétuo, o domínio útil e o pleno
gozo do bem.
[...]
Conhecida atualmente como “um aluguel perpétuo”, posto que nesse
instituto jurídico, o direito de propriedade é partido em dois (Domínio
direto e Domínio útil), sendo que o titular do direito do domínio direto
é um credor que cobra um arrendo anual denominado Foro (0,6%)
e Laudêmio de 2,5% ou 5% em caso de venda do imóvel, sobre a
propriedade, que fica sobre a responsabilidade tributária dos titulares
do domínio útil.
No Brasil, por herança do império e do regime dominial das
chamadas “sesmarias”, o maior credor enfiteutico, é a União, mas
há também credores particulares, tais como famílias tradicionais e
a Igreja Católica.
A União cobra 5% de laudêmio, e os particulares 2,5% do mesmo.
Ambos cobram 0,6% de foro anual.
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[...]
Até 10 de janeiro de 2003 (fim da vigência do Código Civil de 1916),
a enfiteuse era considerada um direito real, no entanto, com o início
da vigência do CC/02, em 11 de janeiro de 2003, a enfiteuse saiu do
rol de direitos reais, que são previstos no art. 1225 do Novo Código
Civil.
(autora citada in Curso de Direito Civil Brasileiro – Vol. Direito Das
Coisas, editora Saraiva)
Em caso idêntico, esta Corte já decidiu que:
Civil e Processo. Prova da alienação do bem público pela União
ao particular. Usucapião. Possibilidade. Ex-cônjuge demandado.
Ilegitimidade passiva.
Havendo prova da propriedade e domínio do particular, possível é
a pretensão de usucapião baseado em justo título, mesmo porque,
ainda que não houve tal propriedade, mas simples enfiteuse, ainda
assim seria possível a prescrição aquisitiva na medida em que
na enfiteuse apenas á troca da titularidade domínio útil do imóvel
pretendido não havendo afetação de eventual ente público.
O ex-cônjuge divorciado com separação de bens do demandado em
ação de usucapião, é ilegitimo para se postar no polo passivo da lide.
(TJRO – 1ª Câmara Cível – Apelação Cível nº 000220190.2011.8.22.0001, desta relatoria)
Assim, superada a questão dominial, vamos ao extrato probatório da
posse por mais de 10 anos.
Analisando os autos, verifica-se que há prova inequívoca de que
apelante está a muito tempo no imóvel.
Com efeito, à fl. 16 e seguintes, consta no cadastro imobiliário da
Prefeitura, como contribuinte do IPTU, a apelante desde o ano de
1997 (vide também carnê do IPTU de fl. 31). A conta de energia
elétrica, em que se extrai que a recorrente é consumidora desde
1997 (fl. 29), induz precisamente na ocupação do imóvel, além de
notas fiscais de compra de materiais utilizados para ampliação e
reforma do imóvel (fl. 26).
Deste modo, a posse exercida, se deu, inequivocamente por mais
de 10 anos, de forma mansa, pacífica e pública, a ponto de gerar o
direito invocado.
Ora, já sustentou o col. STJ que:
Para a configuração da usucapião extraordinária, necessária, além
de objeto hábil e do decurso do tempo, a presença de posse mansa,
pacífica e com animus domini.
(STJ – Terceira Turma - REsp 1315603 / SP, Min. João Otavio
Noronha, em 03/03/2016)
Pois bem, para elucidar a questão, convém trazer à baila a lição do
prof Flavio Tartuce:
“Modalidades da usucapião de bens imóveis:
a) Da usucapião ordinária:
Expressa o art. 1.242 do C.C, que: “Adquire também a propriedade
do imóvel aquele que, continua e incontestadamente, com justo
título e boa-fé, o possui por dez anos. Parágrafo único. Será de cinco
anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houve sido adquirido
onerosamente, com base no registro constante do respectivo
cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele
tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de
interesse social ou econômico”.
Como se nota, concentra-se no mesmo dispositivo duas modalidades
de usucapião ordinária.
No caput do comando há previsão da usucapião ordinária regular ou
comum, cujos requisitos são os seguintes:
Posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini por 10 anos.
O CC/2002 reduziu e unificou os prazos anteriormente previstos que
eram de 10 anos entre presentes e de 15 anos entre ausentes (art.
551, do CC1916).
Justo título
Boa-fé, no caso a boa-fé subjetiva, existente no campo intencional
ou psicológico (art. 1.201, do CC).
[...]
Além dessa forma de usucapião prevista no caput do comando
legal, o seu parágrafo único trata da usucapião ordinária por
posse-trabalho. Isso porque o prazo cai para cinco anos se o
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imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro
constante do respectivo cartório, cancelado posteriormente, desde
que os possuidores nele tiverem estabelecido moradia ou realizado
investimentos de interesse social e econômico. Em resumo, a
usucapião é possível com prazo reduzido, havendo posse qualificada
pelo cumprimento de uma função social.
(autor citado in Manual de Direito Civil, Editora Método, edição 2014,
pg 936 e ss).
Á luz dos conceitos expostos, tem-se que, no caso dos autos, a
recorrida inseriu-se nos requisitos para a constituição da usucapião.
Assim, ao meu sentir, não há qualquer óbice à legitimação da
usucapião.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso de Edina Aparecida da
Silva Leão para reconhecer o usucapião em seu favor, determinando,
em consequência determinar a averbação da propriedade em seu
nome no respectivo cartório, a qual será realizada gratuitamente
(somente) de taxa cartorária face a Assistência Judiciária Gratuita
(considerando estar assistida pela Defensoria Pública).
Excluo Jerusa Silva Florêncio da lide, sem honorários e custas.
Deixo de condenar José Afonso Florêncio no pagamento das custas
e honorários face o estado de miserabilidade, pelo que se concede
a Justiça gratuita.
As diligências para implementação da presente decisão deverão ser
realizadas pelo juízo a quo competente.
Após o trânsito em julgado, encaminhe-se os autos à origem.
Intimem-se.
Expeça-se ofício à União, ao INCRA, e ao Município de Porto Velho,
dando ciência desta decisão.
Porto Velho, 10 de julho de 2018.
Desembargador Rowilson Teixeira
relator

2ª CÂMARA CÍVEL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
2ª Câmara Cível
0012724-25.2015.8.22.0001 - Embargos de Declaração
Origem: 0012724-25.2015.8.22.0001 Porto Velho - Fórum Cível /
4ª Vara Cível
Embargante: Santo Antônio Energia S.A
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Advogada: Luciana Sales Nascimento (OAB/PB 17625B)
Advogado: Everson Aparecido Barbosa (OAB/RO 2803)
Advogado: Francisco Luis Nanci Fluminhan (OAB/RO 8.011)
Advogada: Bruna Rebeca Pereira da Silva (OAB/RO 4982)
Advogada: Rafaela Pithon Ribeiro (OAB/BA 21026)
Advogada: Julia Peres Capobianco (OAB/SP 350981)
Advogado: Andrey Cavalcante de Carvalho (OAB/RO 303B)
Embargada: Viviane Patricio Ferreira
Advogada: Gecilene Antunes Faustino (OAB/RO 2474)
Relator: Juiz Johnny Gustavo Clemes
Vistos etc.
Considerando que o subscritor dos embargos de declaração não
possui procuração nos autos, determino a intimação da embargante,
Santo Antônio Energia S/A, para regularizar a representação nos
autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento
dos embargos.
Ressalte-se que somente será aceita a comprovação do ato por
meio digital, inserida no Sistema Digital do Segundo Grau (SDSG).
Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 10 de julho de 2018.
Juiz Johnny Gustavo Clemes
Relator
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1ª CÂMARA ESPECIAL
1ª Câmara Especial
Embargos de Declaração nº 0016589-11.2015.8.22.0501
Embargante: José Francisco de Araújo
Advogado: José de Almeida Júnior (OAB/RO 1.370)
Embargado: Ministério Público
Relator: Des. Gilberto Barbosa
Revisor: Des. Oudivanil de Marins
Vistos etc.
Considerando que se está a cuidar de embargos com finalidade
modificativa, por aplicação analógica do artigo 1.023, §2º do Código
de Processo Civil, que seja o embargado intimado para, em cinco
dias, apresentar contrarrazões.
Após, volte-me concluso.
Publique-se.
Porto Velho, 09 de julho de 2018.
Des. Gilberto Barbosa
Relator

2ª CÂMARA ESPECIAL
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
2ª Câmara Especial
0006225-13.2015.8.22.0005 - Embargos de Declaração
Origem: 0006225-13.2015.8.22.0005 Ji-Paraná / 5ª Vara Cível
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador: Juliana Bueno Bergmann (OAB/RS 100038)
Procurador: Boaz de Matos Farias (OAB/RO 8126)
Embargada: Luiza da Silva
Advogado: Ézilei Cipriano Veiga (OAB/RO 3213)
Relator(a) : Desembargador Renato Martins Mimessi
Vistos.
Luiza da Silva opõe Embargos de Declaração em face do acórdão
de fls.98/111.
A Embargante aponta omissão entre os termos contidos no acórdão
e no texto da sentença, uma vez que no relatório da sentença julgou
parcialmente procedente condenado o INSS ao pagamento do
benefício de auxílio-doença acidentário e no desfecho do acórdão
concedeu o benefício de auxílio-doença.
Pois bem. De fato, a sentença condenou o INSS ao pagamento
do benefício auxílio-doença acidentário desde a cessação em
02/04/2014 e, por equívoco no relatório do acórdão concedeu o
benefício de auxílio-doença.
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida em
juizo por LUIZA DA SILVA, para o efeito de CONDENAR o INSS
ao pagamento do benefício auxílio-doença acidentário desde a
cessação do referido benefício concedido na esfera administrativa
em 02/04/2014.
Por fim, julgo extinto o feito com resolução do mérito”
Trata-se de erro meramente material, corrigível de ofício e que em
nada influência no resultado do julgamento proferido.
Em face do exposto, acolho os embargos para retificar o erro,
de forma que, no relatório do referido acórdão, onde está escrito
benefício de auxílio-doença, passe a considerar-se como benefício
auxílio-doença acidentário, tendo em vista que o referido acórdão
julgou no sentido para manter hígida a sentença, conforme fls. 77.
Intimem-se.
Porto Velho, 09 de julho de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Relator
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CÂMARAS ESPECIAIS REUNIDAS
ABERTURA DE VISTAS
Câmaras Especiais Reunidas
ABERTURA DE VISTA
0007335-96.2014.8.22.0000 Mandado de Segurança
Impetrante: Thiago Neves Bortoleto
Advogado: Hiran Saldanha de Macedo Castiel (OAB/RO 4.235)
Impetrado: Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania
de Rondônia
Impetrado: Diretor da Fundação Prefessor Carlos Augusto
Bittencourt - FUNCAB
Advogado: Másterson Neri Castro Chaves (OAB/RO 5346)
Interessado (Parte Passiva): Estado de Rondônia
Procurador: Juraci Jorge da Silva (OAB/RO 528)
Relator: DES. OUDIVANIL DE MARINS
Distribuído por Sorteio em 18/07/2014
Intimação
Fica o Impetrante intimado para, recolher as custas finais, nos
termos do art. 2º, § 2º do Provimento Conjunto n. 002/2017 - PR/
CG de 26/06/2017, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
protesto e posterior inscrição na dívida ativa do Estado.
Observação: Na hipótese de ocorrer qualquer dificuldade na
emissão da Guia de Recolhimento, pelo sítio do Tribunal de Justiça
do Estado de Rondônia, deverá o interessado entrar em contato
com o departamento pelos telefones (69) 3217-1077/1078/1129
Porto Velho, 10 de Julho de 2018.
Cleomar Ramos Barreto
Cad. 203308-9 1ºDEJUESP/TJRO

1ª CÂMARA CRIMINAL
1ª Câmara Criminal
REPUBLICAÇÃO POR ERRO MATERIAL
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0003746-57.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0000428-09.2018.8.22.0019
Paciente: Elias Dias Lopes
Impetrante(Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de
Rondônia( )
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Machadinho do Oeste - RO
Relator:Des. Valter de Oliveira
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria do Estado de Rondônia em favor de Elias Dias
Lopes, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, apontando
como coator o Juiz de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de
Machadinho do Oeste/RO.
Informa, em síntese, que:
1.O paciente foi preso em flagrante delito em 8/5/2018 pela prática
do crime previsto no art.33, caput, e art.34 da Lei 11.343/06;
2.O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido;
3.foram apreendidos aproximadamente 460g de maconha na
residência do paciente bem como (01) balança de precisão e rolos
de papel filme;
Finalmente, ressaltando que a gravidade da infração não é bastante
para a manutenção da prisão, pugna pela concessão da ordem, a
fim de assegurar-lhe a imediata soltura. Alternadamente, requer a
concessão de medidas cautelares diversas da prisão.
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Relatei, decido.
O habeas corpus, remédio jurídico constitucional, visa reprimir
ameaça ou coação por ilegalidade ou abuso de poder.
No caso, conquanto inquestionáveis as condições de admissibilidade
do pleito, verifico que os elementos trazidos pelo impetrante são
insuficientes, ao menos por ora, para refutar os fundamentos do
decreto prisional, que, em tese, foi mantido porque presentes os
requisitos do art. 312 do CPP.
Cumpre mencionar que o paciente já possui condenação anterior
transitada em julgado nos autos n. 0001691-81.2015.8.22.0019
bem como responde pela prática do crime de mesma natureza nos
autos n.0000842-75.2016.8.22.0019, conforme demonstrado na
Certidão de Antecedentes Criminais de fls. 47/52.
Anoto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida
excepcional, que exige a constatação de inequívoca ilegalidade, o
que não vislumbro no caso ora analisado.
Necessário, assim, o processamento normal do writ, para um
exame mais acurado do pedido, o que se fará em cotejo com as
informações a serem prestadas pela autoridade impetrada.
Posto isso, indefiro o pedido de liminar e determino que sejam
solicitadas, com urgência, as informações da autoridade tida como
coatora que deverão ser prestadas por e-mail dejucri@tjro.jus.br ou
via malote digital no prazo de 48 horas.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Porto Velho - RO, 10 de julho de 2018.
Desembargador Valter de Oliveira
Relator
1ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0003746-57.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0000428-09.2018.8.22.0019
Paciente: Elias Dias Lopes
Impetrante(Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de
Rondônia( )
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Machadinho do Oeste - RO
Relator:Des. Valter de Oliveira
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria do Estado de Rondônia em favor de Elias Dias
Lopes, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, apontando
como coator o Juiz de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de
Machadinho do Oeste/RO.
Informa, em síntese, que:
1.O paciente foi preso em flagrante delito em 8/5/2018 pela prática
do crime previsto no art.33, caput, e art.34 da Lei 11.343/06;
2.O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido;
3.Foram apreendidos aproximadamente 460g de maconha na
residência do paciente bem como (01) balança de precisão e rolos
de papel filme;
Finalmente, ressaltando que a gravidade da infração não é bastante
para a manutenção da prisão, pugna pela concessão da ordem, a
fim de assegurar-lhe a imediata soltura. Alternadamente, requer a
concessão de medidas cautelares diversas da prisão.
Relatei, decido.
O habeas corpus, remédio jurídico constitucional, visa reprimir
ameaça ou coação por ilegalidade ou abuso de poder.
No caso, conquanto inquestionáveis as condições de admissibilidade
do pleito, verifico que os elementos trazidos pelo impetrante são
insuficientes, ao menos por ora, para refutar os fundamentos do
decreto prisional, que, em tese, foi mantido porque presentes os
requisitos do art. 312 do CPP.
Cumpre mencionar que o paciente já possui condenação anterior
transitada em julgado nos autos n. 0001691-81.2015.8.22.0019
bem como responde pela prática do crime de mesma natureza nos
autos n.0000842-75.2016.8.22.0019, conforme demonstrado na
Certidão de Antecedentes Criminais de fls. 47/52.
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Anoto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida
excepcional, que exige a constatação de inequívoca ilegalidade, o
que não vislumbro no caso ora analisado.
Necessário, assim, o processamento normal do writ, para um
exame mais acurado do pedido, o que se fará em cotejo com as
informações a serem prestadas pela autoridade impetrada.
Posto isso, indefiro o pedido de liminar e determino sejam solicitadas
as informações da autoridade tida como coatora.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Porto Velho - RO, 10 de julho de 2018.
Desembargador Valter de Oliveira
Relator
1ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0003744-87.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0002714-11.2018.8.22.0002
Paciente: Maicon Pinheiro Simenikin
Impetrante(Advogada): Sandra Pires Correa Araújo(OAB/RO 3164)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Ariquemes - RO
Relator:Des. Daniel Ribeiro Lagos
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela
advogada Sandra Pires Correa Araújo, em favor do paciente Maicon
Pinheiro Simenikin, acusado de praticar, em tese, o delito previsto
no art. 180 do Código Penal c/c art. 244-B do ECA, apontando
como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da
Comarca de Ariquemes/RO.
Sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal,
ao argumento que inexistem os pressupostos ensejadores da
mantença da custódia, considerando que a decisão que converteu
a prisão em preventiva, foi decretada fundamentada na garantia
da ordem pública, contudo, sem amparo em qualquer fundamento
concreto.
Assevera que a gravidade em abstrato do delito, por si só, não
autoriza à segregação da liberdade antes do trânsito em julgado
da sentença condenatória, até porque não há indicativo mínimo
que demonstre que, livre, possa obstruir a instrução criminal e
tampouco prejudicar a ordem pública, possuindo residência fixa no
distrito da culpa e trabalho lícito.
Firme nesses argumentos, pleiteia a concessão de liminar aos fins
de liberação provisória do paciente, podendo, ainda, a concessão
ser cumulada com algumas das medidas cautelares. No mérito,
requer sua confirmação, caso concedido.
Relatei. Decido.
É dos autos que no dia 02/07/2018 uma guarnição da polícia militar
recebeu uma denúncia anônima, afirmando que 02 indivíduos
haviam deixado uma motocicleta produto de crime, na última rua
do setor 08 no município de Ariquemes. Em diligências na região,
a polícia localizou na rua 10, 03 indivíduos, entre eles o paciente.
Ao avistar a viatura, o paciente e o adolescente M.R.M tentaram
empreender fuga, contudo, foram abordados e detidos. No imóvel
supramencionado estavam os acusados Bruno e Felipe. Em buscas
no local, foi encontrado uma faca grande com cabo branco e uma
motocicleta Honda Biz de placas NBX-6904, a qual possui alerta
de roubo. O acusado Bruno afirmou que reside no imóvel com sua
família, contudo, indagados pela polícia acerca da procedência da
res furtiva, ninguém assumiu a posse ou explicou a origem.
Como se vê, estão presentes indícios de autoria e materialidade e,
embora somente isso não seja suficiente para mantença da custódia
cautelar, nessa fase processual, frente a natureza excepcional da
medida cautelar, que requer relevante convencimento através das
circunstâncias fáticas capazes de conduzir à concessão do pedido
liminar de forma inconteste e, por não se vislumbrar manifesta
ilegalidade da prisão preventiva, INDEFIRO a liminar, ressalvando
melhor juízo quando do julgamento do mérito do habeas corpus.
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Requisitem-se informações em até 48 horas, para que a autoridade
dita coatora esclareça acerca do crime de roubo que originou o
processo em tela, especificamente se há indício de sua autoria ou
participação naquele crime, a serem prestadas por e-mail dejucri@
tjro.jus.br ou malote digital, por questão de celeridade e economia
processual. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça.
Publique-se.
Porto Velho - RO, 10 de julho de 2018.
Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Relator
1ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0003675-55.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0003795-92.2014.8.22.0015
Paciente: Timoteo José Santi Rodrigues
Impetrante(Advogado): Fábio Fleck Borba(OAB/RS 96595)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de GuajaráMirim - RO
Relator em substituição regimental: Desembargador Valter de Oliveira
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
por Fábio Fleck Borba (OAB/RS 96.595), em favor de Timoteo
José Santi Rodrigues, denunciado no delito tipificado no art. 302
(homicídio culposo) do Código de Trânsito Brasileiro, apontando
como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de
Guajará-Mirim/RO.
Alega o impetrante que a autoridade coatora indeferiu pedido de
intimação do perito que elaborou o Laudo de exame em local de
acidente de tráfego com vítima fatal nº 879/2014/IC/GM/RO, para
prestar esclarecimentos em audiência.
O pedido foi indeferido ao fundamento de que não foi indicado
qual ponto do laudo em questão necessita de esclarecimentos
ou que apresenta irregularidade, o que deveria ter sido apontado
previamente pela defesa, para resposta por escrito pelo perito
criminal.
Aduz o impetrante, que com a realização do interrogatório judicial do
paciente, a instrução processual estará definitivamente encerrada,
impossibilitando que a defesa técnica inquira o perito em audiência.
Defende que impedir a defesa de inquirir o perito em audiência,
retira a possibilidade de contraditar, em juízo, o laudo pericial
confeccionado unilateralmente no âmbito do inquérito policial, que
serviu de base para a propositura da ação penal.
Requer, liminarmente, o adiamento do interrogatório judicial do
paciente, que ocorrerá em audiência designada para 09/07/2018
às 14h35min, na cidade de Santiago/RS, e em mérito, que seja
determinado a oitiva do perito criminal que elaborou o Laudo de
exame em local de acidente de tráfego com vítima fatal nº 879/2014/
IC/GM/RO.
É a síntese do necessário.
Decido sobre o pedido liminar.
Pela análise dos autos, tenho que a presente liminar deve ser
concedida.
Verifico dos autos que a despeito de a perícia mencionada ter sido
deferida nas decisões de fls. 101, 183, 198 (anexo), esta não pôde
ser realizada ante a impossibilidade de comparecimento do perito,
em razão de tratamento médico (fl. 198 anexo).
Ao final, após reiterados pedidos da defesa para que se oportunizasse
a oitiva do perito, o juízo da 1ª Vara Criminal de Guajará-Mirim,
em nova decisão, indeferiu o pleito, sob a justificativa de que não
foi indicado qual ponto do referido laudo de exame necessita de
esclarecimentos ou que apresenta irregularidade, inviabilizando o
exercício do contraditório e ampla defesa do paciente.
Logo, diante desses prementes elementos probatórios, vê-se que
o direito do paciente deve ser assegurado, haja vista entender que
nenhum prejuízo haverá acaso redesignada tal audiência criminal,
ao contrário se acontecer, eis que dará por encerrada a instrução
processual e, com isso haver séria possibilidade de anulação de
todo o seu processado.
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Assim, em juízo preliminar, tenho suficientemente comprovado
pelo impetrante a necessidade de suspensão do interrogatório
judicial em audiência agendada para 09/07/2018, às 14h35min na
Comarca de Santiago/RS, devendo ficar obstada nova designação
até o julgamento do mérito do presente writ.
Portanto, diante do exposto, para evitar possível cerceamento de
defesa, e ao princípio da ampla defesa, conforme devidamente
fundamentado, a liminar deve ser concedida.
Intime-se.
Expeça-se o necessário.
Porto Velho, 06 de julho de 2018.
Des. Valter de Oliveira
Relator em substituição regimental

2ª CÂMARA CRIMINAL
2ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Apelação
Número do Processo :0000509-14.2016.8.22.0023
Processo de Origem : 0000509-14.2016.8.22.0023
Apelante: João Domingos dos Santos
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia( )
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Miguel Monico Neto
Vistos.
Considerando a informação (fl. 365) de que o apelante já se
encontra preso, deve ser desconsiderada a parte final do voto do
relator que ordenou a expedição de mandado de prisão.
Porto Velho, 10 de julho de 2018.
Desembargador Miguel Monico Neto
Presidente 2ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Apelação
Número do Processo :0001823-93.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0000218-77.2016.8.22.0002
Apelante: Julio Sergio dos Santos
Advogado: Hamilton Junior Constantino Andrade Trondoli(OAB/RO 6856)
Advogado: Antônio Rerison Pimenta Aguiar(OAB/RO 5993)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Assistente - (Passivo): Roseli Turmina
Advogado: Evaldo Silvan Duck de Freitas(OAB/RO 884)
Advogado: Carlos Reinaldo Martins(OAB/RO 6923)
Advogado: Silvio Machado(OAB/RO 3355)
Relator em substituição regimental:Des. Miguel Monico Neto
Vistos.
Conforme certificado pelo 2º Departamento Judiciário Criminal,
o Assistente de acusação não foi intimado para apresentar suas
contrarrazões.
Assim, proceda-se à sua intimação.
Apresentadas as contrarrazões, voltem conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Porto Velho - RO, 10 de julho de 2018.
Desembargador Miguel Monico Neto
Relator em substituição regimental
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0003448-65.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0000916-73.2018.8.22.0015
Paciente: Jonatã Justiniano Feliciano
Impetrante(Advogado): Mikael Augusto Fochesatto(OAB/RO 9194)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Guajará-Mirim - RO
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Relator:Des. Miguel Monico Neto
Vistos.
O advogado Mikael Augusto Fochesatto (OAB/RO 9194) impetra
habeas corpus com pedido de liminar, em favor do paciente Jonatã
Justiniano Feliciano, preso em flagrante no dia 13.5.2018, acusado
pela prática de tentativa de homicídio.
Sustenta que não há fundamentos para a manutenção da prisão
cautelar do paciente, pois inexistentes os pressupostos do art.
312 do CPP, bem como o decreto preventivo está desprovido de
fundamentação idônea.
Destaca ainda que a gravidade abstrata do crime não se presta,
por si só, a justificar a medida excepcional. Defende, ainda, que
a prisão cautelar pode ser substituída por alguma das medidas
cautelares do art. 319 do CPP, e que o paciente é primário, possui
residência fixa, profissão definida e família, ostentando condições
pessoais favoráveis a responder ao processo em liberdade.
Pugna pela concessão da liberdade ao paciente em sede de liminar
e, no mérito, a concessão da ordem ou a substituição por medidas
cautelares alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 14-15)
A autoridade apontada como coatora informou que após a
apresentação da denúncia nos autos de origem, a defesa
pugnou pela revisão da prisão preventiva, ao que, em decisão
fundamentada, o juízo impetrado a revogou, aplicando medidas
cautelares, e atualmente o feito encontra-se aguardando a data da
audiência de instrução e julgamento (fl. 19).
O i. Procurador de Justiça Cláudio José de Barros Silveira
manifestou-se pela perda do objeto do presente writ (fls. 20-21).
Examinados. Decido.
Considerando as informações prestadas pela autoridade apontada
como coatora, noticiando que procedeu à revisão da prisão
preventiva do paciente, colocando-o em liberdade mediante
o cumprimento de medidas cautelares, resta prejudicada a
apreciação do presente habeas corpus.
Posto isso, com fundamento no art.123, V, do RITJRO, julgo
prejudicado o HC, em razão da perda do objeto.
Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.
Publique-se.
Porto Velho, 10 de julho de 2018.
Desembargador Miguel Monico Neto
Relator
2ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0003301-39.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0008195-10.2018.8.22.0501
Paciente: Marceliana Silva Barbosa
Impetrante(Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de
Rondônia( )
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da
Comarca de Porto Velho - RO
Relator em substituição regimental: Desembargador Miguel Monico
Neto.
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de Rondônia, impetrou habeas
corpus com pedido liminar, em favor de Marceliana Silva Barbosa,
presa em flagrante no dia 25/05/2018, por ter, em tese, praticado o
delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Aduz ser a paciente genitora de uma criança de 05 anos de idade,
sendo a única provedora da criança, econômica e afetivamente.
Argui sobre a decisão do STF proferida em sede de habeas
corpus coletivo (HC 143.641/SP) em favor de mulheres em prisão
provisória que sejam gestantes ou mães de crianças até 12 anos
de idade, entendendo que estas possuem o direito de ficar em
prisão domiciliar até o julgamento do caso.
Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem para substituir
a prisão preventiva por domiciliar com monitoramento eletrônico.
O pedido liminar foi indeferido à fl. 40.
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A autoridade coatora prestou informações às fls. 44/45 e 47/48.
Relatado. Decido.
Conquanto o habeas corpus seja instrumento amplamente
utilizado nas hipóteses em que o agente sofre ou está ameaçado
de sofrer coação em sua liberdade de locomoção, fica prejudicado
o processamento do writ quando a autoridade apontada como
coatora revoga a decisão que, originariamente, causava suposto
constrangimento ilegal, ante a perda superveniente de interesse
de agir.
Assim, da análise das informações prestadas pela autoridade
coatora (fls. 47/48), verifico que a prisão preventiva da paciente foi
revogada em audiência de custódia.
Nesse sentido, julgo prejudicada a análise do presente habeas
corpus, em razão da perda do objeto, com fundamento no art. 659
do CPP e no art. 123, inc. V, do atual RITJRO.
Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.
Publique-se.
Porto Velho - RO, 6 de julho de 2018.
Desembargador Valdeci Castellar Citon
Relator
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus
Número do Processo :0003624-44.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0007276-21.2018.8.22.0501
Paciente: Eros Bueno Rodrigues Dantas
Impetrante(Advogado): Antonio Pereira da Silva(OAB/RO 802)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto
Velho - RO
Relator em substituição regimental:Des. Miguel Monico Neto
Vistos.
O impetrante informa na petição de fl. 27, a desistência do habeas
corpus distribuído via PJE sob o n. 0801817-53.2018.8.22.0000,
bem como reitera o pedido de concessão da liminar para suspender
o processo-crime.
Todavia, considerando que o pedido liminar já foi apreciado, não
havendo nenhuma modificação fática ou processual que lhe dê
fundamento, determino o cumprimento do despacho de fl. 24.
Publique-se.
Porto Velho - RO, 9 de julho de 2018.
Desembargador Miguel Monico Neto
Relator em substituição regimental

PAUTA DE JULGAMENTO
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
COMUNICADO
O Excelentíssimo Desembargador Valter de Oliveira, Presidente
das Câmaras Criminais Reunidas, no uso de suas atribuições
legais, comunica aos Excelentíssimos Desembargadores, ao
representante do Ministério Público do Estado de Rondônia, aos
senhores Advogados e demais interessados que, a Sessão de
Julgamento das Câmaras Criminais Reunidas do mês de julho,
será realizada no dia 27 de julho do corrente ano, no Plenário I
deste Tribunal, às 9 horas (sexta-feira).
Porto Velho, 10 de julho de 2018.
Desembargador VALTER DE OLIVEIRA
Presidente das Câmaras Criminais Reunidas
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PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª CÂMARA CÍVEL
Data de interposição: 01/06/2018
Data do julgamento: 03/07/2018
0015112-37.2011.8.22.0001 – Embargos de Declaração em Apelação
Origem: 0015112-37.2011.8.22.0001 – Porto Velho (3ª Vara Cível)
Embargante: Centro de Ensino São Lucas Ltda.
Advogados: Diógenes Nunes de Almeida Neto (OAB/RO 3831),
José Vitor Costa Júnior (OAB/RO 4575),
Jesus Clezer Cunha Lobato (OAB/RO 2863) e
Vera Lúcia Nunes de Almeida (OAB/RO 1833)
Embargada: Alcione da Silva Allig
Advogados: Reynaldo Diniz Pereira Neto (OAB/RO 4180),
David Antônio Avanso (OAB/RO 1656) e
Izidoro Celso Nobre da Costa (OAB/RO 3361)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Embargos de declaração. Omissão. Fixação de honorários Grau
de recurso. Sentença proferida no CPC/1973. Descabimento.
Enunciado do STJ.
Conforme Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.
Recurso não provido.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de interposição: 05/05/2015
Data de redistribuição: 23/06/2017
Data do julgamento: 03/07/2018
0004668-71.2013.8.22.0001 - Agravo Interno em Apelação
Origem: 0004668-71.2013.8.22.0001 – Porto Velho/ 8ª Vara Cível
Agravante: Bairro Novo Porto Velho Empreendimento Imobiliário S/A
Advogados: Andrey Cavalcante de Carvalho (OAB/RO 303 B),
Paulo Barroso Serpa (OAB/RO 4923),
Gustavo Clemente Vilela (OAB/SP 220907),
Alexandre Batista Fregonesi (OAB/SP 172276),
Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles (OAB/SP 163334)
e outros
Agravados: Thaís de Oliveira Michalski Aguiar e Anderson Garcia Aguiar
Advogados: Walmar Meira Paes Barreto Neto (OAB/RO 2047),
Mirleni de Oliveira Mariano Meira (OAB/RO 5708) e
José Eduvirge Mariano (OAB/RO 324 A)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Processo Civil. Agravo Interno. Petição física em processo digital.
Inexistência do recurso. Não conhecimento.
Conforme a Lei nº 11.419/2006 e a Instrução Conjunta n. 14/2010PR/CG, nos processos digitais, somente cabível o peticionamento
eletrônico sendo vedada a utilização do meio físico, de tal modo
que seja inexistente recurso protocolizado fisicamente.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de interposição: 12/04/2018
Data do julgamento: 03/07/2018
0005505-92.2014.8.22.0001 - Embargos de Declaração em Apelação
Origem : 00055059220148220001 Porto Velho/RO (8ª Vara Cível)
Embargante : Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A
Advogados : Rafael Micheletti de Souza (OAB/SP 186496)
Maria Heloísa Bisca Bernardi (OAB/RO 5758)
Silvia Regina Barbuy Melchior (OAB/SP 111240)
Sidnei Amendoeira JR. (OAB/SP 146240) e outros
Embargada : Rovema Locadora de Veículos Ltda
Advogado : José Cristiano Pinheiro (OAB/RO 1529)
Advogada : Valéria Maria Vieira Pinheiro (OAB/RO 1528)
Relator : Desembargador Rowilson Teixeira
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Processo Civil e Civil. Acórdão. Interpretação de cláusula contratual.
Omissão com relação a cláusula específica. Interpretação
contratual sistêmica. Inocorrência de vício. Inadimplemento
contratual. Cobrança. Dano moral. Pessoa física. Dano moral. Não
comprovação. Não cabimento.
No julgado que contém a interpretação de cláusulas contratuais de
forma sistêmica, bem como a legislação pertinente, não há de se
falar em omissão pela invocação de cláusula específica que fora
considerada no contexto do julgado.
Em casos de inadimplemento contratual entre pessoas jurídicas,
sem a devida comprovação de afetação danosa à marca ou
credibilidade social da empresa, não há de se falar em condenação
por danos morais.
POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 16/03/2016
Data do julgamento: 03/07/2018
0008135-87.2015.8.22.0001 - Apelação
Origem : 00081358720158220001 Porto Velho/RO
(6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais)
Apelante : Centrais Elétricas de Rondônia S/A CERON
Advogados : Alex Cavalcante de Souza (OAB/RO 1818)
Jonathas Coelho Baptista de Mello (OAB/RO 3011)
Marcelo Rodrigues Xavier (OAB/RO 2391)
Silvia de Oliveira (OAB/RO 1285)
Francianny Aires da Silva Ozias (OAB/RO 1190) e outros
Apelada : Silvanéia do Nascimento de Souza Alvarenga
Advogado : Ezio Pires dos Santos (OAB/RO 5870)
Advogada : Bruna Duarte Feitosa dos Santos Barros (OAB/RO 6156)
Relator : Desembargador Rowilson Teixeira
Processo Civil. Declaratória. Inexistência de dívida. Energia
Elétrica. Medidor. Cobrança indevida. Inscrição indevida. Dano
moral caracterizado.
Restando demonstrado que a inscrição do nome no cadastro de
inadimplentes foi indevida, constitui hipótese de dano moral in re
ipsa, isto é, inerente ao próprio fato.
Tanto esta Corte quanto o STJ já pacificaram o entendimento de
que somente nos casos em que ocorrer corte no fornecimento
de energia ou inscrição indevida do nome do consumidor nos
cadastros negativos de proteção ao crédito, é o que torna in re ipsa
o dano moral, sendo desnecessária a prova de prejuízo à honra ou
à reputação.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 09/12/2016
Data do julgamento: 03/07/2018
0003576-69.2015.8.22.0007 - Apelação
Origem: 0003576-69.2015.8.22.0007 – Cacoal/ 2ª Vara Cível
Apelante: Residencial Nova Cacoal Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
Advogados: Francisco de Souza Rangel (OAB/RO 2464),
Paulo Barroso Serpa (OAB/RO 4923),
Everaldo Braun (OAB/RO 6266),
Antônio Lopes de Araújo Júnior (OAB/TO 5436) e
Layane Barcelos de Souza (OAB/DF 43973)
Apelado: Luciano da Conceição Pereira
Advogadas: Lorena Kemper Carneiro (OAB/RO 6497) e
Marlise Kemper (OAB/RO 6865)
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Apelação cível. Consumidor. Compra e venda de imóvel. Contrato.
Comissão de corretagem. Validade da cláusula. Honorários.
Sucumbência mínima.
Nos contratos imobiliários de aquisição de imóvel, é válida a cláusula
contratual que preveja o pagamento da Comissão de Corretagem,
desde que, todavia, esteja previamente capitulada no contrato,
descrita seu valor nominal e apresentada antecipadamente ao
consumidor.
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O pagamento realizado a título de corretagem é válido, devendo
ser afastada a condenação à restituição a este título.
Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, se um
litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá,
por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
POR UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 25/05/2015
Data do julgamento: 03/07/2018
0002201-90.2011.8.22.0001 - Apelação
Origem: 0002201-90.2011.8.22.0001 – Porto Velho/RO (7ª Vara
Cível)
Apelante: Maria Beatriz Araújo de Souza
Defensores Públicos: Valmir Júnior Rodrigues Fornazari e Marcus
Edson de Lima
Apelada: Jerusa Silva Florêncio
Advogados: João Lenes dos Santos (OAB/RO 392)
Apelado: José Afonso Florêncio
Curador (Defensoria Pública): José Oliveira de Andrade
Relator: Desembargador Rowilson Teixeira
Civil e Processo. Prova da alienação do bem público pela União
ao particular. Usucapião. Possibilidade. Ex-cônjuge demandado.
Ilegitimidade passiva.
Havendo prova da propriedade e domínio do particular, possível é
a pretensão de usucapião baseado em justo título, mesmo porque,
ainda que não houvesse tal propriedade, mas simples enfiteuse,
ainda assim seria possível a prescrição aquisitiva na medida em
que na enfiteuse apenas a troca da titularidade do mínimo útil do
imóvel pretendido não havendo afetação de eventual ente público.
O ex-cônjuge divorciado com separação de bens do demandado
em ação de usucapião, é ilegítimo para se postar no polo passivo
da lide.
POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 22/04/2016
Data do julgamento: 03/07/2018
0003488-49.2015.8.22.0001 – Apelação (Recurso Adesivo)
Origem : 0003488-49.2015.8.22.0001 Porto Velho/RO (9ª Vara
Cível)
Apelante/Recorrido : Oziel Cardoso de Lima
Advogado : Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Advogada : Maria Nazarete Pereira da Silva (OAB/RO 1073)
Apelado/Recorrente : Itaú Unibanco Holding S.A.
Advogados: José Almir da Rocha Mendes Júnior (OAB/RN 392-A),
Sérgio Cardoso Gomes Ferreira Júnior (OAB/RO 4407),
José Antônio Franzzola Júnior (OAB/SP 208109),
Patrícia Gurgel Portela Mendes (OAB/RN 5424),
Aline Anhezini de Souza (OAB/SP 188322) e outros
Relator : Desembargador Rowilson Teixeira
Processo civil. Apelação. Inclusão no cadastro de inadimplentes.
Declaratória. Inexistência de débito. Dano moral configurado.
Quantum indenizatório. Manutenção. Honorários advocatícios.
Demonstrado que a inscrição do nome no cadastro de inadimplentes
foi indevida, constitui-se hipótese de dano moral in re ipsa, isto é,
inerente ao próprio fato.
Mantém-se o quantum indenizatório fixado quando não se revela
exacerbado e desproporcional ao caso.
A jurisprudência do STJ adotou o entendimento de que os honorários
advocatícios são passíveis de modificação na instância especial
tão somente quando se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, não
sendo esse o caso dos autos, pois o percentual fixados está em
consonância com as peculiaridades da causa.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
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2ª CÂMARA CÍVEL
Data de distribuição: 10/07/2015
Data do julgamento: 27/06/2018
0011165-55.2014.8.22.0005 - Apelação
Origem : 0011165-55.2014.8.22.0005 Ji-Paraná//RO (4ª Vara Cível)
Apelantes : Gedeão Gonzaga de Novais e outros
Advogado : Charles Márcio Zimmermann (OAB/RO 2733)
Apelado : Banco do Brasil S/A
Advogada : Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/RO 8123)
Advogada : Maria Heloísa Bisca Bernardi (OAB/RO 5758)
Advogada : Emiliana Silva Sperancetta (OAB/PR 22234)
Relator : Desembargador Isaias Fonseca Moraes
Apelação cível. Execução de sentença coletiva. Expurgos
inflacionários. Ilegitimidade ativa. Afastada. Recurso provido.
Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa –
também por força da coisa julgada –, independentemente de fazerem
parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida em sede de
ação civil pública (Resp n. 1.391.198/RS, julgado sob a sistemático
dos recursos repetitivos).
POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 17/02/2014
Data de redistribuição: 28/07/2015
Data do julgamento: 27/06/2018
0000068-64.2014.8.22.0003 - Apelação
Origem:0000068-64.2014.8.22.0003 Jaru (2ª Vara Cível)
Apelante :Monalisa Silva Costa
Advogada :Monaliza Luciana Prado Vaz de Oliveira (OAB/SP
230906)
Advogado :Maurício Vaz (OAB/RO 4107)
Advogado :Alexandre Catarin de Almeida (OAB/SP 145999)
Apelado :HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
Relator :Desembargador Isaias Fonseca Moraes
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Expurgos inflacionários.
Inexistência de prescrição. Recurso provido.
Nas execuções individuais de sentenças proferidas em ação civil
pública, o prazo prescricional é quinquenal, devendo ser contado a
partir do trânsito em julgado da sentença coletiva.
POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 26/07/2016
Data do julgamento: 27/06/2018
0003955-94.2016.8.22.0000 - Apelação
Origem : 00049154620138220003 Jaru/RO (1ª Vara Cível)
Apelante : José Pereira de Andrade
Advogado : Alexandre Anderson Hoffmann (OAB/RO 3709)
Apelada : Selma Aparecida dos Santos Leopoldino
Advogado : Wudson Siqueira de Andrade (OAB/RO 1658)
Relator : Desembargador Isaias Fonseca Moraes
Apelação cível. Embargos à execução. Preliminar de inovação
recursal rejeitada. Honorários devidos. Princípio da causalidade.
Valor dos honorários. Minoração. Recurso parcialmente provido.
Pela nova sistemática do Código de Processo Civil, não ocorre
inovação recursal quando a interpretação do pedido considera o
conjunto da postulação e observa o princípio da boa-fé.
Em atenção à teoria da causalidade, responderá pelo ônus da
sucumbência a parte que der causa à demanda.
Nos embargos à execução, somente será possível a modificação
do valor dos honorários sucumbenciais quando estes se mostrarem
irrisórios ou exorbitantes.
POR UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR.
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Data de distribuição: 22/07/2016
Data do julgamento: 27/06/2018
0007113-16.2014.8.22.0005 - Apelação
Origem: 0007113-16.2014.8.22.0005 Ji-Paraná/RO (2ª Vara Cível)
Apelante: Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S/A
Advogado: Fábio Augusto Rigo de Souza (OAB/SP 147513)
Advogada: Carolina Rigo Palmeiro (OAB/RS 60961)
Apelada: GM Comércio de Teleinformática Ltda ME
Relator: Desembargador Isaias Fonseca Moraes
Apelação cível. Ação monitória fundada em documento particular.
Prescrição quinquenal. Recurso desprovido.
Tratando-se de ação monitória fundada em documento particular,
prevalece o prazo prescricional quinquenal do artigo 206, § 5º, inciso I,
do Código Civil.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Apelação cível. Ensino superior. Aproveitamento de disciplinas. Regras
previstas em regimento da IES. Alteração dos requisitos. Resolução.
Diretor-geral. Impossibilidade. Determinação de aproveitamento.
Manutenção. Indeferimento. Âmbito acadêmico. Situação normal. Dano
moral. Inexistência. Norma interna. Declaração de nulidade. Decisão
extra petita. Impossibilidade.
Os critérios para aproveitamento de disciplinas cursadas em outra IES
são os constantes no regimento da IES receptora, não podendo se
aplicar critérios distintos estabelecidos em resolução regulamentadora.
O indeferimento de pedido de aproveitamento de disciplina é fato normal
no âmbito acadêmico e não ultrapassa as barreiras do mero dissabor.
É defeso ao autor promover inovação em sede de réplica, conforme
preceituava o art. 264 do CPC/73, que somente admitia tal hipótese
com o consentimento do réu.
POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data de distribuição: 18/07/2016
Data do julgamento: 27/06/2018
0010554-77.2015.8.22.0002 Apelação
Origem : 0010554-77.2015.8.22.0002 Ariquemes/4ª Vara Cível
Apelante :Antônio Carlos Oliva Grudzin
Advogado :Célio Soares Cerqueira (OAB/RO 3790)
Apelada :Frigoari Frigorífico Ariquemes S/A
Advogado :Levy Carvalho Ferraz (OAB/RO 1901)
Relator :Desembargador Isaias Fonseca Moraes
Apelação cível. Ação de consignação em pagamento. Contrato de
compra e venda de ativos de sociedade anônima. Cerceamento de
defesa. Rejeição. Pagamento de acionista. Obediência à Lei das S/A.
Recurso. Desprovimento.
Descabe falar em cerceamento de defesa quando o órgão julgador
decide com base nas provas constantes dos autos desacolhendo a tese
do apelante.
Não havendo nos autos elementos que evidenciem que a consignação
fundada em contrato de compra e venda de ativos de sociedade
anônima contenha alguma irregularidade, rejeitam-se as alegações de
inexatidão do valor.
POR UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR.

Data de distribuição: 23/03/2016
Data do julgamento: 27/06/2018
0008972-61.2014.8.22.0007 - Apelação
Origem:0008972-61.2014.8.22.0007 Cacoal (4ª Vara Cível)
Apelante :Associação Educacional de Rondônia
Advogada :Lílian Mariane Lira (OAB/RO 3579)
Advogado :Diógenes Nunes de Almeida Neto (OAB/RO 3831)
Apelada :Carla Faé de Oliveira
Advogado :Felipe Wendt (OAB/RO 4590)
Advogada :Rosana Ferreira Pontes (OAB/RO 6730)
Relator :Desembargador Isaias Fonseca Moraes
Apelação cível. Ensino superior. Aproveitamento de disciplinas.
Ação cautelar. Requisitos legais preenchidos. Recurso desprovido.
Preenchidos os requisitos para a concessão de medida liminar,
esta deve ser confirmada por sentença.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data de distribuição: 14/07/2016
Data do julgamento: 27/06/2018
0011261-84.2011.8.22.0002 - Apelação
Origem:0011261-84.2011.8.22.0002 Ariquemes (4ª Vara Cível)
Apelante :Oliverson Francisco Marçal
Advogado :Célio da Cruz (OAB/RO 5443)
Advogado :Maurício Tadeu da Cruz (OAB/RO 3569)
Apelado :Laticínio Dany Ltda
Advogado :Luiz Antônio Previatti (OAB/RO 213 B)
Relator :Desembargador Isaias Fonseca Moraes
Apelação cível. Ação de indenização. Dano material comprovado.
Responsabilidade civil. Recurso desprovido.
Demonstrada a responsabilidade civil, é dever da parte que causa dano
a outrem indenizar o prejuízo material, nos termos do art. 927 do Código
Civil.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 23/03/2016
Data do julgamento: 27/06/2018
0006186-44.2014.8.22.0007 – Apelação
Origem: 0006186-44.2014.8.22.0007 Cacoal (4ª Vara Cível)
Apelante : Associação Educacional de Rondônia
Advogado : Diógenes Nunes de Almeida Neto (OAB/RO 3831)
Apelada : Carla Faé de Oliveira
Advogados : Rosana Ferreira Pontes (OAB/RO 6730)
Felipe Wendt (OAB/RO 4590)
Relator : Desembargador Isaias Fonseca Moraes

Data de distribuição: 31/03/2016
Data do julgamento: 27/06/2018
0012887-36.2014.8.22.0002 – Apelação (Recurso Adesivo)
Origem: 0012887-36.2014.8.22.0002 Ariquemes/RO (1ª Vara Cível)
Apte/Recdo: Banco do Brasil S/A
Advogados: Rafael Sganzerla Durand (OAB/RO 4872 A)
Gustavo Amato Pissini (OAB/RO 4567)
Carolina Gioscia Leal de Melo (OAB/RO 2592)
Sandro Pissini Espíndola (OAB/SP 198040)
Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/RO 4875)
Rômulo Romano Salles (OAB/RO 6094)
Apdos/Rectes: Valdoir Antônio de Freitas
Millôr Galhardo de Freitas
Igor Miguel de Freitas
Diego Antônio de Freitas
Laurea Galhardo de Freitas
Advogados: Karynna Akemy Hachiya Hashimoto (OAB/RO 4664)
Paulo Pedro de Carli (OAB/RO 6628)
Relator: Desembargador Isaias Fonseca Moraes
Apelação cível e recurso adesivo. Preliminar de falta de interesse
de agir afastada. Fraude bancária. Terceiro estelionatário.
Fornecimento de senha pela correntista. Informações privilegiadas
do terceiro. Culpa concorrente. Repartição do prejuízo material.
Danos morais configurados. Quantum indenizatório. Manutenção.
Honorários advocatícios. Base de cálculo alterada. Fixação de
forma equitativa. Recursos parcialmente providos.
O correntista tem interesse de agir, em face de instituição financeira,
em caso de fraude praticada por terceiros.
A instituição financeira responde concorrentemente com o
correntista, pelos prejuízos causados em virtude de falha em
seu sistema que permitiu o acesso, a terceiros, de informações
privilegiadas do cliente.
Mantém-se o valor da indenização a título de danos morais, quando
esta for fixada com razoabilidade e ter levado em consideração a
contribuição da vítima.
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Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa
quando a base de cálculo importar em seu aviltamento.
POR UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 05/04/2016
Data do julgamento: 27/06/2018
0009003-02.2014.8.22.0001 Apelação
Origem: 0009003-02.2014.8.22.0001 Porto Velho / 2ª Vara Cível
Apelante:Jefson Milhomem da Silva
Advogada:Flaviana Leticia Ramos Moreira (OAB/RO 4867)
Apelada:Bradesco Vida e Previdência S/A
Advogados:Renato Tadeu Rondina Mandaliti (OAB/SP 115762),
Iris Elena da Cunha Gomes da Silva (OAB/RO 5833) e
Marco Antônio Bevilaqua (OAB/SP 139333)
Relator:Desembargador Isaias Fonseca Moraes
Apelação cível. Ação de cobrança. Seguro invalidez. Incapacidade
parcial. Manutenção da autonomia. Indenização securitária indevida.
Recurso não provido.
Estando limitados e particularizados na apólice os riscos a serem
suportados, dentre eles não incluída a cobertura decorrente de invalidez
parcial por doença, é lícito à seguradora recusar-se ao pagamento da
indenização pretendida.
Inabalada a autonomia do segurado em virtude da invalidez profissional,
afasta-se o pagamento de indenização.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 15/09/2016
Data do julgamento: 27/06/2018
0003289-32.2012.8.22.0001 Apelação
Origem: 0003289-32.2012.8.22.0001 Porto Velho / 9ª Vara Cível
Apelante : Costa Gomes Fomento Mercantil Ltda.
Advogado : Leonardo Guimarães Dias (OAB/SP 309838)
Advogada : Mabiagina Mendes de Lima (OAB/RO 3912)
Apelada : Nortão Comércio Serviços e Construções Ltda.
Advogada : Jacqueline Fernanda da Costa Leite (OAB/RO 4999)
Terceira Interessada: Izotermi Ind de Equip de Prot Ind e Com Ltda.
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator : Desembargador Isaias Fonseca Moraes
Apelação cível em ação declaratória de inexistência de débito. Protesto
indevido de título. Pessoa jurídica. Danos morais constatados. Valor da
indenização. Manutenção. Recurso desprovido.
O protesto de título quitado constitui abuso de direito, acarreta abalo de
crédito pela publicidade do protesto e autoriza indenização pelo dano
moral.
A pessoa jurídica vítima de protesto indevido tem aspectos creditícios e
econômicos abalados de tal modo a impedir o livre exercício da atividade
empresarial, impondo-se ao responsável pelo ilícito o dever de indenizar.
O valor da indenização por dano moral deve ser estabelecido de maneira
a compensar a lesão causada em direito da personalidade em atenção
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em
consideração a participação da vítima no evento danoso, de maneira
que sendo desrespeitados esses vetores, impõe-se a retificação que foi
estabelecido na sentença recorrida.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 30/09/2016
Data do julgamento: 27/06/2018
0005359-83.2016.8.22.0000 – Apelação
Origem: 0005524-69.2012.8.22.0001 – Porto Velho (4ª Vara Cível)
Apelante : Cícera Natália Bernardino Santos
Advogado : Jackson Chediak (OAB/RO 5000)
Apelada : Associação dos Profissionais de Enfermagem do Estado de
Rondônia – ASENRO
Advogados : Mabiagina Mendes de Lima (OAB/RO 3912)
Sílvia Luisa Clarinda dos Santos Mc Donald Davy (OAB/RO 6658)
Ely Lourenço Oliveira Cunha (OAB/RO 791)
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Relator : Desembargador Isaias Fonseca Moraes
Apelação cível. Ação de indenização. Quantum indenizatório.
Manutenção. Honorários advocatícios. Fixação. Forma equitativa.
Majoração.
Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao Tribunal
alterar o valor fixado pelo juiz singular a título de danos morais quando
este se mostrar irrisório ou exorbitante.
A verba honorária deve ser fixada no percentual máximo quando a sua
base de cálculo for baixa.
POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 29/09/2016
Data do julgamento: 27/06/2018
0019347-76.2013.8.22.0001 - Apelação
Origem : 0019347-76.2013.8.22.0001 Porto Velho/RO (3ª Vara Cível)
Apelante : BV Financeira S. A. Crédito Financiamento e Investimento
Advogado : Sergio Schulze (OAB/SC 7629)
Apelado : Adauto Antunes Faustino
Advogada : Gecilene Antunes Faustino (OAB/RO 2474)
Relator : Desembargador Isaias Fonseca Moraes
Apelação cível em ação revisional de negócio jurídico. Contrato
bancário. Comissão de permanência cumulada com outros encargos
de idêntica natureza. Impossibilidade. Recurso desprovido.
A cobrança de comissão de permanência exclui a exigibilidade dos
juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da
Súmula 472 do STJ.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 20/01/2014
Data de redistribuição: 24/05/2016
Data do julgamento: 04/07/2018
0019786-92.2010.8.22.0001 Apelação
Origem: 0019786-92.2010.8.22.0001 Porto Velho / 1ª Vara Cível
Apelante/Apelado: Banco Volkswagen S/A
Advogados: Manoel Archanjo Dama Filho (OAB/RO 4658),,
Cynthia Durante (OAB/RO 4678), Ana Catiucia Lins de Almeida
Gariglio (OAB/RO 4762), Daniel Penha de Oliveira
(OAB/RO 3434), Vagner Marques de Oliveira (OAB/SP 159335) e
Marcelo Brasil Saliba (OAB/RO 5258)
Apelado/Apelante: Rui Carlos Paiva da Silva
Advogados: Linêide Martins de Castro (OAB/RO 1902), Ana Cláudia
Sabino da Rocha Pereira (OAB/RO 5431), Karina Rocha Prado
(OAB/RO 1776) e Jane Sampaio de Souza (OAB/RO 3892)
Relator: Desembargador Isaias Fonseca Moraes
Apelações Cíveis. Preparo recursal. Complementação. Não realização.
Não conhecimento do recurso autoral. Contrato bancário formalizado
após a Resolução CMN 3.518/2007. TAC. Cobrança indevida. Recurso
desprovido.
Se o recorrente, devidamente intimado para complementar o preparo
recursal, não vier a supri-lo no prazo estipulado, a deserção é medida
impositiva.
Nos contratos celebrados após a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30 de abril de 2008, a cobrança da Tarifa de Abertura
de Crédito (TAC) ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
deve ser considerada inválida.
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DO RECURSO DO AUTOR
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 20/01/2014
Data de redistribuição: 28/11/2016
Data do julgamento: 04/07/2018
0246745-53.2009.8.22.0001 - Apelação
Origem: 0246745-53.2009.8.22.0001 Porto Velho / 1ª Vara Cível
Apelante: Rui Carlos Paiva da Silva
Advogados: Karina Rocha Prado (OAB/RO 1776), Jane Sampaio de
Souza (OAB/RO 3892), Linêide Martins de Castro (OAB/RO 1902) e
Ana Cláudia Sabino da Rocha Pereira (OAB/RO 5431)
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Apelado: Banco Volkswagen S/A
Advogados: Manoel Archanjo Dama Filho (OAB/RO 4658), Anderson
Bettanin de Barros (OAB/RO 4174), Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO
3434), Marcelo Brasil Saliba (OAB/RO 5258), Fernando Augusto Alves
Pinto (OAB/SP 203501), Vagner Marques
de Oliveira (OAB/SP 159335), Flávio José Pereira Neto (OAB/MT
11780), Júlio César de Carvalho Júnior (OAB/MT 10032) e José Valério
Júnior (OAB/MT 9509-E)
Relator: Desembargador Isaias Fonseca Moraes
Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Veículo. Arrendamento
mercantil. Legalidade da mora. Revisão de cláusula contratual.
Impossibilidade. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.
A ação de reintegração de posse de veículo arrendado não é o meio
adequado para a discussão intrínseca do contrato. Logo, não cabe perquirir
sobre a eventual onerosidade excessiva do ajustado entre as partes.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 30/09/2016
Data do julgamento: 27/06/2018
0012810-18.2014.8.22.0005 - Apelação
Origem: 0012810-18.2014.8.22.0005 Ji-Paraná/RO (1ª Vara Cível)
Apelante : Banco Itaú Unibanco S/A
Advogado : José Almir da Rocha Mendes Junior (OAB/RN 392-A)
Advogado : Sérgio Cardoso Gomes Ferreira Júnior (OAB/RO 4407)
Advogado : José Antônio Franzzola Júnior (OAB/SP 208109)
Apelante : Banco do Brasil S.A.
Advogado : Sérvio Túlio de Barcelos (OAB/RO 6673-A)
Advogado : José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB/RO 6676-A)
Advogado : Gustavo Amato Pissini (OAB/RO 4567)
Advogado: Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3434)
Advogada : Carolina Gioscia Leal de Melo (OAB/RO 2592)
Advogado : Sandro Pissini Espíndola (OAB/SP 198040)
Apelada : Inglid Paula Soares Rosa
Advogado : Agnaldo dos Santos Alves (OAB/RO 1156)
Relator: Desembargador Isaias Fonseca Moraes
Apelações cíveis. Ação de indenização. Dano material. Existente.
Pagamento de boletos bancários. Adulteração do número do código de
barras. Fraude. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras.
Recursos desprovidos.
Se as evidências dos autos indicam a ocorrência de fraude no
processamento do pagamento de boleto bancário por meio do sistema
bancário, merece ser confirmada a sentença que, fundamentada na
responsabilidade objetiva do fornecedor de produto ou serviços, condenou
o banco a restituir ao correntista a quantia indevidamente debitada.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 22/10/2014
Data de redistribuição: 02/03/2017
Data do julgamento: 27/06/2018
0022040-04.2011.8.22.0001 – Apelação
Origem: 0022040-04.2011.8.22.0001 – Porto Velho (6ª Vara Cível)
Apelante : Construtora BS S.A.
Advogados : Rodrigo Badaró Almeida de Castro (OAB/MG 80051)
Mauro da Silva Andrieski (OAB/MT 10925-B)
Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15118)
Apelados : Graziani Belfort de Jesus e outro
Manoel Veríssimo Ferreira Neto (OAB/RO 3766)
Terceira Interessada: Flaézio Lima Negócios Imobiliários Ltda. - ME
Advogada : Renata Fabris Pinto (OAB/RO 3126)
Relator : Desembargador Isaias Fonseca Moraes
Apelação cível. Construtora. Recuperação judicial. Competência do
juízo do processamento afastada. Novação do crédito. Ausência de
provas. Descumprimento contratual. Construtora. Abandono das obras.
Dano moral. Configuração. Quantum indenizatório. Manutenção.
A decretação de recuperação judicial não suspende o curso de ações
e execuções individuais que versarem sobre quantia ilíquida, as
quais terão prosseguimento no juízo perante o qual estiverem sendo
processadas, como estabelece o art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101 /2005.
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Conforme art. 59 da Lei n. 11.101/2005, o plano de recuperação judicial
implica novação dos créditos anteriores ao pedido, não se adequando
ao caso concreto, mormente porque a parte autora não se encontra no
rol de credores do plano.
O abandono das obras pela construtora acarreta danos morais ao
consumidor que adquiriu unidade imobiliária, uma vez que depositou
confiança e criou expectativa sobre o empreendimento, devendo ser
mantido o quantum indenizatório quando este foi arbitrado dentro da
razoabilidade e proporcionalidade.
POR UNANIMIDADE, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR.
Data de distribuição: 27/09/2016
Data do julgamento: 27/06/2018
0012650-97.2013.8.22.0014 – Apelação
Origem: 0012650-97.2013.8.22.0014 Vilhena/RO (1ª Vara Cível)
Apelante : Diságua Distribuidora de Abrasivos Guarujá Ltda.
Advogados: Josemário Secco (OAB/RO 724)
Anderson Ballin (OAB/RO 5568)
Apelante : Cielo S/A
Advogados: Daniel Penha de Oliveira (OAB/RO 3434)
Lídia Francisca Paula Padilha Rossendy (OAB/RO 6139)
Richard Leignel Carneiro (OAB/RN 9555)
Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5714)
Katyane Cervi (OAB/RO 4972)
Maria Elisa Pinto Coelho Reis (OAB/SP 236117)
Júlio César Caciatori Martins (OAB/SP 196812)
Ana Flávia Forgioni (OAB/SP 295782)
Apelada: Maria dos Santos Peres
Advogadas: Camila Domingos (OAB/RO 5567)
Danielle Kristina Domingos Cordeiro (OAB/RO 5588)
Relator: Desembargador Isaias Fonseca Moraes
Apelações cíveis. Direito do consumidor. Venda de produto inexistente
no estoque. Pagamento à vista na modalidade débito. Ilegitimidade
passiva do vendedor afastada. Compra cancelada. Danos morais
configurados. Quantum indenizatório. Manutenção. Empresa que
fornece equipamentos para realização da operação comercial.
Operação no débito. Ilegitimidade passiva acatada. Apelação da
empresa vendedora desprovida. Apelação da fornecedora de
equipamento provido.
O comerciante é parte legítima para responder por danos causados ao
consumidor em caso de venda de produto inexistente em seu estoque
e demora na restituição do valor pago.
Compra no débito de bem de valor significativo, associado a não entrega
do produto e demora em se promover a restituição dos valores pagos
pelo consumidor, causa dano moral.
Mantém-se o valor da indenização por danos morais, quando fixados
com razoabilidade e proporcional ao dano experimentado.
O fornecedor do equipamento para operação de débito não responde pela
demora do comerciante em restituir os valores pagos pelo consumidor,
realizado a vista e na modalidade débito, ante a impossibilidade de
desfazer a operação antes de efetivado o pagamento.
POR UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA DISÁGUA, ACOLHER A DA CIELO E, NO
MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE DISÁGUA
DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJÁ LTDA. NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 25/10/2016
Data do julgamento: 27/06/2018
0001692-34.2013.8.22.0020 – Apelação (Recurso Adesivo) (Agravo Retido)
Origem: 0001692-34.2013.8.22.0020 Nova Brasilândia do Oeste/RO (1ª
Vara Cível)
Apelante/Recorrida: Bigsal Indústria e Comércio de Suplementos para
Nutrição Animal Ltda.
Advogado : Yuri Robert Rabelo Antunes (OAB/RO 4584)
Apelante/Recorrido/Agravante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Advogado : Edson Antônio Sousa Pinto (OAB/RO 4643)
Advogado : Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO 5546)
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Advogado : João Márcio Maciel da Silva (OAB/PE 822A)
Advogado : Roberto Jarbas Moura de Souza (OAB/RO 1246)
Advogado : Alexandre Bolelli Tatagiba Proveti (OAB/RJ 112687)
Advogado : André Luís Gonçalves (OAB/RO 1991)
Advogada : Francimeyre Rúbio Passos (OAB/RO 6507)
Advogado : Samuel Ribeiro Mazurechen (OAB/RO 4461)
Advogado : Lucas Augusto da Silva (OAB/SP 333471)
Advogado : Luís Felipe de Freitas Braga Pellon (OAB/RJ 20387)
Advogado : Sérgio Ruy Barroso de Mello (OAB/RJ 63377)
Apelado/Recorrente/Agravado: C. de O. S. assistido por I. A. R. S.
Advogado : Daniel dos Anjos Fernandes Júnior (OAB/RO 3214)
Advogado : Aírton Pereira de Araújo (OAB/RO 243)
Relator : Desembargador Isaias Fonseca Moraes
Apelação cível. Recurso adesivo. Recolhimento de preparo posterior a
interposição do recurso. Agendamento. Deserção. Apelação principal
não conhecida. Recurso adesivo prejudicado.
Apelação cível. Agravo retido. Agravo conhecido. Indeferimento de
produção de provas. Provas desnecessárias. Agravo não provido.
Acidente de trânsito. Culpa do segurado. Responsabilidade solidária entre
segurado e seguradora. Pensionamento. 13º salário. Não incidência.
Vítima autônoma, sem atividade econômica com vínculo empregatício.
Limite de pagamento pela seguradora ao valor constante na apólice
para todas as indenizações decorrentes do mesmo sinistro. Dano moral.
Quantum indenizatório. Manutenção. Recurso parcialmente provido.
É deserta a apelação onde o recorrente agenda o pagamento do preparo
para data posterior a sua interposição.
Fica prejudicado o recurso adesivo dependente de apelação não
conhecida.
O indeferimento de produção de provas desnecessários não configura
nulidade.
A inclusão da gratificação natalina só é devida, em pensionamento
mensal, se comprovado que a vítima percebia este benefício em vida.
A responsabilidade da seguradora se limita ao valor constante na apólice
devendo observar todas as indenizações pagas em relação ao mesmo
sinistro.
O valor arbitrado a título de danos morais não se revela exagerado ou
desproporcional, não justificando a excepcional intervenção desta Corte.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO,
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO DA BIGSAL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS PARA NUTRIÇÃO ANIMAL
LTDA., JULGAR PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO E DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A., NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 21/09/2016
Data do julgamento: 27/06/2018
0010705-80.2014.8.22.0001 Apelação
Origem : 0010705-80.2014.8.22.0001 Porto Velho / 7ª Vara Cível
Apelantes :Luiz Carlos Soriano da Silva e outra
Advogado :Antônio Fraccaro (OAB/RO 1941)
Advogado :Valnei Gomes da Cruz Rocha (OAB/RO 2479)
Apelada :Associação Tiradentes da Polícia Militar do Estado de RO Astir
Advogado :Jeferson de Souza Rodrigues (OAB/RO 7544)
Advogado :Alex Mota Cordeiro (OAB/RO 2258)
Apelado :José Francisco Parada Padilla
Advogado :Francisco Nunes Neto (OAB/RO 158)
Advogado :José Bruno Ceconello (OAB/RO 1855)
Relator :Juiz Johnny Gustavo Clemes
Apelação civil. Ação indenizatória. Responsabilidade médico-hospitalar.
Morte. Demora. Evento danoso. Nexo causal. Falha na prestação dos
serviços. Não demonstração nos autos. Assistência judiciária gratuita.
Condenação do beneficiário nas custas. Honorários de advogado.
Possibilidade. Suspensão da exigibilidade do pagamento do beneficiário.
Exegese do § 3º do art. 98 do CPC.
Inexistindo culpa do médico requerido, acaba por afastar, por
consequência, a responsabilidade do hospital requerido, já que não
existe demonstração cabal de nexo de causalidade entre a prestação
dos serviços médico-hospitalares decorrentes do atendimento e
posterior óbito da paciente.
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Os requerentes não obtiveram êxito em comprovar nos autos a
ocorrência de falha na prestação dos serviços a que os requeridos eram
obrigados a prestar, estando ausentes os fatos constitutivos do direito
pretendido (inciso I do art. 373 do CPC).
Sendo os autores beneficiários da assistência judiciária gratuita, a
condenação em verba honorária deve ser suspensa pelo prazo de cinco
anos, a teor do § 3º do art. 98 do CPC/15.
POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Data de distribuição: 03/05/2016
Data do julgamento: 27/06/2018
0014094-07.2013.8.22.0002 - Apelação
Origem: 0014094-07.2013.8.22.0002 Ariquemes / 3ª Vara Cível
Apelante : Andrelina Silva Carvalho
Advogados: Omar Vicente (OAB/RO 6608)
Adriana de Araújo Faria (OAB/RJ 154998)
Jaime Ferreira (OAB/RO 2172)
Apelada : Buriti Caminhões Ltda
Advogados: Franciany D’Alessandra Dias de Paula (OAB/RO 349-B)
Arquilau de Paula (OAB/RO 1-B)
Suelen Sales da Cruz (OAB/RO 4289)
Breno Dias de Paula (OAB/RO 399-B)
Apelada : Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda
Advogados: Marcelo Pereira de Carvalho (OAB/SP 138688)
Cleyde Reis Silva Fragoso (OAB/RO 1850)
Aline Sumeck Bombonato (OAB/RO 3728)
Weverton Jefferson Teixeira Heringer (OAB/RO 2514)
Relator: Juiz Johnny Gustavo Clemes
Apelação civil. Ação de obrigação de fazer. Compra e venda de veículo
zero. Vício do produto bomba injetora.
Possui o deve de indenizar a fabricante e revendedora que vendeu
veículo novo que apresentou defeito após quatro meses de uso e não
efetuou o conserto dentro da garantia fornecida.
O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, gerando a
subsequente obrigação de indenizar, quando houver alguma grandeza
no ato avaliado ofensivo a direito personalíssimo. Assim, inexiste dano
moral quando o suporte fático não possui virtualidade para lesionar
sentimento ou causar dor e angústia íntima.
POR UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

2ª CÂMARA ESPECIAL
Data de distribuição: 14/01/2016
Data do julgamento: 03/07/2018
0010043-07.2014.8.22.0005 - Apelação
Origem : 00100430720148220005 Ji-Paraná/RO (3ª Vara Cível)
Apelante : Estado de Rondônia
Procuradora : Ana Paula de Freitas Melo (OAB/RO 1670)
Apelada : Coopmedh . Cooperativa de Serviços Médicos e Hospitalares
Advogada : Elaine Cristina Barbosa dos Santos Franco (OAB/RO
1627)
Relator : Desembargador Renato Martins Mimessi
Apelação. Ação de cobrança. Unidade de Tratamento Intensivo.
Ordem judicial. Chamamento ao processo. Falta de interesse de
agir. Atendimento em hospital particular. Ônus da internação.
Responsabilidade do ente público. Valor de diária. Tabela do SUS.
Por ser o Estado solidariamente responsável pelo fornecimento do
necessário à manutenção da saúde dos cidadãos, nada impede que
a ação de cobrança seja ajuizada apenas contra ele, inexistindo a
obrigatoriedade do chamamento de todos os coobrigados.
Há o interesse de agir quando verificada a ocorrência de
prestação de um serviço determinado judicialmente, sem a devida
contraprestação financeira da parte responsável.
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Comprovada a insuficiência de leitos de UTI na rede pública de
saúde, impõe-se ao Estado arcar com o custo de internação de
paciente em hospital particular, nos contornos da tabela do SUS.
Inteligência do art. 26 da Lei 8.080/90.
Apelo parcialmente provido.
POR UNANIMIDADE, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO
MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

1ª CÂMARA CRIMINAL
Data: 10/07/2018
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
1ª Câmara Criminal
Data de distribuição :28/03/2018
Data do julgamento : 05/07/2018
0004031-15.2016.8.22.0002 Apelação
Origem: 00040311520168220002 Ariquemes/RO (3ª Vara Criminal)
Apelante: Edison de Oliveira
Advogados: Rodrigo Peterle (OAB/RO 2572), Severino José
Peterle Filho (OAB/RO 437), Luciene Peterle (OAB/RO 2760) e
Pedro Henrique Gomes Peterle (OAB/RO 6912)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Decisão :”POR UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO
MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.”.
Ementa : Embriaguez ao volante. Audiência de instrução e
julgamento. Interrogatório. Intimação. Revelia. Réu solto. Prejuízo.
Prova. Materialidade delitiva. Teste de alcoolemia e termo de
constatação. Sinais.
1 - O direito de presença do réu ao interrogatório, como
desdobramento do princípio da ampla defesa, embora conveniente,
não é absoluto, tampouco indispensável, notadamente se o
acusado foi representado por advogado constituído durante todos
os atos do processo e não provou qualquer prejuízo advindo de
sua ausência.
2 - A alteração psicomotora por influência do álcool, constatada por
conjunto de sintomas, de diferentes categorias e perceptíveis a olho
nu, em termo lavrado no momento do sinistro por policiais militares
e ratificada por teste do etilômetro, constitui prova suficiente da
materialidade delitiva do estado de embriaguez.
Data de distribuição :30/01/2018
Data do julgamento : 05/07/2018
1000301-36.2017.8.22.0004 Apelação
Origem: 10003013620178220004 Ouro Preto do Oeste/RO (1ª
Vara Criminal)
Apte/Ação: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apdos/Aptes: Ana Lúcia Paz Soares Silvinho Alves de Sá
Advogado: Odair José da Silva (OAB/RO 6662)
Relator: Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Revisor: Desembargador Valter de Oliveira
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ÀS
APELAÇÕES.”.
Ementa : Apelação. Roubo majorado. Recurso da defesa. Provas
circunstanciais robustas. Absolvição. Impossibilidade. Associação
criminosa. Recurso ministerial. Indícios. Insuficiência. In dubio pro
reo. Absolvição mantida.
1. Adequada a condenação fundada em prova indiciária de autoria,
inter-relacionada com os demais elementos dos autos, não se
falando, pois, em absolvição por ausência de provas.
2. A prova indireta ou circunstancial, em que o fato apurado é
estabelecido a partir do cenário desenhado pelos elementos
circunstanciais, daí porque a prova indiciária deve ser múltipla e
convergente.
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3. PARA QUE SE CONFIGURE O DELITO DE QUADRILHA OU
BANDO, NÃO BASTA A SIMPLES REUNIÃO DE UM NÚMERO
X DE MELIANTES, MAS TAMBÉM QUE OS ENVOLVIDOS
ESTEJAM UNIDOS COM O MESMO PROPÓSITO DE COMETER
CRIMES E, AINDA, QUE ASSOCIAÇÃO SEJA ESTÁVEL E de
propósito DURADOURo, CASO CONTRÁRIO, configura aPENAS
CONCURSO DE AGENTES.
Data de distribuição :21/11/2017
Data do julgamento : 05/07/2018
1000333-84.2017.8.22.0022 Apelação
Origem: 10003338420178220022 São Miguel do Guaporé/RO (1ª
Vara Criminal)
Apelante: André da Silva Marim
Advogada: Fernanda N. N. C. R. de Almeida (OAB/RO 4738)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator originário: Desembargador Valter de Oliveira
Rev. e Rel. p/ o acórdão: Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Decisão :”POR MAIORIA, DAR PROVIMENTO PARCIAL
À APELAÇÃO. VENCIDO O RELATOR, QUE APLICOU A
REDUTORA EM SEU GRAU MÁXIMO.”.
Ementa : Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Pedido de
absolvição. Provas seguras. Impossibilidade. Dosimetria. Penabase. Redução. Circunstâncias judiciais inerentes ao tipo penal.
Possibilidade. Minorante do § 4º. Dedicação à atividade criminosa.
Impeditivo.
1. Se o conjunto probatório é seguro a evidenciar que o agente
praticou o crime de tráfico ilícito de drogas, a tese defensiva de
fragilidade probatória torna-se desarrazoada.
2. A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem
fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são
preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de
entorpecentes.
3. A constatação de que o agente se dedicava a atividade
criminosa, embora primário, obsta a concessão da causa especial
de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.243/06, por
não preenchimento de um dos requisitos.
Data de distribuição :05/06/2018
Data do julgamento : 05/07/2018
1005391-22.2017.8.22.0005 Apelação
Origem: 10053912220178220005 Ji-Paraná/RO (1ª Vara Criminal)
Apelante: Railton Pereira Cebalho
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Revisor: Desembargador Valter de Oliveira
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO À
APELAÇÃO E, DE OFÍCIO, REDUZIR A PENA DE MULTA.”.
Ementa : Apelação criminal. Roubo. Confissão espontânea.
Reincidência específica. Condenação única. Compensação
integral. Possibilidade. Custas. Isenção. Inviabilidade. Correção
de ofício. Pena de multa. Desproporcional a pena privativa de
liberdade. Redução.
A circunstância agravante da reincidência oriunda de condenação
única, mesmo sendo específica, poderá ser compensada
integralmente com a atenuante da confissão espontânea.
O pedido de isenção das custas processuais deve ser reservado
ao Juízo da Execução, diante da possibilidade de alteração da
condição econômica do réu após a condenação.
A pena de multa deve observar os mesmos critérios utilizados
para fixação da pena privativa de liberdade, isso para atender aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, caso contrário,
impõe-se a sua redução.
(a) Belª Maria das Graças Couto Muniz
Diretora do 1DEJUCRI
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2ª CÂMARA CRIMINAL
Data: 10/07/2018
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
2ª Câmara Criminal
Data de distribuição :04/06/2018
Data do julgamento : 20/06/2018
0002916-91.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00072147820188220501 Porto Velho (1ª Vara Criminal)
Paciente: Welliton Souza Ceolin
Impetrantes (Advs.): Silvio Machado (OAB/RO 3355) Arlindo Vieira de
Araújo Filho (OAB/RO 8103)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto
Velho - RO
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM NOS
TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Habeas Corpus. Crime de roubo circunstanciado pelo
concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Incursão na
prova. Via imprópria. Prisão preventiva. Requisitos presentes.
Decisão fundamentada. Medidas cautelares. Insuficiência. Eventuais
condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem denegada.
1. A via estreita do habeas corpus não comporta a incursão
aprofundada da prova. Precedentes.
2. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, presentes
estão os pressupostos da prisão preventiva, mormente quando a
decisão se encontra adequadamente fundamentada em elementos
extraídos da situação fática que levaram a magistrada a concluir pela
necessidade da prisão.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente que demonstra
periculosidade incompatível com o estado de liberdade ao
ser reconhecido pelas vítimas como um dos autores do crime
circunstanciado contra elas perpetrado, sendo insuficiente a aplicação
de medidas cautelares alternativas.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a
concessão da liberdade provisória ou a revogação da prisão preventiva,
se presentes seus motivos autorizadores. Precedentes.
5. Ordem denegada.
Data de distribuição :08/01/2018
Data do julgamento : 20/06/2018
0014386-13.2009.8.22.0008 Apelação
Origem: 00143861320098220008 Espigão do Oeste (1ª Vara Criminal))
Apelante: Rogério Alves da Silva
Advogados: Valdete Tabalipa (OAB/RO 2140) José Francisco
Cândido (OAB/RO 234 A) José Antônio Corrêa (OAB/RO 5292)
Sérgio Abrahão Elias (OAB/RO 1223) Priscila Sagrado Uchida (OAB/
RO 5255) Andréa Melo Romão Comim (OAB/RO 3960) Claudinei
Marcon Junior (OAB/RO 5510)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Decisão :”POR UNANIMIDADE, EM QUESTÃO DE ORDEM,
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA
RELATORA.”.
Ementa : Apelação criminal. Sentença condenatória. Réu solto.
Intimação posterior da sentença condenatória. Irrelevância. Defensor
constituído anteriormente intimado pelo DJ-E. Suficiência. Prazo
recursal expirado. Inteligência do art. 392, II, do CPP. Intempestividade
configurada. Prescrição. Conhecimento de ofício. Não configuração.
1. Na exegese do art. 392, II, do CPP é despicienda a intimação da
sentença condenatória ao réu solto, quando o defensor constituído já
tiver sido intimado via DJ-e.
2. É intempestivo o recurso interposto pelo Defensor Constituído há
mais de um mês após publicação da sentença no Diário da Justiça.
3. A despeito do não conhecimento do recurso por intempestividade,
é possível, de ofício, enfrentar a questão relativa à extinção da
punibilidade pela prescrição, o que, na espécie, não ocorreu.
4. Recurso não conhecido.
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Data de distribuição :22/01/2018
Data do julgamento : 27/06/2018
0000165-82.2015.8.22.0018 Apelação
Origem: 00001658220158220018 Santa Luzia do Oeste/RO (1ª Vara
Criminal)
Apelante: Edenilson Sena de Souza
Advogado: Éder Junior Matt (OAB/RO3660)
Advogada: Daiane Glowasky (OAB/RO 7953)
Advogado: Akawhan Dyogo O. Oliveira (OAB/RO 8582)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Apelação criminal. Lesão corporal. Ameaça. Cárcere privado.
Violência doméstica. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação
mantida. Princípio da consunção (ameaça e lesão corporal). Inviabilidade.
Recurso não provido.
1. Mantém-se a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça
e cárcere privado quando as provas carreadas aos autos se mostram
harmônicas nesse sentido, notadamente pelo seguro e coerente
depoimento de vítima e pelos demais elementos de provas carreadas
aos autos durante a instrução criminal.
2. Impossível a absorção do crime de ameaça pelo crime de lesão
corporal, pois aquele, além de não constituir meio de execução deste, foi
praticado em momento distinto, embora no mesmo contexto.
3. Recurso não provido.
Data de distribuição :31/01/2018
Data do julgamento : 27/06/2018
0000369-31.2016.8.22.0006 Apelação
Origem: 00003693120168220006 Presidente Médici/RO (1ª Vara
Criminal)
Apelantes: Pabulo Henrique da Silva Nunes e Wislem Ferreira da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL
À APELAÇÃO DE WISLEM FERREIRA DA SILVA E NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO DE PABULO HENRIQUE DA SILVA
NUNES, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de
obstáculo e receptação. Absolvição. Impossibilidade. Conjunto probatório
harmônico. Condenações mantidas. Atenuante da confissão espontânea.
Redução da pena-base aquém do mínimo legal. Inviabilidade. Agravante
da reincidência. Fração de aumento superior a 1/6. Exigência de
motivação concreta e idônea. Ausência. Redução. Possibilidade.
I. Mantém-se a condenação por furto qualificado pelo rompimento de
obstáculo e receptação se o conjunto probatório se mostrar harmônico
nesse sentido, principalmente pela confissão delatória extrajudicial de um
dos agentes, roborada pela prova testemunhal judicializada.
II. A apreensão da res furtiva em poder do acusado faz presumir a
autoria do crime de receptação e gera a inversão do ônus da prova,
cabendo-lhe demonstrar que recebeu o bem de modo lícito.
III. As circunstâncias atenuantes não podem conduzir a pena-base
abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ) e RE 597270/STF.
IV. A aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) por conta de
circunstâncias agravantes exige motivação concreta e idônea,
devendo na ausência o percentual ser recuado.
Data de distribuição :23/01/2018
Data do julgamento : 27/06/2018
0001893-04.2014.8.22.0501 Apelação
Origem: 00018930420148220501 Porto Velho (1º Juizado de
Violência Doméstica e Familiar contra Mulher)
Apelante: Fernando Dias de Miranda
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
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Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal.
Absolvição. Impossibilidade. Conjunto probatório harmônico.
Palavra da vítima roborada por outros elementos. Exame pericial.
Condenação mantida. Recurso não provido.
I - Em crimes praticados em ambiente familiar, a palavra da vítima
possui relevante valor probante, sobretudo quando em harmonia
com os demais elementos dos autos, inclusive laudo pericial, sendo
suficiente para sustentar um decreto condenatório.
II - Recurso não provido.
Data de interposição :15/05/2018
Data do julgamento : 27/06/2018
0002031-77.2018.8.22.0000 Agravo em Habeas Corpus
Origem: 10003163720158220501 Porto Velho/RO (Vara de
Execução de Penas e Medidas Alternativas - VEPEMA)
Agravante: Osnaldo Ferreira Neves
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Agravo interno. Habeas corpus. Falta grave. Regressão
do regime prisional. Análise probatória. Via imprópria Substitutivo
de recurso próprio. Impossibilidade. Agravo não provido.
1. É inviável, no âmbito do habeas corpus, a análise de incidente
de execução, para a qual existe recurso próprio, mormente quando
não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da
ordem de ofício. Precedentes.
2. Agravo não provido.
Data de distribuição :08/05/2018
Data do julgamento : 27/06/2018
0002385-05.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00005431920168220013 Cerejeiras/RO (2ª Vara Criminal)
Agravante: Anderson Martins de Jesus
Advogado: Mário Guedes Júnior (OAB/RO 190 A)
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, REJEITAR AS PRELIMINARES E,
NO MERITO, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO NOS TERMOS
DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Agravo de execução penal. Nulidade da decisão por
ausência de fundamentação. Inocorrência. Falta grave. Ausência de
regressão de regime. Audiência de justificação. Prescindibilidade.
Prática de falta grave reconhecida pela autoridade administrativa.
Desconstituição. Impossibilidade de revisão do mérito administrativo
pela autoridade judiciária. Inteligência do art. 47 da LEP.
1. É inexistente nulidade por ausência de fundamentação
na decisão do juiz que homologa a conclusão da autoridade
administrativa proferida no PAD, reconhecendo a prática de falta
grave pelo apenado, porque o poder disciplinar, na execução da
pena privativa de liberdade, é exercido apenas pela autoridade
administrativa (art. 47 da LEP), sendo que o controle jurisdicional
dos processos administrativos disciplinares se restringe à
regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório
e da ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário examinar o
mérito do ato administrativo.
2. Constatada a prática de falta grave em procedimento
administrativo e não havendo regressão de regime prisional quando
de sua homologação pelo magistrado competente, não há nulidade
decorrente da não realização de audiência de justificação, não
existindo, na hipótese, ofensa ao art.118, § 2º, da Lei de Execução
Penal.
3. O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade,
é exercido apenas pela autoridade administrativa (art. 47 da LEP),
sendo inviável a revisão do mérito administrativo pela autoridade
judiciária.
4. Agravo não provido.
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Data de interposição :28/05/2018
Data do julgamento : 27/06/2018
0002597-26.2018.8.22.0000 Agravo em Habeas Corpus
Origem: 00089282320158220002 Ariquemes (2ª Vara Cível)
Agravante: Cleidinaldo Lisboa Moreira
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Agravo interno. Habeas corpus. Falta grave. Regressão
de regime. Análise probatória. Via imprópria. Substitutivo de recurso
próprio. Impossibilidade.
1. É inviável, no âmbito do habeas corpus, a análise de incidente de
execução, para a qual existe recurso próprio, mormente quando não
se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem
de ofício. Precedentes.
2. Agravo não provido.
Data de distribuição :29/05/2018
Data do julgamento : 27/06/2018
0002877-94.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00005039620188220003 Jaru/RO (1ª Vara Criminal)
Paciente: Alison Ricardo Marques Muniz
Impetrante(Advogado): Roberto Egmar Ramos (OAB/RO 5409)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaru/RO
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM NOS
TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes, manter em
cativeiro animal silvestre sem autorização e receptação. Prova. Via
imprópria. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Requisitos
presentes. Medidas cautelares. Insuficiência. Eventuais condições
pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem denegada.
A via estreita do habeas corpus não comporta a incursão aprofundada
da prova. Precedentes.
Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, presentes estão
os pressupostos da prisão preventiva, mormente quando a decisão se
encontra adequadamente fundamentada em elementos extraídos da
situação fática que levou o magistrado a concluir pela necessidade da
prisão.
Mantém-se a prisão preventiva do paciente que demonstra
periculosidade incompatível com o estado de liberdade, ao ser preso
com quantidade razoável de cocaína e maconha, e possuir péssimos
antecedentes, demonstrando a propensão à reiteração criminosa,
sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam
a concessão da liberdade provisória ou a revogação da prisão
preventiva, se presentes seus motivos autorizadores. Precedentes.
Ordem denegada.
Data de distribuição :04/06/2018
Data do julgamento : 27/06/2018
0002913-39.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00104713020128220014 Vilhena/RO (1ª Vara Criminal)
Paciente: Gilmar Lourenço
Impetrantes: Everton Melo da Rosa (OAB/RO 6544) e Bruno Mendes
Santos (OAB/RO 8584)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/
RO
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM NOS
TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Prisão
preventiva. Requisitos. Presença. Decisão fundamentada. Medidas
cautelares. Insuficiência. Eventuais condições pessoais favoráveis.
Irrelevância.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 126

DIARIO DA JUSTIÇA

1. A decisão a quo que aponta de maneira suficiente e concreta
as razões fáticas e jurídicas pelas quais manteve a segregação
provisória do paciente não pode ser acoimada de inidônea.
2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente que demonstra
periculosidade incompatível com o estado de liberdade ao possuir
envolvimento na prática de tentativa de homicídio qualificado
perpetrado contra a vítima em local público, e que, após a execução
do delito, manteve-se foragido da justiça, dirigindo ameaças à
vítima, evidenciando, destarte, diante dessas circunstâncias, a
necessidade de ser mantida a medida excepcional como forma de
resguardar a ordem pública e, ainda, por conveniência da instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são
suficientes a autorizar a concessão de liberdade provisória ou
a revogação da prisão preventiva se presentes seus motivos
ensejadores. Precedentes.
4. Ordem denegada.
Data de distribuição :04/06/2018
Data do julgamento : 27/06/2018
0002917-76.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00068605320188220501 Porto Velho (1ª Vara de Delitos
de Tóxicos)
Paciente: André da Silva Gomes
Impetrante (Adv): Ivan Feitosa de Souza (OAB/RO 8682)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da
Comarca de Porto Velho - RO
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM NOS
TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão
preventiva. Fundamentação idônea. Requisitos presentes. Pena
em eventual condenação. Inviável prospecção. Medidas cautelares.
Insuficiência. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem
denegada.
1. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, presentes
estão os pressupostos da prisão preventiva, mormente quando a
decisão encontra-se adequadamente fundamentada em elementos
extraídos da situação fática que levaram o magistrado a concluir
pela necessidade da prisão.
2. Inviável a concessão da liberdade provisória ao argumento de
que o paciente, em eventual condenação, não será privado de sua
liberdade, diante das possíveis e substanciais modificações que
a ação penal pode sofrer no decorrer da instrução, a exemplo do
artigo 384 do CPP.
3. Mantém-se a prisão preventiva de paciente que demonstra
periculosidade concreta ao ser preso em flagrante em sua residência
com expressiva quantidade de substâncias entorpecentes (cocaína
e maconha), além de vários objetos utilizados para o preparo e
venda de drogas, sendo insuficiente a aplicação de medidas
cautelares alternativas.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não
autorizam a concessão da liberdade provisória ou a revogação
da prisão preventiva, se presentes seus motivos autorizadores.
Precedentes.
5. Ordem denegada.
Data de distribuição :14/08/2017
Data de redistribuição :31/01/2018
Data do julgamento : 27/06/2018
0006407-63.2015.8.22.0501 Apelação
Origem: 00064076320158220501 Porto Velho/RO (1ª Vara de
Delitos de Tóxicos)
Apelante: Agenor Vitorino de Carvalho
Advogados: Paulo Tomekichi de Peder Kimura (OAB/PR62886) e
Maurício Maurício Filho (OAB/RO 8826)
Apelante: Hudson Reis Oliveira
Advogados: Waldemira Rodrigues Matos (OAB/AM 9750) e Jéssica
Menezes Monte (OAB/AM 9754)
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Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ÀS
APELAÇÕES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Apelações criminais. Tráfico de drogas. Absolvição.
Impossibilidade. Palavra de policiais. interceptações telefônicas.
Condenações. manutenção. Associação para o tráfico.
Inviabilidade. Pena-base. Redução. Impossibilidade. Apreensão
vultosa de entorpecente. Aumento autorizado com mais rigor.
Exclusão da causa de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.
Impossibilidade. Modificação do regime inicial da pena.
Inviabilidade. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade.
Réu que permaneceu preso durante toda a instrução. Início da
execução da pena em segundo grau. Decisão do STF. Recursos
não providos.
I. Mantém-se a condenação por tráfico interestadual e associação
para o tráfico de entorpecentes quando o conjunto de provas se
mostra harmônico e seguro nesse sentido.
II. O depoimento de agentes estatais (policiais) possui relevante
valor probante, sendo meio de prova válido para fundamentar
a condenação, em especial quando colhido em juízo, com a
observância do contraditório e em harmonia com os demais
elementos de prova, em especial com os relatórios de interceptações
criminais e não havendo motivos para deliberadamente acusarem
o réu.
III. Comprovado o dolo de se associar com permanência e
estabilidade para cometer o tráfico interestadual de entorpecentes,
está caracterizado o crime de associação para o tráfico de
entorpecentes previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
IV. Havendo uma só circunstância judicial desfavorável ao réu é
o quanto basta para que a pena-base se afaste do mínimo legal,
principalmente quando efetivada de forma proporcional e razoável.
V. Estando comprovado nos autos que os agentes tenham
ultrapassado a fronteira entre duas ou mais unidades federativas,
incide a causa especial de aumento de pena prevista no inc. V do
art. 40 da Lei 11.343/2006, não obstante não seja imprescindível
para sua caraterização.
VI. A pena superior a 8 anos impõe que o início do seu cumprimento
se dê em regime fechado, conforme o art. 33, § 2º, a, do CP.
VII. O réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal
deve permanecer preso após a superveniência de sentença
condenatória, principalmente quando estiverem presentes os
pressupostos da prisão preventiva e também porque o STF
(HC 126292/SP) passou a admitir o início da execução da pena
condenatória após a confirmação da sentença em segundo grau.
VIII. Recursos que se negam provimento.
Data de interposição :22/05/2018
Data do julgamento : 27/06/2018
0006480-15.2017.8.22.0000 Embargos de Declaração em
Apelação
Origem: 00033508320148220012 Colorado do Oeste (1ª Vara
Criminal)
Embargante: Dário Santos Menezes
Advogados: Elaine Saad Abdulnur (OAB/RO 5073) e Luiz Alberto
Conti Filho (OAB/RO 7716)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA”.
Ementa : Embargos de declaração. Omissão. Inexistência.
Rediscussão de tese. Impossibilidade.
I - O acórdão do apelo que examina com coerência todas as
questões fáticas e de direito possíveis e devolvidas, não desafia os
embargos de declaração sob a acoima de omisso, bem como não
se prestam ao revolvimento das teses já enfrentadas no acórdão
do recurso de apelação.
II - Embargos não providos.
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Data de interposição :21/05/2018
Data do julgamento : 27/06/2018
0006820-56.2017.8.22.0000 Embargos de Declaração em Apelação
Origem: 00019826320108220017 Alta Floresta do Oeste/1ª Vara
Criminal
Embargante: Edmilson Storche
Advogados: Edivaldo Soares da Silva (OAB/RO 3082),Celivaldo
Soares da Silva (OAB/RO 3561), Pedro Wanderley dos Santos (OAB/
RO 1461), Telson Monteiro de Souza (OAB/RO 1051), Júlio Cley
Monteiro Resende (OAB/RO 1349), Paulo César de Camargo (OAB/
RO 4345), José Eduvirge Alves Mariano (OAB/RO 324A), Mirlene de
Oliveira Mariano Meira (OAB/RO 5708) e Walmar Meira Paes Barreto
Neto (OAB/RO 2047)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. “.
Ementa : Embargos de declaração. Ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão. Inexistência. Embargos não providos.
1. Afasta-se a ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão quando o decisório está claro e suficientemente
fundamentado, decidindo coerentemente a controvérsia.
2. Embargos não providos.
Data de distribuição :18/01/2018
Data do julgamento : 27/06/2018
0015277-97.2015.8.22.0501 Apelação
Origem: 00152779720158220501 Porto Velho/RO (2ª Vara Criminal)
Apelante: Edson Jansen da Silva
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Apelação criminal. Causar dano direto ou indireto às
Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do
Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua
localização. Redução da pena-base. Impossibilidade. Circunstâncias
judiciais desfavoráveis. Modificação do regime inicial de cumprimento
de pena. Ausência de interesse recursal. Pleito já atendido na origem.
Recurso não provido.
I - Havendo uma só circunstância judicial desfavorável ao réu é o
quanto se basta para que a pena-base se afaste do mínimo legal,
mormente quando o implemento foi fundamentado e proporcional.
II - Carece de interesse processual o pleito de modificação do regime
inicial de cumprimento de pena para um menos severo quando já tiver
sido atendido na origem.
III - Recurso não provido.
Data de interposição :16/05/2018
Data do julgamento : 27/06/2018
0016525-64.2016.8.22.0501 Embargos de Declaração em Apelação
Origem: 00165256420168220501 Porto Velho/RO - 1ª Vara de Delitos
de Tóxicos
Embargantes: Raphael José Barbosa de Araújo, Erick Ramon
Rodrigues Saraiva e Mariana Rodrigues Saraiva
Advogados: Wilson de Araujo Moura (OAB/RO 5560) e George
Amilton da Silva Carneiro (OAB/RO 7527)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Embargos de declaração. Omissão. Contradição.
Obscuridade. Inexistência. Embargos não providos.
I - O acórdão do apelo que examina com coerência todas as questões
fáticas e de direito possíveis e devolvidas não comporta embargos de
declaração sob a pecha de omisso, contraditório ou obscuro.
II – Embargos não providos.
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Data de distribuição :23/01/2018
Data do julgamento : 27/06/2018
1000131-46.2017.8.22.0010 Apelação
Origem: 10001314620178220010 Rolim de Moura (1ª Vara Criminal)
Apelante: Sidinei Camargo Fernandes
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Apelação criminal. Furto qualificado (rompimento
de obstáculo). Reiteração criminosa. Reincidência específica.
Insignificância. Não incidência. Absolvição ou desclassificação do
delito para a sua forma tentada. Impossibilidade. Recurso não provido.
I - Sendo a conduta praticada merecedora de elevada censura,
notabilizada pelo envolvimento do réu em outros eventos de crimes
patrimoniais, notadamente a reincidência específica, impossível trilhar
a absolvição por atipicidade material (princípio da insignificância).
II - Mantém-se a condenação por furto qualificado se o conjunto
probatório mostra-se harmônico nesse sentido, principalmente pela
palavra da vítima que possui relevante valor probante, sobretudo
quando reforçada pelo acervo probatório.
III - Inviável a desclassificação do delito de furto qualificado consumado
para a forma tentada quando no caso concreto ficou comprovado que
houve a inversão da posse da coisa subtraída, sendo irrelevante que
ela se dê de forma mansa e pacífica por curto tempo.
IV - Recurso não provido.
Data de distribuição :23/01/2018
Data do julgamento : 27/06/2018
1000380-94.2017.8.22.0010 Apelação
Origem: 10003809420178220010 Rolim de Moura/RO (1ª Vara
Criminal)
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Osias Ferreira de Souza
Advogado: Ronny Ton Zanotelli (OAB/RO1393)
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Apelação criminal. Ministério Público. Tráfico de
entorpecentes. Conjunto probatório harmônico. Palavra dos agentes
estatais. Sentença reformada. Condenação decretada. Recurso
provido.
I - Sendo o conjunto probatório dos autos harmônico no sentido de
que o recorrido praticou o delito narrado na denúncia, impõe-se a
condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes.
II - O depoimento de agentes estatais (policiais) tem força probante,
sendo meio de prova válido para fundamentar a condenação, mormente
quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em
harmonia com os demais elementos de prova.
III - Recurso provido.
Data de interposição :16/05/2018
Data do julgamento : 27/06/2018
1000512-69.2017.8.22.0005 Embargos de Declaração em Apelação
Origem: 10005126920178220005 Ji-Paraná/RO - 3ª Vara Criminal
Embargantes: Eduardo Henrique do Amaral e Edgard Landgraf do
Amaral
Advogados: Ruan Vieira de Castro (OAB/RO 8039) e Robson Ferreira
Pego (OAB/RO 6306)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Embargos de declaração. Omissão e contradição.
Inexistência. Revolvimento probatório. Impossibilidade. Enfrentamento
de todos os argumentos. Desnecessidade. Embargos não providos.
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I - O acórdão do apelo que examina com coerência todas as questões
fáticas e de direito possíveis e devolvidas, não comporta embargos de
declaração sob a acoima de omisso e contraditório, e não se prestam
ao revolvimento das provas amplamente cotejadas no acórdão do
recurso de apelação.
II - O órgão julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos
os argumentos trazidos pelas partes, desde que, por outros meios, a
decisão esteja suficientemente motivada e fundamentada.
III - Embargos não providos.
Data de distribuição :15/01/2018
Data do julgamento : 27/06/2018
1002187-67.2017.8.22.0005 Apelação
Origem: 10021876720178220005 Ji-Paraná/RO (1ª Vara Criminal)
Apelante: Wellington de Lima Matos
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Desembargador Valdeci Castellar Citon
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL À
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes em
estabelecimento prisional. Absolvição. Impossibilidade. Condenação
mantida. Isenção das custas processuais. Réu preso e assistido pela
Defensoria Pública. Possiblidade. Recurso parcialmente provido.
I. Mantém-se a condenação por tráfico de drogas praticado em
estabelecimento prisional se o conjunto probatório se mostrar
harmônico nesse sentido.
II. O depoimento de agentes estatais (policiais) tem força probante
sendo meio de prova válido para fundamentar a condenação, mormente
quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em
harmonia com os demais elementos de prova.
III. Estando o acusado assistido pela Defensoria Pública, preso e sem
meios de manutenção, é presumida sua hipossuficiência, de maneira
que deve ser deferida a isenção do pagamento de custas processuais.
IV. Recurso parcialmente provido.
Data de distribuição :05/02/2018
Data do julgamento : 04/07/2018
0000661-40.2012.8.22.0011 Apelação
Origem: 00006614020128220011 Alvorada do Oeste/RO (1ª Vara
Criminal)
Apelante: Claudinei Rodrigues de Souza
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Desembargador Miguel Monico Neto
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Apelação criminal. Furto simples e furto praticado durante
o repouso noturno. Absolvição. Impossibilidade. Palavra da vítima
roborada por outros elementos. Condenação mantida. Substituição da
pena privativa de liberdade. Impossibilidade. Réu reincidente. Recurso
não provido.
I - Mantém-se a condenação por furto simples e furto praticado no
repouso noturno, se o conjunto probatório mostra-se harmônico e
seguro nesse sentido, especialmente pela palavra da vítima roborada
por outros elementos.
II - A condição de reincidente ostentada pelo réu inviabiliza a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Inteligência do art. 44, II, do CP.
III - Recurso não provido.
Data de distribuição :23/10/2017
Data do julgamento : 04/07/2018
0001698-82.2015.8.22.0501 Apelação
Origem: 00016988220158220501 Porto Velho/RO (2º Juizado de
Violência Doméstica e Familiar contra Mulher)
Apelante: Aroldo Sávio Menezes Barros
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Advogado: Renato Djean Roriz de Assumpção(OAB/RO 3917)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Apelação criminal. Lesão corporal. Reciprocidade. Violência
doméstica. Dúvida quanto à iniciativa das lesões. Princípio in dúbio
pro reo. Absolvição.
1. Comprovada a existências de lesões corporais recíprocas, de
natureza leve, e não havendo como dirimir quem deu início às
agressões, deve o réu ser absolvido em homenagem ao princípio do
in dúbio pro reo.
2. Recurso que se dá provimento.
Data de distribuição :16/05/2018
Data do julgamento : 04/07/2018
0002638-90.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00148570220098220017 Alta Floresta do Oeste/RO (1ª Vara
Criminal)
Agravante: Erisson Jones de Freitas
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Agravo de Execução Penal. Concessão de indulto natalino
a apenado. Decreto n. 9.246/2017. Impossibilidade. Requisito objetivo
não preenchido. Agravo não provido.
1. O apenado que não tenha cumprido o requisito objetivo exigido pelo
Decreto n. 9.246/2017 não faz jus à concessão do indulto natalino.
2. Agravo não provido.
Data de distribuição :15/02/2018
Data do julgamento : 04/07/2018
0009581-16.2015.8.22.0005 Apelação
Origem: 00095811620158220005 Ji-Paraná/RO (2ª Vara Criminal)
Apelante: Neydison José Veras Ferreira
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Desembargador Miguel Monico Neto
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. “.
Ementa : Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Réu
absolvido. Perda da fiança. Ausência das hipóteses legais. Restituição
integral. Possibilidade. Recurso. Provimento.
I - Não ocorrendo as hipóteses legais de perdimento da fiança, deve o
seu valor integral ser restituído ao réu.
II - Recurso que se dá provimento.
Data de distribuição :21/05/2018
Data do julgamento : 04/07/2018
1000252-83.2017.8.22.0007 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 10002528320178220007 Cacoal/RO (1ª Vara Criminal)
Recorrente: Marcelo Moreira Beling
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Recurso em Sentido Estrito. Homicídio simples tentado e
lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica tentada.
Desclassificação de homicídio simples para lesão corporal. Ausência
de notoriedade. Decisão mantida. Recurso não provido.
1. Só é viável a desclassificação nos crimes de competência do júri
quando as provas fornecerem margem segura e induvidosa, o que
não se verifica na hipótese.
2. Recurso não provido.
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Data de distribuição :23/01/2018
Data do julgamento : 04/07/2018
1003543-70.2017.8.22.0014 Apelação
Origem: 10035437020178220014 Vilhena/RO (2ª Vara Criminal)
Apelantes: Anderson Ferreira de Araújo e Adriano Martins Leal
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relatora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Desembargador Miguel Monico Neto
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.”.
Ementa : Apelação Criminal. Furto qualificado tentado. Pena-base.
Antecedentes. Exasperação em um ano acima do mínimo legal.
Razoabilidade. Iter criminis todo percorrido. Fracionamento máximo
da tentativa. Impossibilidade. Pena inferior a quatro anos. Reincidência
específica. Antecedentes. Regime prisional mais gravoso (fechado).
Possibilidade. Recurso não provido.
1. Havendo uma só circunstância judicial desfavorável ao réu é o
quanto se basta para que a pena-base se afaste do mínimo legal,
mormente quando o magistrado o faz com moderação e razoabilidade.
2. Percorridas todas as fases do iter criminis, justifica-se a fração de
redução de pena do art. 14, II, do CP no mínimo legal.
3. O condenado, reincidente específico e ostentador de antecedentes
criminais, deve cumprir a pena em regime inicial fechado, ainda que o
quantum seja inferior a quatro anos.
4. Recurso não provido.
(a) Belª Maria Socorro Furtado Marques
Diretora do 2DEJUCRI
Data: 10/07/2018
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
2ª Câmara Criminal
Data de distribuição :09/05/2018
Data do julgamento : 27/06/2018
1001802-86.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10018028620178220501 Porto Velho/RO (1ª Vara de Delitos
de Tóxicos)
Apelante: Jônisson Clínton Silva Oliveira
Def. Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Miguel Monico Neto
Revisora: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Tráfico ilícito de drogas. Confissão espontânea.
Multireincidência. Compensação. Inviabilidade. Causa de aumento
previsão no art. 40, III, da Lei 11.343/06. Pena de multa. Imposição
legal. Recurso. Não provimento.
A compensação da agravante da reincidência pela atenuante da
confissão espontânea deve ser aferida atentando para as peculiaridades
de cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade
e da individualização da pena e analisando os antecedentes criminais
do acusado, de modo que, em se tratando de pessoa com apenas uma
reincidência, pode ser concedida tal benesse; no entanto, em se tratando
de acusado com múltipla reincidência, pode ser negada tal benesse, isso
em aplicação ao preceito inserto no artigo 67 do CP.
Se o delito de tráfico ilícito de entorpecente é cometido nas dependências
de estabelecimento prisional, impõe-se a incidência da causa de aumento
de pena prevista no inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/06.
A multa é uma espécie de pena (art. 32 do CP) – sanção de preceito
secundário do tipo penal - no qual o agente é condenado, não podendo
o julgado isentar o condenado, sob pena de violação ao princípio da
legalidade.
(a) Belª Maria Socorro Furtado Marques
Diretora do 2DEJUCRI
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Data: 10/07/2018
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
2ª Câmara Criminal
Data de distribuição :19/06/2018
Data do julgamento : 04/07/2018
0003309-16.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00063772320188220501 Porto Velho/RO - Fórum Criminal
(1ª Vara de Delitos de Tóxicos)
Paciente: Richard Ribeiro Coelho
Impetrantes(Advogados): Joaquim Mota Pereira Filho (OAB/RO 2795)
e Rui Benedito Galvão (OAB/RO 242B)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da
Comarca de Porto Velho - RO
Relator: Desembargador Miguel Monico Neto
Decisão :”POR UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Habeas corpus. Tráfico de drogas. Negativa de autoria.
Prisão preventiva. Presença dos requisitos. Ordem pública. Medidas
cautelares. Insuficiência. Eventuais condições pessoais favoráveis.
Irrelevância. Ordem denegada.
1. Inexiste constrangimento ilegal na prisão se conhecida situação
anormal, reveladora de hipótese em que pelo modus operandi utilizado
impele a resposta do Estado, a garantir a ordem pública, sobretudo
para acautelar o meio social e diminuir a cooptação de adolescentes
para o tráfico.
2. Hipótese em que o paciente foi preso em flagrante logo após ter
sido surpreendido por agente policiais ao entregar mais de 6 kg de
entorpecente a terceira pessoa, ocasião em que com ele ainda foram
apreendidos outra quantidade da mesma droga e uma arma calibre
doze com munições intactas, condutas reveladoras do periculum
libertatis pela periculosidade social.
2. A ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar
mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá
a concreta violação da integridade das pessoas. Pressuposto da
prisão cautelar plenamente justificado pela imperiosa necessidade de
acautelar o meio social contra fatores de perturbação que se localizam
na gravidade incomum do crime.
(a) Belª Maria Socorro Furtado Marques
Diretora do 2DEJUCRI
Data: 10/07/2018
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
2ª Câmara Criminal
Data de interposição :11/05/2018
Data do julgamento : 04/07/2018
1003004-98.2017.8.22.0501 Embargos de Declaração em Apelação
Origem: 10030049820178220501 Porto Velho/RO - 2ª Vara Criminal
Embargante: Joel Monteiro de Matos
Advogados: Nando Campos Duarte (OAB/RO 7752) e José Gomes
Bandeira Filho (OAB/RO 816)
Apelante: Carlos Alberto de Sousa Melo
Advogados: José Anastácio Sobrinho (OAB/RO 872) e Artur Cesar
Ferreira Sobrinho (OAB/RO 8023)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator: Desembargador Miguel Monico Neto
Decisão :”POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”.
Ementa : Embargos de declaração. Omissão. Inexistência.
Rediscussão de matéria já apreciada.
Nega-se provimento aos embargos de declaração quando inexistente
a alegada omissão e flagrante é a intenção da parte embargante em
rediscutir matéria já apreciada.
(a) Belª Maria Socorro Furtado Marques
Diretora do 2DEJUCRI

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

ANO XXXVI

NÚMERO 126

DIARIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO
Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Ata de Distribuição - Data : 09/07/2018
Vice-Presidente : Des. Renato Martins Mimessi
Representante da OAB : Shisley Nilce Soares da Costa (OAB/RO
1244)
Foram distribuídos os seguintes feitos, pelo sistemas SDSG E SAP
2º Grau:
PRESIDÊNCIA
0003734-43.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70026447220188220001
Porto Velho - Juizados Especiais/1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Carolina Azevedo Secundino
Advogado: Gilber Rocha Mercês (OAB/RO 5797)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Joel de Oliveira (OAB/RO 174B)
Distribuição por Sorteio
0003739-65.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70008448120158220011
Alvorada do Oeste/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Luiz Verissimo da Rocha
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar (OAB/RO 2394)
Requerido: Departamento de Estradas e Rodagens e Transportes
do Estado de Rondonia - DER
Procurador: Procuradoria Geral do Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes do Estado de Rondônia DER RO
Distribuição por Sorteio
0003732-73.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70054896220148220601
Porto Velho - Juizados Especiais/1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Carlos Pereira Amorim
Advogada: Bruna Giselle Ramos (OAB/RO 4706)
Advogada: Ludmila Moretto Sbarzi Guedes (OAB/RO 4546)
Advogada: Graziela Pereira Danilucci (OAB/RO 4805)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Luis Eduardo Mendes Serra (OAB/RO 6674)
Distribuição por Sorteio
0003731-88.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70016041720168220004
Ouro Preto do Oeste/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Francisco Omar Guterres da Rocha
Advogado: Amanda Aline Borges Faria (OAB/RO 6465)
Advogado: Marcos Donizetti Zani (OAB/RO 613)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Willame Soares Lima (OAB/RO 949)
Distribuição por Sorteio
0003730-06.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70281719420168220001
Porto Velho - Juizados Especiais/1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Odete Borchardt
Advogada: Maria Gabriella Dantas Ferreira (OAB/RO 7308)
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Advogado: Velci José da Silva Neckel (OAB/RO 3844)
Advogado: William Alves Borges (OAB/RO 5074)
Requerido: IDARON - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril
do Estado de Rondônia
Procurador: Arlindo Carvalho dos Santos (OAB/RO 4550)
Distribuição por Sorteio
0003729-21.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70009042020168220011
Alvorada do Oeste/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Gelber Borges da Silva
Advogado: Dilney Eduardo Barrionuevo Alves (OAB/RO 301B)
Advogada: Eurianne de Souza Passos (OAB/RO 3894)
Requerido: Estado de Rondônia
Procuradora: Ana Paula de Freitas Melo (OAB/RO 1670)
Distribuição por Sorteio
0003728-36.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70281719420168220001
Porto Velho - Juizados Especiais/1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Odaildo do Carmo Maciel
Advogada: Maria Gabriella Dantas Ferreira (OAB/RO 7308)
Advogado: Velci José da Silva Neckel (OAB/RO 3844)
Advogado: William Alves Borges (OAB/RO 5074)
Requerido: IDARON - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril
do Estado de Rondônia
Procurador: Arlindo Carvalho dos Santos (OAB/RO 4550)
Distribuição por Sorteio
0003727-51.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70008421420158220011
Alvorada do Oeste/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Valderes Tavares da Silva
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar (OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Leandro José de Souza Bussioli (OAB/RO 3493)
Distribuição por Sorteio
0003726-66.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70055581920178220010
Rolim de Moura/2ª Vara Cível
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Alisson Flores da Silva
Advogado: Nelson Rangel Soares (OAB/RO 6762)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Eliabes Neves (OAB/RO 4074)
Procurador: Antônio das Graças Souza (OAB/RO 10B)
Distribuição por Sorteio
0003754-34.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70281719420168220001
Porto Velho - Juizados Especiais/1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Leonardo Augusto de Brito Correia Ferro
Advogado: Velci José da Silva Neckel (OAB/RO 3844)
Advogado: William Alves Borges (OAB/RO 5074)
Advogada: Maria Gabriella Dantas Ferreira (OAB/RO 7308)
Requerido: IDARON - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril
do Estado de Rondônia
Procurador: Arlindo Carvalho dos Santos (OAB/RO 4550)
Procuradora: Paula Uyara Rangel Aquino (OAB/RO 4116)
Distribuição por Sorteio
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0003735-28.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70000919020168220011
Alvorada do Oeste/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Ademir Francisco Cruz
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar (OAB/RO 2394)
Requerido: Departamento de Estradas e Rodagens e Transportes
do Estado de Rondonia - DER
Procuradora: Mariana Calvi Akl Monteiro (OAB/RO 5721)
Distribuição por Sorteio
0003752-64.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70265514720168220001
Porto Velho - Juizados Especiais/1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Ana Lúcia Leopoldino Santos
Advogada: Marilene Mioto (OAB/RO 499A)
Advogada: Anete Vale Machado (OAB/RO 98B)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Tomás José Medeiros Lima (OAB/RO 6389)
Procurador: Luis Eduardo Mendes Serra (OAB/RO 6674)
Distribuição por Sorteio
0003750-94.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70515511520178220001
Porto Velho - Juizados Especiais/1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Eduardo Vanderson Batistela Barbosa
Advogada: Bruna Giselle Ramos (OAB/RO 4706)
Requerido: Estado de Rondônia
Procuradora: Alciléa Pinheiro Medeiros (OAB/RO 500)
Procurador: Igor Almeida da Silva Marinho (OAB/RO 6153)
Distribuição por Sorteio
0003736-13.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70297296720178220001
Porto Velho - Fórum Cível/3ª Vara Cível
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Paulo Loras de Aragão
Advogado: Emerson Baggio (OAB/RO 4272)
Advogado: Thiago de Assis da Silva (OAB/RO 6878)
Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
Procurador: Marcelo Mendes Tavares (OAB/RO 5686)
Distribuição por Sorteio
0003745-72.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 00027713320128220004
Ouro Preto do Oeste/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Erson Alves de Almeida
Advogado: Dilney Eduardo Barrionuevo Alves (OAB/RO 301B)
Advogada: Eurianne de Souza Passos Barrionuevo Alves (OAB/
RO 3894)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Willame Soares Lima (OAB/RO 949)
Distribuição por Sorteio
0003737-95.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70008837820158220011
Alvorada do Oeste/1ª Vara Cível
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: B. N. Comércio de Materiais Para Construção.
Advogado: Nilton Pinto de Almeida (OAB/RO 4031)
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Requerido: Município de Alvorada do Oeste - RO
Procurador: Procuradoria Geral do Município de Alvorada do
Oeste - RO
Distribuição por Sorteio
0003747-42.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70004158120158220022
São Miguel do Guaporé/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda
Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Juvenil Pereira Benuti
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar (OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0003738-80.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70004036720158220022
São Miguel do Guaporé/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda
Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Kátia Maria Ferreira
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar (OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0003742-20.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70104744020158220601
Porto Velho - Juizados Especiais/1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Sergio Araujo da Silva
Advogada: Bruna Giselle Ramos (OAB/RO 4706)
Advogada: Graziela Pereira Danilucci (OAB/RO 4805)
Advogada: Ludmila Moretto Sbarzi Guedes (OAB/RO 4546)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Luis Eduardo Mendes Serra (OAB/RO 6674)
Distribuição por Sorteio
0003749-12.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70072669720188220001
Porto Velho - Juizados Especiais/1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Daniel Cantanhede Lima
Advogada: Bruna Giselle Ramos (OAB/RO 4706)
Requerido: Estado de Rondônia
Procuradora: Lívia Renata de Oliveira Silva (OAB/RO 1673)
Procurador: Igor Almeida da Silva Marinho (OAB/RO 6153)
Procurador: Pedro Henrique Moreira Simões (OAB/RO 5491)
Procurador: Glaucio Puig de Mello Filho (OAB/RO 6382)
Procurador: Luis Eduardo Mendes Serra (OAB/RO 6674)
Distribuição por Sorteio
0003741-35.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70088513820158220601
Porto Velho - Juizados Especiais/1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Sergio Eduardo Alves da Silva
Advogado: Gilber Rocha Mercês (OAB/RO 5797)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Pedro Henrique Moreira Simões (OAB/RO 5491)
Distribuição por Sorteio
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0003751-79.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70182042520168220001
Porto Velho - Juizados Especiais/1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Stelio Vieira Alves
Advogado: Gilber Rocha Mercês (OAB/RO 5797)
Advogado: Uílian Honorato Tressmann (OAB/RO 6805)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Igor Almeida da Silva Marinho (OAB/RO 6153)
Distribuição por Sorteio
0003691-09.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70004382720158220022
São Miguel do Guaporé/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda
Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Marli Alves Ribeiro de Melo
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar (OAB/RO 2394)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0003740-50.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70078518620178220001
Porto Velho - Juizados Especiais/1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Homero Alves Paulino
Advogado: Gilber Rocha Mercês (OAB/RO 5797)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Joel de Oliveira (OAB/RO 147B)
Distribuição por Sorteio
0003733-58.2018.8.22.0000 Precatório
Origem: 70008439620158220011
Alvorada do Oeste/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator: Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Requerente: Cristiano Ferreira Lopez
Advogado: Pedro Felizardo de Alencar (OAB/RO 2394)
Requerido: Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes
do Estado de Rondônia - DER/RO
Procurador: Procuradoria Geral do Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes do Estado de Rondônia DER RO
Distribuição por Sorteio
1ª CÂMARA CRIMINAL
0019464-85.2014.8.22.0501 Apelação
Origem: 00194648520148220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Valter de Oliveira
Revisor: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Apelante: Cosme das Neves Siqueira
Advogado: Jovino da Silva Alves (OAB/RO 8428)
Advogado: José Teixeira Vilela Neto (OAB/RO 4990)
Apelante: Jordi Américo Arcos Pacheco
Advogado: José Teixeira Vilela Neto (OAB/RO 4990)
Advogado: Jovino da Silva Alves (OAB/RO 8428)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0003755-19.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00113511720158220014
Vilhena/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos
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Paciente: Josuel da Silva
Impetrante (Advogada): Imperatris de Castro Paula (OAB/RO
2214)
Advogado: Paulo Roberto Meloni Monteiro
Advogado: Wagner Quedi Rosa
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Vilhena - RO
Distribuição por Prevenção de Magistrado
1006604-30.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10066043020178220501
Porto Velho - Fórum Criminal/3ª Vara Criminal
Relator: Des. Valter de Oliveira
Revisor: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Apelante: José Valmir Carmo
Advogado: Antonio Rerison Pimenta Aguiar (OAB/RO 5993)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
1001930-09.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10019300920178220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara Criminal
Relator: Juiz José Antonio Robles
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Apelante: Jean Carlos da Silva
Advogado: Renner Paulo Carvalho (OAB/RO 3740)
Advogado: José Roberto Soares da Silva (OAB/RO 7714)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Prevenção de Magistrado
0004980-02.2013.8.22.0501 Apelação
Origem: 00049800220138220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Joel Macedo Lopes
Advogado: José de Almeida Júnior (OAB/RO 1370)
Advogado: Carlos Eduardo Rocha Almeida (OAB/RO 3593)
Advogado: Eduardo Campos Machado (OAB/RS 17973)
Advogado: Hudson Delgado Camurça Lima (OAB/MS 14942)
Distribuição por Sorteio
0000338-22.2018.8.22.0012 Apelação
Origem: 00003382220188220012
Colorado do Oeste/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Apelante: Juvânio Silva dos Reis
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0003664-56.2014.8.22.0003 Apelação
Origem: 00036645620148220003
Jaru/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Apelante: T. A. dos S. G.
Advogado: Silvio Machado (OAB/RO 3355)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
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0009590-37.2018.8.22.0501 Apelação
Origem: 00095903720188220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Valter de Oliveira
Revisor: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Apelante: Emanoel Lima de Oliveira
Advogado: João de Castro Inácio Sobrinho (OAB/RO 433A)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
1011474-21.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10114742120178220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara de Delitos de Tóxicos
Relator: Juiz José Antonio Robles
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Apelante: Gabriel Oliveira Rodrigues (Réu Preso), Data da Infração:
23/08/2017, Regime da Pena: SEMI-ABERTO, Pena Substituída :
Não
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
1000616-52.2017.8.22.0008 Apelação
Origem: 10006165220178220008
Espigão do Oeste/1ª Vara
Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Apelante: Maurilio Nogueira de Souza
Advogado: Kleber Freitas Pedrosa Alcântara (OAB/RO 3689)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0003707-60.2018.8.22.0000 Apelação
Origem: 10015776620178220501
Porto Velho - Fórum Criminal/2ª Vara do Tribunal do Júri
Relator: Juiz José Antonio Robles
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Klaiton da Silva Mendonça
Advogado: Fabricius Machado Bariani (OAB/RO 8186)
Advogado: Jackson Chediak (OAB/RO 5000)
Distribuição por Prevenção de Magistrado
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0003701-53.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00046483020118220008
Espigão do Oeste/2ª Vara
Relator: Juiz José Antonio Robles
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Jucimarcos Bispo Rodrigues
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
1012414-83.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10124148320178220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara de Delitos de Tóxicos
Relator: Juiz José Antonio Robles
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Apelante: Wemerson Pimenta Meireles
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Prevenção de Magistrado
1005473-20.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10054732020178220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Apelante: Roberto Barbosa Santos
Advogado: Sérgio Cardoso Gomes Ferreira Júnior (OAB/RO 4407)
Advogado: Artur Lopes de Souza (OAB/RO 6231)
Advogado: Manoel Jairo Batista de Lima Junior (OAB/RO 7423)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0001532-51.2018.8.22.0014 Apelação
Origem: 00015325120188220014
Vilhena/2ª Vara Criminal
Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Apelante: Júlio Pereira Gomes (Réu Preso), Data da Infração:
23/04/2018, Regime da Pena: FECHADO, Pena Substituída : Não
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio

0003704-08.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00001973820158220002
Ariquemes/2ª Vara Criminal
Relator: Des. Valter de Oliveira
Agravante: Emerson Martins Santos
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio

0003693-76.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00746094920028220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara de Execuções e
Contravenções Penais
Relator: Des. Valter de Oliveira
Agravante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Agravado: Jardel Aprínio
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio

0000160-97.2018.8.22.0004 Apelação
Origem: 00001609720188220004
Ouro Preto do Oeste/1ª Vara Criminal
Relator: Juiz José Antonio Robles
Revisor: Des. Valter de Oliveira
Apelante: Osvaldo Junio Prado Pinheiro (Réu Preso), Data da
Infração: 03/02/2018, Regime da Pena: SEMI-ABERTO, Pena
Substituída : Não
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio

0000741-71.2016.8.22.0008 Apelação
Origem: 00007417120168220008
Espigão do Oeste/1ª Vara
Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Revisor: Juiz José Antonio Robles
Apelante: Júlio Maria Lara
Advogado: Aécio de Castro Barbosa (OAB/RO 4510)
Advogado: Larissa Silva Stedile (OAB/RO 8579)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
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0003746-57.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00004280920188220019
Machadinho do Oeste/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Valter de Oliveira
Paciente: Elias Dias Lopes
Impetrante (Defensor Público): Defensoria Pública do Estado de
Rondônia
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Machadinho do Oeste - RO
Distribuição por Sorteio

0007218-18.2018.8.22.0501 Apelação
Origem: 00072181820188220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Miguel Monico Neto
Revisora: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Apelante: Hudson Cardoso Gomes (Réu Preso), Data da Infração:
10/12/2017, Regime da Pena: FECHADO, Pena Substituída : Não
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio

0003744-87.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00027141120188220002
Ariquemes/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos
Paciente: Maicon Pinheiro Simenikin
Impetrante (Advogada): Sandra Pires Correa Araújo (OAB/RO
3164)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Ariquemes - RO
Distribuição por Sorteio

1000731-88.2017.8.22.0003 Apelação
Origem: 10007318820178220003
Jaru/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Valdeci Castellar Citon
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Apelante: Vanei Barbosa dos Santos
Advogado: Célio Soares Cerqueira (OAB/RO 3790)
Advogado: Paulo Marcolino (OAB/RO 2741)
Advogado: Francisco Barros Neto (OAB/RO 3028)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio

2ª CÂMARA CRIMINAL
0001552-46.2016.8.22.0003 Apelação
Origem: 00015524620168220003
Jaru/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Miguel Monico Neto
Revisora: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Apelante: Divanil Pereira da Costa
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Marcel Morais Ferreira
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0003724-96.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 00006814520188220003
Jaru/1ª Vara Criminal
Relatora: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Agravante: Defensoria Pública do Estado de Rondônia Comarca
de Jaru Ro
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
1009183-48.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10091834820178220501
Porto Velho - Fórum Criminal/2ª Vara Criminal
Relatora: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Apelante: Rodrigo Moreira de Lima
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Euclides Ramiro Gonçalves Silva
Advogado: Jovino da Silva Alves (OAB/RO 8428)
Advogado: José Teixeira Vilela Neto (OAB/RO 4990)
Apelante: Edresson Pinheiro Alves
Advogada: Mary Terezinha de Souza dos Santos Ramos (OAB/
RO 1994)
Apelante: Alan Castro Queiroz
Advogado: Dimas Queiroz de Oliveira Junior (OAB/RO 2622)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio

0003743-05.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00098095020188220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara de Delitos de Tóxicos
Relator: Des. Valdeci Castellar Citon
Paciente: Henrique Oliveira de Melo
Impetrante (Advogada): Adriana Nobre Belo Vilela (OAB/RO 4408)
Impetrante (Advogado): Marcos Antônio Faria Vilela de Carvalho
(OAB/RO 84)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da
Comarca de Porto Velho - RO
Distribuição por Prevenção de Magistrado
0003753-49.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 10142274820178220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara de Delitos de Tóxicos
Relatora: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Paciente: Denys Oliveira Diogenes
Impetrante (Advogada): Marisamia Aparecida de Castro Inacio
(OAB/RO 4553)
Impetrante (Advogada): Kelly Michelle de Castro Inácio Doerner
(OAB/RO 3240)
Impetrante (Advogado): Sebastião de Castro Filho (OAB/RO 3646)
Impetrante (Advogado): Gabriele Silva Ximenes (OAB/RO 7656)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da
Comarca de Porto Velho - RO
Distribuição por Prevenção de Magistrado
0000134-08.2018.8.22.0002 Apelação
Origem: 00001340820188220002
Ariquemes/2ª Vara Criminal
Relator: Des. Miguel Monico Neto
Apelante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apelado: Danubio Santos Poyer
Advogado: Thiago Aparecido Mendes de Andrade (OAB/RO 9033)
Advogada: Juliana Maia Ratti (OAB/RO 3280)
Distribuição por Sorteio
0003692-91.2018.8.22.0000 Agravo de Execução Penal
Origem: 01004197920098220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara de Execuções e
Contravenções Penais
Relatora: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
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Agravante: Daniel Menezes Beleza
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Agravado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Prevenção de Magistrado
0000085-58.2018.8.22.0004 Apelação
Origem: 00000855820188220004
Ouro Preto do Oeste/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Valdeci Castellar Citon
Revisor: Des. Miguel Monico Neto
Apelante: Ronei Tunes Gonçalves (Réu Preso), Data da Infração:
20/01/2018, Regime da Pena: FECHADO, Pena Substituída : Não
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelante: Magda Tunes Gonçalves
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0003748-27.2018.8.22.0000 Habeas Corpus
Origem: 00005444520188220009
Pimenta Bueno/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Valdeci Castellar Citon
Paciente: Esequiel Ramos de Vasconcelos
Impetrante (Advogado): Luiz Miguel Solei (OAB/RO 8976)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Pimenta Bueno - RO
Distribuição por Sorteio
1001220-28.2017.8.22.0003 Apelação
Origem: 10012202820178220003
Jaru/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Miguel Monico Neto
Revisora: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Apelante: Wesley Castro da Silva (Réu Preso), Data da Infração:
20/08/2017, Regime da Pena: FECHADO, Pena Substituída : Não
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
1013455-85.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10134558520178220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara de Delitos de Tóxicos
Relatora: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Apelante: Davi Molina Rodrigues (Réu Preso), Data da Infração:
09/10/2017, Regime da Pena: SEMI-ABERTO, Pena Substituída
: Não
Advogada: Eva Lidia da Silva (OAB/RO 6518)
Advogado: Marcus Vinicius Santos Rocha (OAB/RO 7583)
Advogada: Iolanda Lima de Almeida (OAB/RO 9082)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Prevenção de Magistrado
1011912-47.2017.8.22.0501 Apelação
Origem: 10119124720178220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara de Delitos de Tóxicos
Relatora: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Apelante: Ezequiel Alves da Silva Nascimento (Réu Preso), Data
da Infração: 01/09/2017, Regime da Pena: FECHADO, Pena
Substituída : Não
Advogado: Celivaldo Soares da Silva (OAB/RO 3561)
Advogada: Larissa Nery Soares (OAB/RO 7172)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Prevenção de Magistrado
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0003694-61.2018.8.22.0000 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 00004729020168220021
Buritis/2ª Vara
Relator: Des. Valdeci Castellar Citon
Recorrente: Marzim Bonissi
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrente: Leonildo Lourenço dos Santos
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
1000317-90.2017.8.22.0003 Recurso em Sentido Estrito
Origem: 10003179020178220003
Jaru/1ª Vara Criminal
Relator: Des. Valdeci Castellar Citon
Recorrente: Ademilson Soares Dias
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0008184-78.2018.8.22.0501 Reexame Necessário
Origem: 00081847820188220501
Porto Velho - Fórum Criminal/1ª Vara de Delitos de Tóxicos
Relatora: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Requerente: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da
Comarca de Porto Velho - RO
Réu: Fredison da Silva Martins
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
0001460-39.2014.8.22.0003 Apelação
Origem: 00014603920148220003
Jaru/1ª Vara Criminal
Relatora: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno
Revisor: Des. Valdeci Castellar Citon
Apelante: João Basílio de Souza Junior
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Distribuição por Sorteio
RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO
Orgão Julgador / Magistrado

Dist

Red

Tra

Tot

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

9
6
6

0
0
0

0
0
0

9
6
6

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

4
6
8

0
0
0

0
0
0

4
6
8

PRESIDÊNCIA
Des. Walter Waltenberg Silva Junior

25

0

0

25

0

0

64

Total de Distribuições

64

Porto Velho, 9 de julho de 2018
Des. Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente do TJ/RO.
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SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Extrato de Contrato Simplificado
CONTRATO SIMPLIFICADO Nº 259/2018
1 – CONTRATADA: INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA.
2 - PROCESSO: 0311/1613/2018
3 - OBJETO: Fornecimento de Material de Consumo (cartucho de tinta) para atender ao Poder Judiciário do Estado de Rondônia – PJRO.
4 – BASE LEGAL: Pregão Eletrônico nº 037/2018.
5 – VIGÊNCIA: A partir da data da sua última assinatura pelas partes em 09/07/2018 até 31/12/2018.
6 – VALOR: R$ 339,34.
7 - NOTA DE EMPENHO: 2018NE00976.
8 - RECURSOS: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários.
9 - FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:
02.122.2067.2180
10 - ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.
11 – ASSINAM: Juiz Sergio William Domingues Teixeira – Secretário Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e Bruna Carvalho
– Representante Legal
Documento assinado eletronicamente por FELIPE PINHEIRO DOS SANTOS, Diretor (a) de Departamento em
Substituição, em 09/07/2018, às 17:29, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0781048 e o
código CRC FD179072.
Extrato de Contrato Simplificado
CONTRATO SIMPLIFICADO Nº 260/2018
1 – CONTRATADA: CRUZ-BICUDO COMERCIAL LTDA – ME.
2 - PROCESSO: 0311/1451/2018
3 - OBJETO: Aquisição de Material Permanente (quadro branco e flip chart) para atender a Escola da Magistratura do Estado de Rondônia.
4 – BASE LEGAL: Art. 24, II da Lei n° 8.666/93.
5 – VIGÊNCIA: 6 (seis) meses, contados da data de sua última assinatura pelas partes, em 10/07/2018.
6 – VALOR: R$ 5.436,00
7 - NOTA DE EMPENHO: 2018NE00977.
8 - RECURSOS: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários.
9 - FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 02.122.2062.2291
10 - ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52.
11 – ASSINAM: Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia - Diretor da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia – EMERON e
Sergio de Campos Bicudo – Representante Legal.
Documento assinado eletronicamente por FELIPE PINHEIRO DOS SANTOS, Diretor (a) de Departamento em
Substituição, em 10/07/2018, às 12:42, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0782031 e o
código CRC 3B6509E9.
Extrato de Contrato Simplificado
CONTRATO SIMPLIFICADO Nº 262/2018
1 – CONTRATADA: GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - EPP.
2 - PROCESSO: 0311/1409/2018
3 - OBJETO: Aquisição de Material Permanente (Esterilizador de ar) para atender a Escola da Magistratura do Estado de Rondônia.
4 – BASE LEGAL: Art. 24, II da Lei n° 8.666/93.
5 – VIGÊNCIA: 6 (seis) meses, contados da data de sua última assinatura pelas partes, em 10/07/2018.
6 – VALOR: R$ 694,98.
7 - NOTA DE EMPENHO: 2018NE00968.
8 - RECURSOS: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários.
9 - FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 02.122.2062.2291
10 - ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52.
11 – ASSINAM: Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia - Diretor da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia – EMERON e Ladir
Izabel de Souza – Representante Legal.
Documento assinado eletronicamente por FELIPE PINHEIRO DOS SANTOS, Diretor (a) de Departamento em
Substituição, em 10/07/2018, às 12:42, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0782065 e o
código CRC 616042B8.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA
PROCESSO n. 0012253-63.2018.8.22.8000
PREGÃO ELETRÔNICO 091/2018
AVISO DE LICITAÇÃO
O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por meio do Pregoeiro,
torna público a instauração da Licitação na modalidade Pregão, na
forma Eletrônica, tipo Menor Preço, execução indireta, sob o regime
de empreitada por PREÇO UNITÁRIO, cujo o objeto é o Registro
de preços, pelo prazo de 12 (meses), para eventual fornecimento
de Solução na aplicação de Inteligência Artificial (Solução de
Assistente Digital Cognitivo), visando atender o Poder Judiciário do
Estado de Rondônia - PJRO. O encaminhamento de proposta será
a partir das 8h do dia 12/07/2018 e a abertura da sessão pública
de disputa será às 09:30h do dia 26/07/2018 (Horário de Brasília),
no site www.comprasnet.gov.br. O edital estará disponível no site
supracitado e pelo sítio eletrônico https://www.tjro.jus.br/resptransp-licitacoes/pe-2018. O Edital poderá ser retirado no Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia na Rua José Camacho, n. 585,
sala 04, térreo - Bairro Olaria, nesta Capital, no horário local das
7h às 13h e das 16h às 18h, fone: (69) 3217-1372/1373; ou ainda
solicitado pelo e-mail: licitacoes@tjro.jus.br
Porto Velho - RO, 09 de julho de 2018.
Gildalene Carvalho de Paiva
Pregoeiro

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
XXII CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
PARA O
CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO
EDITAL Nº 23/2018-PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, torna pública a alteração das datas das
entrevistas para a fase dos exames de sanidade física e mental,
referentes ao Concurso Público para provimento de vagas para o
cargo de Promotor de Justiça Substituto, conforme segue:
1. ALTERA parcialmente o item 3.1 do Edital nº 22/2018-PGJ e
anexo, publicado no Diário da Justiça nº 119, de 2 de julho de
2018, para transferir as entrevistas dos candidatos com a Junta
Médica do dia 18 de julho de 2018 para o dia 19 de julho de 2018,
permanecendo inalterada a ordem dos candidatos, com os horários
correspondentes.
2. As entrevistas com a Junta Médica estabelecidas no anexo do
Edital nº 22/2018-PGJ para o dia 17 de julho de 2018 permanecem
sem alterações.
Porto Velho, 09 de julho de 2018.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
Presidente da Comissão do Concurso
PORTARIA nº 782/PGJ
26 de junho de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e considerando o contido no Processo SEI nº
19.25.110001035.0003372/2018-08,
R E S O L V E:
CONCEDER, com fulcro no inciso V do art. 1º da Resolução nº
1/2012-PGJ, Gratificação de Risco na incidência de 40% (cinquenta
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por cento) sobre a referência MP-NS-01 ao servidor cedido
FRANCIWALDER DOS SANTOS MENDES, cadastro nº 5294-6,
ocupante do cargo efetivo de 3º Sargento da Polícia Militar, com
efeitos a partir de 27/03/2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA nº 783/PGJ
26 de junho de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e considerando o contido no Processo SEI nº
19.25.110001035.0003372/2018-08,
R E S O L V E:
CONCEDER, com fulcro no inciso V do art. 1º da Resolução nº
1/2012-PGJ, Gratificação de Risco na incidência de 35% (cinquenta
por cento) sobre a referência MP-NS-01 ao servidor cedido
APARECIDO MATOS DE LIMA, cadastro nº 5294-5, ocupante do
cargo efetivo de Cabo da Polícia Militar, com efeitos a partir de
27/03/2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA nº 784/PGJ
27 de junho de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no Processo SEI nº
19.25.110001049.0003967/2018-55,
R E S O L V E:
NOMEAR, com fulcro no art. 1º da Lei Complementar nº 391, de
10/08/2007, a Senhora KÉTHELIN CAROLINE BORGART, inscrita
no CPF 020.698.962-85, para exercer o cargo comissionado de
Assistente de Promotoria de Justiça, código 703.3, referência MPDAS-03, a fim de atuar junto ao Núcleo de Apoio Extrajudicial da
Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno, com efeitos a partir de
25/06/2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA nº 787/PGJ
27 de junho de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no Processo SEI nº
19.25.110000972.0005381/2018-46,
R E S O L V E:
NOMEAR, com fulcro no art. 1º da Lei Complementar nº 391, de
10/08/2007, a Senhora GISELE ZAMBOTTO, inscrita no CPF
643.605.802-82, para exercer o cargo comissionado de Assistente
de Promotoria de Justiça, código 703.3, referência MP-DAS-03,
a fim de atuar junto à 16ª Promotoria de Justiça, 1ª Titularidade,
em substituição à servidora TAMILE TAVARES MATHIAS LOPES
NOGUEIRA, cadastro nº 5289-4, com efeitos a partir de 04/06/2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA nº 793/PGJ
27 de junho de 2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no Processo SEI nº
19.25.110000933.0005664/2018-17,
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R E S O L V E:
Art. 1º EXONERAR a servidora ALINE PIGOZZO MARTELLI,
cadastro nº 5285-6, do cargo comissionado de Assistente de
Promotoria de Justiça, código 703.3, referência MP-DAS-3, do
Quadro Administrativo do Ministério Público de Rondônia, com
efeitos a partir de 11/06/2018.
Art. 2º NOMEAR a servidora referida no artigo anterior para
exercer o cargo comissionado de Assessor Jurídico, código 703.6,
referência MP-DAS-6, nos termos do art. 1º da Lei Complementar
nº 391, de 10/08/2007, em substituição ao servidor CARLOS
HENRIQUE NEIVA COLOMBARI, cadastro nº 5287-1, para atuar
junto ao Centro de Apoio Operacional da Cidadania, Cível, Registros
Públicos, da Defesa dos Direitos Humanos, do Consumidor, Idoso
e Pessoas com Deficiência - CAOP CIDADANIA, com efeitos a
partir de 11/06/2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de JustiçaE
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº. 031/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, torna pública a contratação
direta, com inexigibilidade de licitação, da empresa SAAE –
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, inscrita no CNPJ sob
o nº. 01.933.030/0001-13, com sede na Av. Luiz A. Maziero (520),
nº 4480 ST005 QD097, LT022, Vilhena - RO, CEP: 76.980-000,
nos autos do processo SEI nº. 19.25.110000952.0005857/2018-70
para a aquisição dos serviços de resíduos sólidos, pelo valor anual
de R$ 1.787,22 (mil setecentos e oitenta e sete reais e vinte e dois
centavos), com base no comando legal contido art. 25, inciso I, da
Lei nº. 8.666/93.
AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA Nº 191
09 DE JULHO DE 2018
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e considerando o contido no Processo SEI nº
19.25.110001030.0006592/2018-29,
RESOLVE:
CONCEDER férias remanescentes ao Procurador de Justiça
JAIR PEDRO TENCATTI, cadastro 2078-8, conforme abaixo
discriminado:
Referência

Fruição

2º semestre/1994
03 a 06.09.2018
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Subprocurador-Geral de Justiça

Dias
04

PORTARIA Nº 192
09 DE JULHO DE 2018
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
ALTERAR, a portaria nº 189, de 03.07.2018, publicada no DJE n.
121 de 04.07.2018, para fazer constar que o período de atuação do
Promotor de Justiça convocado ALZIR MARQUES CAVALCANTE
JÚNIOR, cadastro 2075-3, junto ao gabinete do Procurador de
Justiça RODNEY PEREIRA DE PAULA, cadastro 2041-9, é o
compreendido entre 02 e 20.07.2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Subprocurador-Geral de Justiça
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PORTARIA Nº 193
09 DE JULHO DE 2018
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
REVOGAR a Portaria n. 171/2018-SPGJ, de 25.06.2018, publicada
no DJE n. 117, de 28.06.2018, referente à designação do Procurador
de Justiça RODNEY PEREIRA DE PAULA, cadastro 2041-9, para
atuar de 16.07 a 04.08.2018, junto ao gabinete do Procurador de
Justiça IVO SCHERER, cadastro 2005-2.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Subprocurador-Geral de Justiça
PORTARIA Nº 194
09 DE JULHO DE 2018
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
DESIGNAR, sem prejuízo de suas funções, o Procurador de Justiça
TARCÍSIO LEITE MATTOS, cadastro 2071-0, para responder pelo
gabinete do Procurador de Justiça IVO SCHERER, cadastro 20052, no período de 16.07 a 04.08.2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Subprocurador-Geral de Justiça
Portaria nº 870
05 de julho de 2018
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO em
substituição, no uso de suas atribuições legais e considerando
o contido na Portaria n. 123, de 03.02.2010, e o Feito n.
19.25.110001031.0005575/2018-60
I - CONCEDE férias remanescentes à Assistente de Promotoria
de Justiça THAIS DIAS TEIXEIRA, cadastro n 52895, ocupante
do cargo comissionado de Assistente de Promotoria de Justiça,
conforme Art. 2º, parágrafo 4º da Resolução nº 07/2014-PGJ e Art.
110 da Lei Complementar n. 68/92, conforme segue:
Referência

Período

Férias - período aquisitivo - 01.09.2017 15 a 24.10.2018
a 31.08.2018
07 a 16.01.2019

Abono Pecuniário
05 a 14.10.2018
-*-

II - DESIGNA o Assistente de Promotoria de Justiça JÚNIOR DA
SILVA GARCEZ, cadastro n. 52915, para substituição no Grupo de
Atuação Especial de Combate a Sonegação Fiscal e aos Crimes
Contra a Ordem Tributária (GAESF), no período de 07 a 16.01.2019.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Ivo Scherer, CorregedorGeral em Substituição, em 09/07/2018, às 10:57, conforme art. 1º,
III, “b”, da Lei 11.419/2006.
Portaria nº 871
06 de julho de 2018
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO em
substituição, no uso de suas atribuições legais e considerando
o contido na Portaria n. 99, de 28.01.2010, e no Feito
n.  19.25.110000991.0000172/2017-70,
REVOGA a designação do Promotor de Justiça ANDRÉ LUIZ ROCHA
DE ALMEIDA, cadastro n. 21809, para atuar na 2ª Titularidade da 1ª
Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno, no período de 09 a 28 de
julho de 2018, por meio da Portaria n. 517/2018-CGMP.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Ivo Scherer, CorregedorGeral em Substituição, em 09/07/2018, às 10:57, conforme art. 1º,
III, “b”, da Lei 11.419/2006.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 126

DIARIO DA JUSTIÇA

Portaria nº 872
06 de julho de 2018
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO em
substituição, no uso de suas atribuições legais e considerando o
contido na Portaria n. 123, de 03.02.2010,
I - CONCEDE à Assistente de Promotoria de Justiça GREYCE
KELLY DE SOUZA GOMES, cadastro n. 52401, nos dias 13 e 14
de agosto de 2018, dispensa remunerada em razão de serviços
prestados à Justiça Eleitoral nas Eleições Municipais de 2016,
conforme o disposto no Art. 98 da Lei n. 9.504, de 30.09.97.
II - DESIGNA o Assistente de Promotoria de Justiça RUBENS
MENDES VELOSO JÚNIOR, cadastro n°. 43629, para substituição
na 2ª Titularidade da 7ª Promotoria de Justiça de Porto Velho nos
dias acima mencionados.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Ivo Scherer, CorregedorGeral em Substituição, em 09/07/2018, às 10:57, conforme art. 1º,
III, “b”, da Lei 11.419/2006.
Portaria nº 873
06 de julho de 2018
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO em
substituição, no uso de suas atribuições legais e considerando
o contido na Portaria n. 99, de 28.01.10, e no processo n.
19.25.110000964.0006691/2018-10
I – ALTERA as férias concedidas ao Promotor de Justiça RENATO
GRIECO PUPPIO, cadastro n. 21070, por meio da Portaria n.
514/2018-CGMP, para nela fazer constar, conforme segue:
Período Aquisitivo
Fruição
1° semestre de 2014
16 a 25.07.2018
II - CONCEDE folga compensatória ao referido Promotor de Justiça,
para gozo nos dias 26 e 27.07.2018, referentes ao plantão local
realizado no período de 23 a 30.04.2018.
II – DESIGNA, sem prejuízo de suas funções, o Promotor de
Justiça IVANILDO DE OLIVEIRA, cadastro n. 21030, para atuar
na 1ª Titularidade da 8ª Promotoria de Justiça de Porto Velho, nos
períodos mencionados nos itens I e II, revogando-se a designação
no período de 09 a 28.07.2018, por meio da Portaria n. 514/2018CGMP.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Ivo Scherer, CorregedorGeral em Substituição, em 09/07/2018, às 10:57, conforme art. 1º,
III, “b”, da Lei 11.419/2006.
Portaria nº 874
06 de julho de 2018
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO em
substituição, no uso de suas atribuições legais e considerando
o contido na Portaria n. 99, de 28.01.2010, e no Feito n.
19.25.110000993.0006699/2018-86,
I - CONVALIDA o afastamento do Promotor de Justiça MAURO
ADILSON TOMAL, cadastro n. 21129, como licença por motivo
de doença em pessoa da família, no período de 21.06.2018 a
03.07.2018, com base no Art. 130, II, da Lei Complementar n.
93/93.
II - CONVALIDA a atuação do Promotor de Justiça SHALIMAR
CHRISTIAN PRIESTER MARQUES, cadastro n. 21489, na 13ª
Promotoria de Justiça de Porto Velho, no período mencionado
acima, sem prejuízo de suas funções.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Ivo Scherer, CorregedorGeral em Substituição, em 09/07/2018, às 10:57, conforme art. 1º,
III, “b”, da Lei 11.419/2006.
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Portaria nº 876
09 de julho de 2018
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO em substituição,
no uso de suas atribuições legais e considerando o contido na Portaria
n. 99, de 28.01.2010, e no Feito n. 19.25.110000932.0006285/2018-09,
CONVALIDA o afastamento do Promotor de Justiça FERNANDO
HENRIQUE BERBERT FONTES, cadastro n. 21833, como licença
para tratamento da própria saúde, nos dias 05 e 06 de julho de 2018,
com base no Art. 130, I, da Lei Complementar n. 93/93.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Ivo Scherer, CorregedorGeral em Substituição, em 09/07/2018, às 10:57, conforme art. 1º, III,
“b”, da Lei 11.419/2006.
Extrato de Portaria PA n. 42/2018-1ªPJ/JA
Procedimento Administrativo
ParquetWeb nº 2018001010070579
1ª Promotoria de Justiça de Jaru – Titularidade Única
Assunto: Procedimento Administrativo com o objetivo de acompanhar a
evolução efetiva do tratamento de saúde em favor da menor J.K.R.M.
(10/04/2006).
Data de instauração: 04/07/2018.
Promotor: Dr. Marcos Ranulfo Ferreira
Extrato de Portaria PA n. 44/2018-1ªPJ/JA
Procedimento Administrativo Individual
ParquetWeb nº 2018001010070130
1ª Promotoria de Justiça de Jaru – Titularidade Única
Assunto: Procedimento Administrativo com o objetivo de acompanhar a
evolução efetiva do tratamento de saúde em favor de K. R. N.
Data de instauração: 06/07/2018
Promotor: Dr. Fabio Rodrigo Casaril
EXTRATO DA PORTARIA DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº
013/2018 – AUTOS Nº 2018001010072509
Data da instauração: 09 de julho de 2018.
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça de Vilhena/1ª Titularidade
Promotora: Drª. YARA TRAVALON VISCARDI
Assunto: Diagnóstico, Fiscalização e Implementação de unidade e
serviços de proteção social básica e especial destinados à famílias,
adultos e idosos, direta ou indiretamente, à prevenção e/ou amparo à
população em situação de rua, bem como exigência de estruturação dos
serviços, para eficiente atendimento à população no Município de Vilhena.
PORTARIA nº 1204/SG
20 de junho de 2018
O SECRETÁRIO-GERAL, considerando as disposições contidas no
artigo 8º c/c 45, inciso I, itens 2, 40 e 43, da Lei Complementar nº 93,
de 03 de novembro de 1993, e no uso de suas atribuições, conferidas
pela Portaria nº 0129, de 05 de fevereiro de 2010, publicada no DJ/
RO nº 028, de 11.02.2010, e, ainda, o contido no Processo SEI nº
19.25.110000945.0001593/2018-72,
R E S O L V E:
CONCEDER, com fulcro na Emenda Constitucional nº 046/2006, que
acrescentou o §12 ao artigo 20 da Constituição do Estado de Rondônia,
180 (cento e oitenta) dias de licença-maternidade à servidora SIRLENE
VIANA DE MORAIS, cadastro nº 4426-1 ocupante do cargo efetivo de
Técnico Administrativo e da função gratificada de Chefe de Cartório
da Promotoria de Justiça de Nova Brasilândia d’Oeste, a ser fruída no
período de 17/02/2018 a 15/08/2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
CHRISTIAN NORIMITSU ITO
Secretário Geral
Em exercício
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PORTARIA nº 1205/SG
20 de junho de 2018
O SECRETÁRIO-GERAL, considerando as disposições contidas
no artigo 8º c/c 45, inciso I, itens 2, 40 e 43, da Lei Complementar
nº 93, de 3 de novembro de 1993, e no uso de suas atribuições,
conferidas pela Portaria nº 129, de 5 de fevereiro de 2010, publicada
no DJ/RO nº 28, de 11.2.2010, e, ainda, o contido no Processo SEI
nº 19.25.110001001.0003711/2017-41,
R E S O L V E:
ALTERAR a Portaria nº 145, de 05/02/2018, publicada no DJ nº 32,
de 20/02/2018 para constar a seguinte redação:
“CONCEDER, com fulcro nos arts. 2º e 5º e 13, § 4º, da Resolução
nº 07/2014 – PGJ, de 23/05/2014, 30 (trinta) dias de férias,
referentes ao período aquisitivo de 19/06/2016 a 18/06/2017, ao
servidor GILBERTO DIAS DE LIMA JUNIOR, cadastro nº 4447-2,
ocupante do cargo efetivo de Analista em Engenharia Elétrica, para
fruição nos períodos de 18 a 27/01/2018 e 02 a 21/07/2018, sem
adiantamento salarial.”
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
CHRISTIAN NORIMITSU ITO
Secretário Geral
Em exercício
PORTARIA nº 1064/SG
05 de junho de 2018
O SECRETÁRIO-GERAL, considerando as disposições contidas
no artigo 8º c/c 45, inciso I, itens 2, 40 e 43, da Lei Complementar
nº 93, de 3 de novembro de 1993, e no uso de suas atribuições,
conferidas pela Portaria nº 129, de 5 de fevereiro de 2010, publicada
no DJ/RO nº 28, de 11/02/2010, e, ainda, o contido no Processo
SEI nº 19.25.110000942.0001582/2018-27,
R E S O L V E:
ADMITIR como Estagiários Administrativos, nos termos do art. 13 e
14 da Resolução nº 03/2010-CSMP, de 29/01/2010, os estudantes
abaixo relacionados, para preenchimento de vagas existentes na
Promotoria de Justiça de Ji-Paraná, conforme discriminação:
CADASTRO

NOME

DATA ADMISSÃO

3552-0

GLAYSON MARCELO ALVES MEDEIROS

01/03/2018

3552-1

HEMILI CAMARGO DE SOUZA SILVA

15/03/2018

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Christian Norimitsu Ito,
Secretário Geral em exercício, em 19/06/2018, às 11:12, conforme
art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
PORTARIA nº 1320/SG
05 de julho de 2018
O SECRETÁRIO-GERAL, considerando as disposições contidas
no artigo 8º c/c 45, inciso I, itens 2, 40 e 43, da Lei Complementar
nº 93, de 3 de novembro de 1993, e no uso de suas atribuições,
conferidas pela Portaria nº 129, de 5 de fevereiro de 2010, publicada
no DJ/RO nº 28, de 11/02/2010, e, ainda, o contido no Processo
SEI nº 19.25.110001018.0002587/2018-70,
RESOLVE:
DESLIGAR, com fulcro no inciso I do art. 29 da Resolução nº
03/2010-CSMP, de 29/01/2010, a Estagiária Administrativa
MIRACELE PRUDENCIO DE OLIVEIRA, cadastro nº 3488-9, do
Corpo de Estagiários do Ministério Público, com efeitos a partir de
20/04/2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
CHRISTIAN NORIMITSU ITO
Secretário Geral
Em exercício
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PORTARIA nº 1359/SG
10 de julho de 2018
O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE RONDÔNIA, considerando as disposições contidas no artigo 8°
c/c 45, inciso I, itens 2, 40 e 43, da Lei Complementar n° 93, de 3 de
novembro de 1993, no uso de suas atribuições conferidas pelo item
3, da Portaria n° 129, de 5 de fevereiro de 2010, publicada no DJ/
RO n° 28, de 11/02/2010, o que consta na Ordem de Serviço n° 001/
SG, de 10 de fevereiro de 2014, publicada no DJE n° 38/2014, de
25/02/2014, e o disposto na Solicitação de Suprimento de Fundos
nº 29811/2018 e no Processo nº 19.25.110001001.0006660/201829,
RESOLVE:
Art. 1° CONCEDER SUPRIMENTO DE FUNDOS, em regime de
adiantamento, ao servidor FABIANO DO NASCIMENTO LIMA,
cadastro n° 52907, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para
suprir as necessidades básicas do(a) Seção de Infra-Estrutura Engenharia SEINF, correndo a despesa à Conta da Programação
03.122.1280.2002, do orçamento vigente, conforme descrito
abaixo:
Natureza
Descrição
Valor
3.3.90.30
Material de consumo
R$ 2.000,00
3.3.90.39
Outros serviços de terceiros
R$ 2.000,00
Art. 2° Findo o prazo de aplicação, que será de 45 (quarenta e
cinco) dias, o suprido prestará contas, de acordo com as normas
adotadas pelo Ministério Público, no decorrer de 10 (dez) dias,
junto à Seção de Contabilidade e Prestação de Contas.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Christian Norimitsu Ito,
Secretário Geral em exercício, em 10/07/2018, às 10:02, conforme
art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
PORTARIA nº 1360/SG
10 de julho de 2018
O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE RONDÔNIA, considerando as disposições contidas no artigo 8°
c/c 45, inciso I, itens 2, 40 e 43, da Lei Complementar n° 93, de 3 de
novembro de 1993, no uso de suas atribuições conferidas pelo item
3, da Portaria n° 129, de 5 de fevereiro de 2010, publicada no DJ/
RO n° 28, de 11/02/2010, o que consta na Ordem de Serviço n° 001/
SG, de 10 de fevereiro de 2014, publicada no DJE n° 38/2014, de
25/02/2014, e o disposto na Solicitação de Suprimento de Fundos
nº 29312/2018 e no Processo nº 19.25.110000934.0006609/201842,
RESOLVE:
Art. 1° CONCEDER SUPRIMENTO DE FUNDOS, em regime
de adiantamento, ao servidor MARIA IRIS CRISTINA BARROS
DE OLIVEIRA, cadastro n° 44676, no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), para suprir as necessidades básicas do(a) Cartório
das Promotorias de Buritis/RO, correndo a despesa à Conta da
Programação 03.122.1280.2002, do orçamento vigente, conforme
descrito abaixo:
Natureza
Descrição
Valor
3.3.90.30
Material de consumo
R$ 1.500,00
3.3.90.39
Outros serviços de terceiros
R$ 500,00
Art. 2° Findo o prazo de aplicação, que será de 45 (quarenta e
cinco) dias, o suprido prestará contas, de acordo com as normas
adotadas pelo Ministério Público, no decorrer de 10 (dez) dias,
junto à Seção de Contabilidade e Prestação de Contas.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Christian Norimitsu Ito,
Secretário Geral em exercício, em 10/07/2018, às 10:02, conforme
art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
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TERCEIRA ENTRÂNCIA
COMARCA DE PORTO VELHO

VEPEMA - Vara de Execução de Penas e
Medidas Alternativas

1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

VEPEMA
Proc.: 1014897-86.2017.8.22.0501
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:João Duarte Ripardo Neto
Advogado:Mary Terezinha de Souza dos Santos Ramos (OAB/RO
1994)
DESPACHO:O apenado, por meio de sua defesa constituída,
requer a transferência da execução de pena para a comarca de
São Luiz do Maranhão/MA, bem como o pagamento da pena
pecuniária imposta no valor de 05 salários mínimos em 10 parcelas
mensais e sucessivas. Instado, o MP não se ôpos aos pedidos.
Este juízo não se opõe a pedidos de transferência de execução
da pena, principalmente quando se trata de penas restritivas de
direitos, já que não há qualquer prejuízo à execução, ao contrário,
garante maior efetividade. Ocorre que, neste específico caso, a
pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de
direitos. A primeira consistente em pena de prestação de serviços à
comunidade e a segunda no pagamento de 05 salários mínimos em
favor da companheira da vítima.Quanto à pena de PSC, em nada
prejudica a transferência de comarca. Por outro lado, como a pena
pecuniária será revetida em favor da companheira da vítima, que
reside nesta comarca, o seu levantamento será realizado via alvará.
Assim, como o processo é remetido e não deprecado, para evitar
cartas precatórias e garantir que a companheeira da vítima seja, ao
menos mínimamente, indenizada pelo grave crime cometido pelo
apenado, condiciono o deferimento do pedido de transferência
da execução ao pagamento INTEGRAL da pena pecuniária, que
poderá ser adimplida em até 05 (cinco) vezes, em valores iguais e
sucessivos, com o vencimento da primeira parcela para 15/06/2018.
Poderá o próprio causídico retirar os boletos em cartório, sendo
desnecessária a realização de nova audiência admonitória ou a
presença do apenaod. Intime-se o apenado via advogado. I.CPorto
Velho-RO, terça-feira, 5 de junho de 2018.Kerley Regina Ferreira
de Arruda Alcantara Juíza de Direito

1º Cartório do Juizado Especial Criminal
Proc.: 0000180-43.2018.8.22.0601
Ação: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do
Juiz Singular (Juizado Criminal)
Querelante: Zenaide Maria Barbosa de Souza
Advogados: Renan Gomes Maldonado de Jesus OAB/RO 5769;
Eliane Mara de Miranda OAB/RO 7904
Querelado: Marcio Fernandes
DESPACHO: “Vistos, etc. Diante da informação de fls. 40, em
que consta novo endereço do querelado, redesigno audiência
de conciliação para o dia 17.8.2018, às 08h30min. Intime-se no
endereço fornecido pelo SIEL, às fls. 40. Expeça-se o necessário.
Porto Velho-RO, quarta-feira, 4 de julho de 2018.” (a) Roberto Gil
de Oliveira - Juiz de Direito
Belª Sandra Regina Gil Nunes Menezes
Escrivâ Judicial

VARA DA AUDITORIA MILITAR
1º Cartório da Auditoria Militar
Vara da Auditoria Militar
Juiz: Carlos Augusto Teles Negreiros
Diretora de Cartório: Marlene Jacinta Dinon
Endereço eletrônico: pvh1militar@tjro.jus.br
Proc.: 0008912-22.2018.8.22.0501
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Rogério Carneiro dos Santos
ADVOGADO: DR GRACILIANO ORTEGA SANCHES, OAB/RO
5194
DECISÃO - ERRO MATERIAL:.... Ante o exposto, considerando
a existências de duas condenações com penas de espécies
diferentes impostas ao apenado Rogério Carneiro dos Santos, fixo
a pena total a ser cumprida em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e
24 (vinte e quatro) dias de reclusão no regime aberto domiciliar
em regime aberto com monitoração eletrônica, o que faço com
fundamento nos arts. 66, inciso III, alínea a c/c art. 111 da Lei nº
7.210/84 e ainda, art. 79 e 588, ambos do CPM.
Intime-se. Aguarde-se a audiência já designada. Diligencie-se pelo
necessário.
Proc.: 0008913-07.2018.8.22.0501
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Kledi Senhorinho da Silva
ADVOGADO: Dr Jorge Honorato, OAB/RO 2043
DECISÃO:....Ante o exposto, considerando a existências de
duas condenações com penas de espécies diferentes impostas
ao apenado Rogério Carneiro dos Santos, fixo a pena total a ser
cumprida em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão no regime aberto domiciliar em regime aberto
com monitoração eletrônica, o que fao com fundamento nos arts.
66, inciso III, alínea a c/c art. 111 da Lei nº 7.210/84 e ainda, art.
79 e 588, ambos do CPM.Intime-se. Aguarde-se a audiência já
designada. Diligencie-se pelo necessário.
Marlene Jacinta Dinon
Diretora de Cartório

Proc.: 0017403-91.2013.8.22.0501
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Ricardo Santana Pimentel Junior
Advogado(a): Renato da Costa Cavalcante Júnior OAB/RO nº
2390.
FINALIDADE: Dar ciência quanto à audiência de justificação
a ser realizada no dia 17/07/2018, às 09:30 horas, conforme o
DESPACHO:Cumpra-se a determinação de fls. 86 e designe-se
audiência de justificação. Intime-se a defesa constituída nos autos.
Cumpra-se. Porto Velho-RO, segunda-feira, 9 de julho de 2018.
Kerley Regina Ferreira de Arruda Alcantara Juíza de Direito
Ana Zelia Vaz de Oliveira
Diretora de Cartório

vara de delitos de tóxicos
1º Cartório de Delitos de Tóxico
Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho-RO
Juiz: Dr. Glodner Luiz Pauletto
Diretor de Cartório: Alexandre Marcel Silva
Sugestões ou reclamações, façam-nas pessoalmente ao juiz ou
contate-nos via internet.
Endereço eletrônico:
pvhtoxico@tjro.jus.br
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EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Proc.: 0002888-75.2018.8.22.0501
Data: 10/07/2018 Prazo: 15 dias
Juiz que Determinou a Citação: Arlen José Siva de Souza
Ação:Procedimento Especial da Lei Antitóxicos(Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Sahimon Lorraine Ferreira de Miranda, Cláudia Freitas
de Jesus e outros.
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE:
1 - CLÁUDIA FREITAS DE JESUS, brasileira, nascida em
15/06/1994, natural de Guajará-Mirim/RO, filha de Maria José da
Silva Freitas e José de Jesus, inscrita no RG n. 1255424/RO e no
CPF nº 025.036.482-40.
2 - SAHIMON LORRANI FERREIRA DE MIRANDA,brasilieiro,
nascido em 14/10/1991, natural de Porto Velho/RO, filho de Maria
Walsimeire Miranda e Donizete Matins Ferreira, portador do RG n.
1083151/RO.
DESPACHO:
“Vistos, Trata-se de desmembramento dos autos nº 101212990.2017.822.0501 conforme determinação em audiência do dia
08.03.2018.Verifico que os réus estão em lugar incerto e não
sabido, com prisão preventiva decretada às fls. 112/115 e que a
antecipação probatória não foi realizada em razão dos acusados
não terem sido citados àquela data.Realizada a citação às fls. 185,
os autos vieram conclusos para designação de audiência.Sendo
assim, ratifico o recebimento da denuncia e designo audiência para
o dia 08 de agosto do corrente ano, às 10hs, oportunidade em que
serão ouvidas as testemunhas Rogério Pimenta Pinto e Jailson
Rodrigues de Oliveira.Intime-se. Os réus deverão ser intimados por
edital. Requisite-se.Diligencie-se, pelo necessário.Porto Velho-RO,
sexta-feira, 6 de julho de 2018.Arlen José Silva de Souza Juiz de
Direito”
Porto Velho/RO, 10 de julho de 2018
Alexandre Marcel Silva
Diretor de Cartório
Fórum Des. Fouad Daewinch Zacharias, Av. Rogério Weber, 1924,
Centro, Porto Velho/RO, CEP: 76801-030. Fone: (69) 3217-1225.
Fax: (69) 3217-1226.
Alexandre Marcel Silva
Escrivã Judicial

1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
1º Cartório do Tribunal do Júri
1ª Vara do Tribunal de Júri
Juíza de Direito: Juliana Paula Silva da Costa Brandão
Diretora de Cartório: Gisa Carla da Silva Medeiros Lessa
Endereço eletrônico: pvh1juri@tjro.jus.br
Proc.: 0018585-44.2015.8.22.0501
Ação: Ação Penal de Competência do Júri (Réu Preso)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado (Pronunciado): Moisivaldo de Jesus Bucele
Advogados: Jéferson Nunes Arantes Fuhr (OAB/RO 5249), Adriana
Longuini Raquebaque Costa Fuhr (OAB/RO 5952)
FINALIDADE: INTIMAR os advogados acima acerca do julgamento
designado, conforme DESPACHO da MMª Juíza:
DESPACHO:
Vistos.Designo o dia 09/08/2018, às 8h30min, para ter lugar
a sessão de instrução e julgamento, perante o Tribunal do Júri,
durante a realização da 5ª Reunião Periódica do ano em curso.
Adotem-se as medidas necessárias. Porto Velho-RO, terça-feira,
3 de julho de 2018.Juliana Paula Silva da Costa Brandão Juíza de
Direito
Gisa Carla da Silva Medeiros Lessa
Diretora de Cartório
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2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
2º Cartório do Tribunal do Júri
2º Cartório do Tribunal do Júri
Juiz de Direito: José Gonçalves da Silva Filho
Escrivã Judicial: Sandra Mª L. Cantanhêde de Vasconcellos
Endereço eletrônico: pvh2juri@tjro.jus.br
Proc.: 0013796-70.2013.8.22.0501
Ação: Ação Penal - crime doloso contra a vida
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: Dilson Donatto
Advogado: Francisco Nunes Neto OAB/RO 158
FINALIDADE: Intimar o advogado Francisco Nunes Neto - OAB/RO
158 da DECISÃO de fls. 245, a seguir, transcrita:
“[…] Vistos etc., Os documentos juntados pelo advogado
FRANCISCO NUNES NETO - OAB/RO 158 (fls. 227/244),
não discriminam o período de recuperação e afastamento das
atividades laborativas, de modo que não houve o atendimento
integral ao DESPACHO exarado à fl. 224. Assim, mantenho o júri
designado para a data de 25 de julho de 2018, certo, ademais, que
o procedimento cirurgico (a ser implementado no dia 10 de julho
de 2018) não é - em análise do contexto - impedimento absoluto à
realização da sessão do júri. Intime-se. Porto Velho-RO, segundafeira, 9 de julho de 2018. José Gonçalves da Silva Filho Juiz de
Direito“
Porto Velho/RO, 10 de julho de 2018
SANDRA MARIA LIMA CANTANHÊDE
Diretora de Cartório
Proc.: 0002741-54.2015.8.22.0501
Ação: Ação Penal - crime doloso contra a vida
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: Ricardo Araújo do Nascimento
Advogado(a)(s): Wladislau Kucharski Neto (OAB/RO 3335)
FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) Wladislau Kucharski Neto
para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar rol de testemunhas que
irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade
em que poderão juntar documentos e requerer diligências, a teor
do que dispõe o art. 422 do Código de Processo Penal, com a
alteração introduzida pela Lei n. 11689/2008.
Porto Velho/RO, 10 de julho de 2018
SANDRA MARIA LIMA CANTANHÊDE
Diretora de Cartório
Sandra Maria Lima Cantanhêde de Vasconcellos
Escrivã Judicial

1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Sugestões ou reclamações, façam-nos pessoalmente
ao Juiz ou contate-nos via internet
Endereço eletrônico:
Escrivão: phv1criminal@tjro.jus.br
Proc.: 0007983-86.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Rafael Urundão de Oliveira
Advogado:Rômulo dos Santos Rodrigues (OAB/RO 8795) Caroline
Esthefany de Pontes Santos
FINALIDADE: Intimar os advogados supramencionados do
DESPACHO abaixo transcrito.
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DESPACHO:
Vistos.Recebo o recurso. Dê-se vista ao recorrente para
apresentação das razões do inconformismo. Após, ao recorrido para
as contrarrazões. Depois, remetam-se ao E. TJRO para exame do
recurso interposto. Porto Velho-RO, sexta-feira, 6 de julho de 2018.
Francisco Borges Ferreira Neto Juiz de Direito
Proc.: 1007492-96.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:João Paulo Araújo Reis
Advogado:Silvânia Ferreira Weber (OAB/RO 7385), Ricardo
Maldonado Rodrigues (OAB/RO 2717)
FINALIDADE: Intimar os advogados supramencionados do
DESPACHO abaixo transcrito.
DESPACHO:
Vistos.Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra
DECISÃO que, em razão da intempestividade, não recebeu o apelo
do ora recorrente. Não obstante. Mantenho a DECISÃO de fls. 94
por seus fundamentos de fato e de direito.Remetam-se ao E. TJRO,
para o exame do recurso interposto. Porto Velho-RO, quinta-feira,
5 de julho de 2018.Francisco Borges Ferreira Neto Juiz de Direito
Proc.: 0007216-48.2018.8.22.0501
Ação:Inquérito Policial (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Indiciado:Rodrigo Noya Bezerra, Quetlei Joseane Roque Ferreira,
Henrique Bruno Oliveira da Silva, Vanessa da Silva Cavalcante,
Hugo Davi Marinho de Oliveira, Rogério Fonseca dos Santos,
Macley Costa da Silva
Advogado: Sebastião de Castro Filho (OAB/RO 3646), Marisamia
Aparecida de Castro Inacio (OAB/RO 4553), Gabriele Silva Ximenes
(OAB/RO 7656), Jaqueline Mainardi (OAB/RO 8520), Denerval
José de Agnelo (OAB/RO 7134).
DESPACHO:Vistos.Dê-se vista aos Defensores dos acusados,
para que no prazo de 5 (cinco) dias manifestem-se quanto as
provas até então produzidas com relação ao delito previsto no
artigo 2º, parágrafos 2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei 12.850/13.Se nada
for requerido, os Defensores deverão apresentar alegações finais,
ou ratificar as já apresentadas.Intimem-se.Transcorrido o prazo,
voltem-me os autos conclusos.Observo que inércia siginificará
a ratificação das provas até então produzidas, bem como das
alegações apresentadas.Porto Velho-RO, quinta-feira, 21 de junho
de 2018.Luciane Sanches Juíza de Direito.
Proc.: 0004363-76.2012.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:José Edimar de Sousa
Advogado:Eduardo Abílio Kerber Diniz (OAB/RO 4389), Edson
Antonio Souza Pinto (OAB/RO 4643), Guilherme da Costa Ferreira
Pignaneli (OAB/RO 5546), José Eduardo Pires Alves (OAB/RO
6300), Bruna Vasconcelos de Oliveira (RO 6845); Bruna de Souza
Monteiro (OAB/RO 8311); Cecília Botelho Silva (OAB/RO 5.867);
Stlephannie Caroline Rodrigues Vilela (OAB/RO 9403).
Vítima:Fazenda Pública Estadual
DESPACHO:Vistos.Conforme Parecer Técnico da Auditoria Fiscal
da Secretaria de Estado de Finanças, acostado às fls. 482, os
comprovantes de pagamentos juntados pela Defesa do acusado
referem-se ao parcelamento dos valores decorrentes do Auto de
Infração nº 2012270010013.Ressalta, todavia, que em relação aos
Autos de Infração números 20122700100005 e 201227001000010,
os respectivos lançamentos de tributo e de multa remanescem em
aberto, ambos na condição de não pago , conforme demonstrado
pelos documentos juntados às fls.483/499.Em face disso, na linha
da manifestação do Ministério Público às fls. 501 e em face da
inércia da Defesa, que quedou-se inerte quanto ao DESPACHO
de fls. 502 (publicado no DJE n. 113, do dia 22.06.2018, às fls.
160), determino a retomada da marcha processual, indeferindo
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o pedido de suspensão da ação penal formulado pela Defesa às
fls. 426/431.Intimem-se novamente os Defensores Eduardo Abílio
Kerber Diniz (OAB/RO 4389), Edson Antônio Souza Pinto (OAB/
RO 4346), Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO 5546),
José Eduardo Pires Alves (OAB/RO 6300) e Bruna Vasconcelos
de Oliveira (OAB/RO 6845) para que no prazo de 5 (cinco)
dias, apresentem novas alegações finais, ou ratificarem as já
apresentadas às fls.426/458, sob pena de declaração de abandono
do processo e, consequentemente, a aplicação da multa prevista
no artigo 265 do CPP.Intime-se.Se apresentadas ou ratificadas as
alegações finais, voltem-se os autos conclusos para SENTENÇA.
Caso contrário, intime-se pessoalmente o denunciado para que no
prazo de 10 (dez) dias constitua novo defensor. Não o fazendo,
desde logo nomeio a Defensoria Pública para prosseguir na sua
defesa, devendo apresentar as alegações finais no prazo legal.
Porto Velho-RO, quinta-feira, 5 de julho de 2018.Francisco Borges
Ferreira Neto Juiz de Direito
Proc.: 1012411-31.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Keveen Rychardson Candido Souto
Advogada: Silvana Fernandes M. Pereira (OAB/RO 3024)
FINALIDADE: Intimar a Advogada supramencionada da audiência
designada nos autos supra para o dia 13 de agosto de 2018, às
12h.
Proc.: 1003842-41.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Everton Mesquita da Silva Lopes, Cleiton Barbosa da
Silva
Advogado: Dimas Queiroz de Oliveira Junior (OAB/RO 2622)
FINALIDADE: Intimar o Advogado supramencionado do
DESPACHO abaixo transcrito.
DESPACHO:Para ajuste da pauta deste Juízo, transfiro a audiência
de instrução e julgamento designada às fls. 105, para o dia 14
de agosto de 2018, às 10h10min. Intimem-se. Requisite-se e
depreque-se, se for o caso. Diligencie-se, pelo necessário.Porto
Velho-RO, sexta-feira, 13 de outubro de 2017.Francisco Borges
Ferreira Neto Juiz de Direito
Proc.: 0008478-33.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Alexandre Silva de Lima, Sebastião Dias da Silva
Advogado: Clemildo Espiridião de Jesus (OAB/RO 1576)
FINALIDADE: Intimar o Advogado supramencionado do
DESPACHO abaixo transcrito.
DESPACHO:Vistos.Para ajuste da pauta deste Juízo, transfiro a
audiência de instrução e julgamento designada às fls. 79/80, para
o dia 16 de agosto de 2018, às 12h00min. Intimem-se.Requisite-se
e depreque-se, se for o caso. Diligencie-se, pelo necessário.Porto
Velho-RO, segunda-feira, 9 de julho de 2018.Francisco Borges
Ferreira Neto Juiz de Direito
Élia Massumi Okamoto
Diretora de Cartório

2ª VARA CRIMINAL
2º Cartório Criminal
Proc.: 0003193-59.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Jonathan Barbosa Miranda
Advogado: Felipe Cândido da Silva (OAB/RO-7848)
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FINALIDADE: Intimar advogado de data de audiência a ser realizada
em 03 de outubro de 2018, às 08h15min, conforme DECISÃO
abaixo transcrita.
DECISÃO: Vistos. A denúncia já foi recebida e não vislumbro
na(s) resposta(s) do(s) acusado(s) alguma das hipóteses do artigo
397, do Código de Processo Penal.O recebimento da denúncia
pressupõe a presença dos requisitos do artigo 41, do Código de
Processo Penal, e a existência de lastro probatório suficiente (justa
causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) imputado(s).
POR ISSO, declaro saneado o processo e designo audiência
de instrução e julgamento para o dia 03 de outubro de 2018, às
08h15min.Intime(m)-se, requisite(m)-se e/ou depreque (m)-se, se
for o caso.Diligencie-se, pelo necessário. Porto Velho-RO, quintafeira, 21 de junho de 2018.Edvino Preczevski Juiz de Direito
Proc.: 0006918-56.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Felipe André da Silva Sena, Clystenes Andrey Pessoa
dos Anjos, Joao Kenedy Peres da Costa
Advogado:Josima Alves da Costa Junior, OAB/RO 4156, Luis
Sergio de Paula Costa, OAB/RO 4558.
FINALIDADE:Intimar os advogado para audiência de instrução e
julgamento para o dia 24 de julho de 2018, às 11h15min.
DESPACHO: A denúncia já foi recebida e não vislumbro na(s)
resposta(s) do(s) acusado(s) alguma das hipóteses do artigo
397, do Código de Processo Penal.O recebimento da denúncia
pressupõe a presença dos requisitos do artigo 41, do Código de
Processo Penal, e a existência de lastro probatório suficiente (justa
causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) imputado(s).
POR ISSO, declaro saneado o processo e designo audiência de
instrução e julgamento para o dia 24 de julho de 2018, às 11h15min.
Intime(m)-se, requisite(m)-se e/ou depreque (m)-se, se for o caso.
Diligencie-se, pelo necessário. Porto Velho-RO, sexta-feira, 15 de
junho de 2018.Edvino Preczevski Juiz de Direito
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15 (quinze) dias
Proc.: 0019318-78.2013.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Francisco Mendes de Lima
CITAÇÃO DE: Francisco Mendes de Lima, brasileiro, convivente,
filho de Domingos Luiz de Lima e Maria das Graças Mendes,
nascido em 30.10.1984, natural de Porto Velho/RO. Atualmente em
local incerto e não sabido.
Capitulação: artigo 155, §§ 1° e 4°, inciso I, do COdigo Penal, duas
vezes, na forma do artigo 71 do CP.
FINALIDADE: Citar o(s) acusado(s) acima qualificado(s) para
responder à acusação que lhe foi imputada nos termos da denúncia
anexa, apresentando resposta, por escrito, no prazo de 10 (dez)
dias, quando poderá arguir preliminares e alegar tudo o que
interesse às suas defesas, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, o que
deverá ser feito por meio de advogado. Declarando o(s) acusado(s)
não ter(em) defensor nem condições financeiras para constituí-lo,
ser-lhe-á então nomeado para sua defesa o Defensor Público da
Comarca, que atua nesta Vara.
OBSERVAÇÃO: O(s) acusado(s), não tendo defensor, poderá
(ão) comparecer na sede do Juízo, dentro do prazo estabelecido,
munido dos documentos, justificações, provas pretendidas e rol
de testemunhas com suas qualificações, a fim de que o Defensor
Público da Vara responda à acusação. A Defensoria Pública fica
localizada à Rua Padre Chiquinho, 913, Bairro Pedrinhas (próximo
ao Supermercado Aragão - Esplanada das Secretarias), Porto
Velho/RO, no horário das 7:30 às 13:30 horas.
Sede do Juízo: Fórum Criminal Des. Fouad Darwich Zacharias, Av.
Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - Fórum Criminal-RO,
78916050.
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EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15 (quinze) dias
Proc.: 1015792-47.2017.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Cleitomar Silva Neto, CPF 549.157.832-00, RG
936271 SSP/RO, brasileiro, solteiro, braçal, nascido no dia
15/03/1984, no município de Santo Antônio Descoberto/GO, filho
de Manoel Amâncio Neto e de Shirlei Alberto da Silva, residente
à rua Projetada, s/n, Centro, Itapoã do Oeste/RO. Preso no Ênio
Pinheiro.
Capitulação: Art. 155, §4º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.
FINALIDADE: Citar o(s) acusado(s) acima qualificado(s) para
responder à acusação que lhe foi imputada nos termos da denúncia
anexa, apresentando resposta, por escrito, no prazo de 10 (dez)
dias, quando poderá arguir preliminares e alegar tudo o que
interesse às suas defesas, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, o que
deverá ser feito por meio de advogado. Declarando o(s) acusado(s)
não ter(em) defensor nem condições financeiras para constituí-lo,
ser-lhe-á então nomeado para sua defesa o Defensor Público da
Comarca, que atua nesta Vara.
OBSERVAÇÃO: O(s) acusado(s), não tendo defensor, poderá
(ão) comparecer na sede do Juízo, dentro do prazo estabelecido,
munido dos documentos, justificações, provas pretendidas e rol
de testemunhas com suas qualificações, a fim de que o Defensor
Público da Vara responda à acusação. A Defensoria Pública fica
localizada à Rua Padre Chiquinho, 913, Bairro Pedrinhas (próximo
ao Supermercado Aragão - Esplanada das Secretarias), Porto
Velho/RO, no horário das 7:30 às 13:30 horas.
Sede do Juízo: Fórum Criminal Des. Fouad Darwich Zacharias, Av.
Rogério Weber, 1872, Centro, Porto Velho - Fórum Criminal-RO,
78916050.
Proc.: 0011543-46.2012.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Claudio Sergio Gois de Carvalho
Advogado:Daison Nobre Belo (OAB/RO 4796), Oscar Dias de
Souza Netto (OAB/RO 3567), Raphael Luiz Will Bezerra (OAB/RO
8687), Marlon Leite Rios (OAB/RO 7642)
SENTENÇA: “O MM. Juiz de Direito, Edvino Preczevski, titular deste
Juízo, prolatou a seguinte SENTENÇA: Vistos etc. I – RELATÓRIO
(conforme gravação audiovisual). II – FUNDAMENTAÇÃO
(conforme gravação audiovisual). III – DISPOSITIVO. PELO
EXPENDIDO e considerando tudo o que mais dos autos consta,
julgo PROCEDENTE
EM PARTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e, por
consequência, CONDENO Cláudio Sérgio Góis de Carvalho,
qualificado nos autos, por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II,
do Código Penal. Passo a dosar as penas, seguindo as diretrizes
dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. A culpabilidade (lato
senso), entendida, agora, como o juízo de reprovabilidade social
do fato e dos seus autores, está evidenciada. Cláudio, embora
seja tecnicamente primário, tem maus antecedentes (v. certidão
acostada aos autos e confirmação no SAPTJRO), posto que já
fora condenado, irrecorrivelmente, por crime de roubo, duas vezes,
em ações penais distintas. A par disso, o condenado tem outras
passagens pela Justiça Criminal, inclusive, condenação por crime
de dano qualificado, em 1º Grau de Jurisdição, o que denuncia
personalidade desajustada e demonstra má conduta social.
O motivo é abjeto. Foi sem dúvida o desejo de locupletarse em
detrimento do patrimônio e da liberdade alheios. As consequências
são desfavoráveis porque apenas partes dos bens roubados foi
recuperada, persistindo prejuízo de ordem material. As demais
circunstâncias integram a própria tipicidade do crime de roubo
majorado, pelo concurso de agentes. Desta forma, ponderadas as
circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de
reclusão + 20 (vinte) dias multa. Atenuo em 06 (seis) meses + 05
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(cinco) dias multa, por causa da confissão espontânea, ocorrida
na fase policial e invocada para condenação. Aumento de 1/3 (um
terço), porque foi cometido em concurso de agentes. À falta de
outras circunstâncias e/ou causas de modificação, torno a pena
definitiva em 06 (seis) anos de reclusão + 20 (vinte) dias multa,
pena esta que entendo necessária e suficiente para prevenção e
reprovação do crime cometido. Atento a condição financeira do
condenado, fixo o valor do dia multa no mínimo legal, ou seja, em
1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do
fato, que deverá ser atualizado, quando da execução, pelos índices
de correção monetária, nos termos do artigo 49, §2º, do Código
Penal. O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de
liberdade será o semiaberto (CP, art. 33 § 2º ‘b’ c/c § 3º). Deixo de
substituir a privação da liberdade por penas restritivas de direitos
porque o sentenciado não preenche os requisitos legais (CP, art. 44,
I e III), ou seja, porque se trata de crime doloso, cometido com grave
ameaça a pessoas e a pena total imposta é superior a 04 (quatro)
anos, além de existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis,
destacando-se os maus antecedentes. Pelos mesmos motivos
não há que se falar em suspensão condicional da pena, ex vi do
artigo 77, do Código Penal. Faculto o apelo em liberdade. Após
o trânsito em julgado o nome do condenado deverá ser lançado
no rol dos culpados e expedida a documentação necessária, para
fins de execução. Custas pelo condenado. Os valores das custas
processuais e da pena de multa deverão ser recolhidos no prazo de
10 (dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa, nos termos do
artigo 51, do Código Penal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Comuniquese (INI/DF, II/RO, TRE/RO etc.). Decorrido o prazo para
eventual recurso e cumpridos os comandos desta SENTENÇA, os
presentes autos poderão ser arquivados”. Nada mais. Juiz - Edvino
Preczevski.
FINALIDADE: Intimar os advogados acima mencionados da
SENTENÇA e para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Kauê Alexsandro Lima

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Proc.: 0009409-36.2018.8.22.0501
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário (réu preso)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Eziquiel Borges Rodrigues
Advogado: Jeremias de Souza Leite (OAB/RO 5104)
FINALIDADE: INTIMAR a defesa acima mencionada da audiência
de instrução e julgamento designada para o dia 18 de julho de
2018, às 10h30min.
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Escrivão Judicial

Escrivã Judicial

3ª VARA CRIMINAL
3º Cartório Criminal
3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho-RO
Juiz: Franklin Vieira dos Santos
Escrivã Judicial: Rosimar Oliveira Melocra
Endereço eletrônico: pvh3criminal@tjro. jus. br

Proc.: 0009066-40.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Everton Rabelo de Carvalho
Advogados: Glícia Laila Gomes Oliveira (OAB/RO 6899) e Márcio
Santana de Oliveira (OAB/RO 7238).
FINALIDADE: Intimar a defesa acima mencionada da audiência
de instrução e julgamento designada para o dia 18/07/2018 às
09h00min. Nada mais.
Dr. Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Proc.: 0003222-12.2018.8.22.0501
Ação: Ação Penal - Procedimento Sumário (réu solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Ânderson de Souza Garcia
Advogadas: Catia Aparecida Cordeiro (OAB/RO 9588) e Alcirene
Pereira Barbosa (OAB/RO 9575).
FINALIDADE: INTIMAR as defesas acima mencionadas da
audiência de instrução e julgamento designada para o dia 21 de
agosto de 2018, às 09h15min.
Rosimar Oliveira Melocra

2º Cartório de Execuções Fiscais

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Proc.: 0005965-92.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado: Eliandro Marques de Jesus
Advogado: Marcos Vilela Carvalho OAB/RO 084
FINALIDADE: Intimar a defesa para, no prazo legal, apresentar as
razões do recurso de apelação.

2ª Vara de Execuções Fiscal e Registros Públicos
Proc.: 0055486-18.1999.8.22.0001
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Município de Porto Velho RO
Executado:S. Magalhaes Cia Ltda
Advogado:Simone Farias Rodrigues Maia (OAB/RO 8174)
“Vistos. No mais, defiro a suspensão do feito por 06 (seis) meses
à vista do parcelamento do débito. Após, manifeste-se a parte
exequente independentemente de intimação, requerendo o que
entender de direito para regular prosseguimento do feito, em
10 (dez) dias. Cumpra se. Porto Velho-RO, 7 de junho de 2018.
Amauri Lemes Juiz de Direito” João Jorge da Silva Júnior - Diretor
de Cartório.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Proc.: 0005159-57.2018.8.22.0501
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Miquéias Sombra da Silva, Antônio Carlos Souza da
Costa
Advogados: Artur Luiz Ribeiro de Lima (OAB/RO 1984), Rodrigo
Luciano Alves Nestor (OAB/RO 1644), Trumans Assunção GOdinho
(OAB/RO 1979) e Amanda Alves Paes (OAB/RO 3625).
FINALIDADE: Intimar a defesa acima mencionada da audiência
de instrução e julgamento designada para o dia 09/08/2018
às10h30min. Nada mais.
Dr. Franklin Vieira dos Santos
Juiz de Direito

Proc.: 0000619-80.2010.8.22.0101
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Município de Porto Velho RO
Executado:Três Marias Transportes Ltda
Advogado:Marcus Filipe Araújo Barbedo (OAB/RO 3141), Fernando
Arenales Franco (OAB/SP 88395), Robson da Sanção Lopes (OAB/
SP 226746), Édison Fernando Piacentini (OAB/RO 978).
DESPACHO:
“Defiro a penhora de créditos no precatório, como requerido,
devendo o credor fornecer os dados do processo necessários à
efetivação da medida. Intime-se. Com a juntada das informações,
expeça-se o competente MANDADO. Porto Velho-RO, terça-feira,
3 de julho de 2018. Amauri Lemes Juiz de Direito” João Jorge da
Silva Júnior - Diretor de Cartório.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 126

DIARIO DA JUSTIÇA

1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7013796-54.2017.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EVA TEREZINHA ROSAS VIEIRA
Advogados do(a) AUTOR: JOICE FERNANDA OLIVEIRA LARA RO0008517, SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR - RO0001238
RÉU: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei n. 12.153/09 c/c
38 da Lei n. 9.099/95.
Fundamentos. Decido.
Extrai-se dos autos que o cerne da questão diz respeito à
Responsabilidade Civil tanto da Administração Pública como
de particular em razão de suposta inobservação de cláusula
constante do Termo de Adesão, Compromisso e Obrigações ao
Projeto Habitacional Pró – Moradia Sul Construção de Unidades
Habitacionais para famílias de baixa renda e moradores de área de
risco, bem ainda por defeitos/vícios constatados em laudo técnico
de vistoria na unidade habitacional da parte autora.
Pois bem!
O Município de Porto Velho é legítimo pois é ele quem executa a
política pública de moradia e, mesmo sendo a obra realizada por
terceiro, decorre de sua gestão em parceria com outros entes.
Indefiro o pedido de oitiva do representante da requerida, vez que
sua oitiva em nada se aproveita aos autos, sendo suficientes as
alegações prestadas em contestação.
Neste sentido, ultrapassada a análise das preliminares acima,
passo a analisar o MÉRITO da causa.
A parte requerente confessou em sua inicial ter ingressado no imóvel
antes da finalização da obra para evitar invasão de terceiros.
Com isso, tenho que a parte autora está reconhecendo um fato
que exonera o Município de Porto Velho de finalizá-la. A propósito,
observei que houve, inclusive, ação para reintegração de posse
(autos n. 0025468-23.2013.8.22.0001) que tramitou na 1ª Vara da
Fazenda Pública desta Comarca, contra os invasores das casas
em questão.
Destarte, foi gerada uma questão diabólica contra o Município quando
a pessoa ingressa antes da hora e não permite a CONCLUSÃO da
obra, optando por orçar a obra a seu custo. Acolher esta prática,
fará com que cada reparo tenha um custo diferente com o risco
de ser mais oneroso que se fosse feito coletivamente pelo Poder
Público Municipal.
Quanto as alegações de descumprimento das cláusulas presentes
no termo de adesão, mais uma vez se esbarra na entrada
desautorizada da requerente no imóvel, de modo que, a partir disso,
diversos procedimentos judiciais e administrativos são iniciados,
o que põe a perder ou no mínimo atrasa todo o planejamento
realizado pela requerida.
Ressalto ainda que tal alegação por si só não é capaz de gerar
dano moral presumido.
Entendo que a parte requerente não comprovou a existência do
dano moral, tão pouco o nexo de causalidade entre o dano e a
ação/omissão da requerida, ônus que lhe incumbia à luz do art.
373, inciso I, do CPC/2015.
De tudo que ficou evidenciado nos autos, ficou comprovado que
a parte requerente é quem deu causa aos transtornos que sofreu.
Deste modo, é de rigor julgar improcedente o pedido de indenização
por danos morais.
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DISPOSITIVO.
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos de indenização
realizado pela parte requerente contra o requerido Município de
Porto Velho/RO.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do novo CPC, art.
487, inciso I.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Intime-se as partes. (sistema PJE).
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76.820-842
Processo nº: 7042712-35.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: VALTER MIRANDA BOTELHO
Advogado do(a) EXEQUENTE: VERA MONICA QUEIROZ
FERNANDES AGUIAR - RO0002358
EXECUTADO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Intimação AO EXEQUENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Intimar a parte exequente para, no prazo de 5
(cinco) dias, se manifestar sobre a petição apresentada pela parte
executada ID nº 19328732. Porto Velho/RO, 10 de julho de 2018 .
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7011899-88.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: MARIA JANDIRA DOS SANTOS SENA
DAMACENO, RAIMUNDO GIL DAMACENO
Advogados do(a) REQUERENTE: JOICE FERNANDA OLIVEIRA
LARA - RO0008517, SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR RO0001238
Advogados do(a) REQUERENTE: JOICE FERNANDA OLIVEIRA
LARA - RO0008517, SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR RO0001238
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei n. 12.153/09 c/c
38 da Lei n. 9.099/95.
Fundamentos. Decido.
Extrai-se dos autos que o cerne da questão diz respeito à
Responsabilidade Civil tanto da Administração Pública como
de particular em razão de suposta inobservação de cláusula
constante do Termo de Adesão, Compromisso e Obrigações ao
Projeto Habitacional Pró – Moradia Sul Construção de Unidades
Habitacionais para famílias de baixa renda e moradores de área de
risco, bem ainda por defeitos/vícios constatados em laudo técnico
de vistoria na unidade habitacional da parte autora.
Pois bem!
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O Município de Porto Velho é legítimo pois é ele quem executa a
política pública de moradia e, mesmo sendo a obra realizada por
terceiro, decorre de sua gestão em parceria com outros entes.
Indefiro o pedido de oitiva do representante da requerida, vez que
sua oitiva em nada se aproveita aos autos, sendo suficientes as
alegações prestadas em contestação.
Neste sentido, ultrapassada a análise das preliminares acima,
passo a analisar o MÉRITO da causa.
A parte requerente confessou em sua inicial ter ingressado no imóvel
antes da finalização da obra para evitar invasão de terceiros.
Com isso, tenho que a parte autora está reconhecendo um fato
que exonera o Município de Porto Velho de finalizá-la. A propósito,
observei que houve, inclusive, ação para reintegração de posse
(autos n. 0025468-23.2013.8.22.0001) que tramitou na 1ª Vara da
Fazenda Pública desta Comarca, contra os invasores das casas
em questão.
Destarte, foi gerada uma questão diabólica contra o Município quando
a pessoa ingressa antes da hora e não permite a CONCLUSÃO da
obra, optando por orçar a obra a seu custo. Acolher esta prática,
fará com que cada reparo tenha um custo diferente com o risco
de ser mais oneroso que se fosse feito coletivamente pelo Poder
Público Municipal.
Quanto as alegações de descumprimento das cláusulas presentes
no termo de adesão, mais uma vez se esbarra na entrada
desautorizada da requerente no imóvel, de modo que, a partir disso,
diversos procedimentos judiciais e administrativos são iniciados,
o que põe a perder ou no mínimo atrasa todo o planejamento
realizado pela requerida.
Ressalto ainda que tal alegação por si só não é capaz de gerar
dano moral presumido.
Entendo que a parte requerente não comprovou a existência do
dano moral, tão pouco o nexo de causalidade entre o dano e a
ação/omissão da requerida, ônus que lhe incumbia à luz do art.
373, inciso I, do CPC/2015.
De tudo que ficou evidenciado nos autos, ficou comprovado que
a parte requerente é quem deu causa aos transtornos que sofreu.
Deste modo, é de rigor julgar improcedente o pedido de indenização
por danos morais.
DISPOSITIVO.
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos de indenização
realizado pela parte requerente contra o requerido Município de
Porto Velho/RO.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do novo CPC, art.
487, inciso I.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Intime-se as partes. (sistema PJE).
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7048710-47.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: AYRTON BERMEO DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: CARLOS ERIQUE DA SILVA
BONAZZA - RO8176, EVERTON MELO DA ROSA - RO0006544
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:

QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

86

DESPACHO
Converto o julgamento em diligência, tendo em vista que não foi
cumprida pela CPE a determinação contida no DESPACHO ID
15610949.
A CPE deverá cumprir a citação do DETRAN/RO e, após, voltar
concluso para SENTENÇA.
Intimem-se.
Porto Velho, data do movimento
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7050528-34.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: GERULEILA FERREIRA DA SILVA COSTA
Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO DANIEL ALMEIDA
DA SILVA NETO - RO7915, FRANCISCO NOGUEIRA NETO RO8543
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração sob a alegação
de omissão quanto:
1) suprimento de contradição apontada.
É o breve relatório.
Decido.
Não assiste razão a parte embargante!
Explico!
O dever de fundamentação previsto constitucionalmente no art.
93, IX, da CF/88, bem ainda do art. 489, § 1º, do novo CPC, foi
devidamente observado por este juízo. Esta constatação fica
evidente na medida em que a parte recorrente deixou de apontar
o DISPOSITIVO legal supostamente não observado por este
magistrado. Ora, o juiz não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a DECISÃO,
consoante assentou o STF:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA
PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE
DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO OU DE
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. CARÁTER INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão,
contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável
a revisão da DECISÃO em sede de embargos de declaração, em
face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a DECISÃO. 3. A revisão do julgado, com
manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de
embargos (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro
Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; RE n. 591.260-AgRED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado:
“RECLAMAÇÃO. JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À AUTORIDADE DE
DECISÃO DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
A RECLAMAÇÃO NÃO É O INSTRUMENTO PROCESSUAL
ADEQUADO PARA APRECIAR A CORREÇÃO DA APLICAÇÃO
DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE:
RCL 7569. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” 5.
Embargos de declaração desprovidos.
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(Rcl 22759 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166
DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016) (destaquei)
Com a devida vênia, entendo que a SENTENÇA apresentou
fundamentação robusta, clara e não se omitiu em relação
argumentos trazidos na inicial e o que se percebe é que a parte
tenta rediscutir a matéria o que é vedado pelo nosso ordenamento
jurídico, vejamos o disposto na SENTENÇA:
“A parte requerente pleiteia o pagamento de diferenças relativas ao
adicional de insalubridade do período de 2010 a 2014, utilizando o
vencimento como base de cálculo, nos termos da LC n. 413/07.
Não merece acolhimento o pedido, derradeiro porque o art. 10, V,
alínea “a”e parágrafo 10 da LC n. 413/07 foi revogado em 05.11.2009
pela Lei n. 528, não podendo, portanto, ser utilizado como base de
cálculo, se não existe mais no mundo jurídico; segundo porque o
Tribunal de Justiça/RO mudou o seu entendimento, não subsistindo
mais o posicionamento anterior, a que o autor se reporta.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto ao pagamento da diferença do adicional de
insalubridade retroativo, com fundamento na Lei Estadual 1068/02,
no percentual de 40% sobre o salário mínimo, uma vez que os
DISPOSITIVO s de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92,
art. 3º, III, da Lei 1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que
garantiam a vantagem pecuniária, foram revogados expressamente
com a edição da Lei n° 2.165/09.”
Sendo tempestivo, conheço destes embargos, mas nego-lhe
provimento, porquanto no que se refere à alegada contradição,
é de se observar que o embargante busca rediscutir a matéria já
analisada e decidida na SENTENÇA. Confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO.
Os embargos de declaração não servem para a rediscussão da
matéria, mas apenas para sanar vícios como os de omissão,
contradição e obscuridade.” (Embargos de Declaração em Apelação
Cível nº 2004.014222-1/0001-00. Rel. Des. Atapoã da Costa Feliz.
4ª Turma Cível. J: 30.8.2005).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE COBRANÇA – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Não ocorrendo no acórdão a omissão ventilada, não se admite
a interposição de embargos de declaração, mormente quando a
intenção do embargante restringe-se tão somente a rediscutir
matérias que já foram apreciadas por este Tribunal e a levantar
prequestionamento com o fito de interposição de recurso em esfera
superior, o que é defeso em sede de embargos.
O prequestionamento significa o prosseguimento do debate de
matéria apreciada na DECISÃO recorrida, não sendo necessária a
manifestação expressa do acórdão sobre DISPOSITIVO s legais.”
(Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 2005.0066223/0001-00. Rel. Des. Rubens Bergonzi Bossay. 3ª Turma Cível. J:
15.8.2005).
Note-se que a SENTENÇA não precisa apreciar todas as alegações
e fundamentos arguidos pelas partes e a ausência de apreciação
de alegação da parte embargante não enseja omissão do julgado,
não possibilitando à parte o manejo de embargos de declaração.
Segue, assim, o entendimento jurisprudencial:
E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO
DE NÃO-APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES COLOCADAS EM
CONTRA-RAZÕES – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NOS TERMOS
DO ART. 535, II, DO CPC – REJEIÇÃO.
O embargante não demonstra a ocorrência de omissão nos termos
do artigo 535, II, do CPC, ou seja, não demonstra ter deixado o
acórdão de abordar algum ponto relevante para o deslinde da
controvérsia sobre o qual devia pronunciar-se.
O julgador, para expressar sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Está adstrito ao fato trazido a julgamento e não às teses jurídicas
apresentadas.
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(TJ/MS. Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
2005.010209-3⁄0001-00 - Campo Grande. Relator Des. Luiz Carlos
Santini. Julgamento 08.11.2005) Grifo nosso.
Como consequência, isto é, na medida em que a omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não ocorreram na(s)
SENTENÇA (s), torna-se inviável a revisão da DECISÃO em sede
de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual os embargos de declaração
são desprovidos (Rcl 24829 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 25/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-263 DIVULG 09-12-2016 PUBLIC 12-12-2016).
Ademais, não se vislumbra na SENTENÇA, como quer fazer crer
o embargante, qualquer contradição e, ainda que o embargante
não concorde com o seu conteúdo, não é este o meio processual
adequado para provocar a modificação do julgado, que
expressamente justificou a razão do critério da sucumbência – ter o
requerente decaído de parte mínima do pedido.
Intime-se as partes pelo sistema PJe, servindo cópia da presente
de expediente/ comunicação/ intimação/ MANDADO / ofício/ AR.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7012662-89.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ALEX SENA DAMACENO, TALMA CRISTELES
CHAGAS OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: JOICE FERNANDA OLIVEIRA
LARA - RO0008517, SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR RO0001238
Advogado do(a) REQUERENTE: JOICE FERNANDA OLIVEIRA
LARA - RO0008517
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei n. 12.153/09 c/c
38 da Lei n. 9.099/95.
Fundamentos. Decido.
Extrai-se dos autos que o cerne da questão diz respeito à
Responsabilidade Civil tanto da Administração Pública como
de particular em razão de suposta inobservação de cláusula
constante do Termo de Adesão, Compromisso e Obrigações ao
Projeto Habitacional Pró – Moradia Sul Construção de Unidades
Habitacionais para famílias de baixa renda e moradores de área de
risco, bem ainda por defeitos/vícios constatados em laudo técnico
de vistoria na unidade habitacional da parte autora.
Pois bem!
O Município de Porto Velho é legítimo pois é ele quem executa a
política pública de moradia e, mesmo sendo a obra realizada por
terceiro, decorre de sua gestão em parceria com outros entes.
Indefiro o pedido de oitiva do representante da requerida, vez que
sua oitiva em nada se aproveita aos autos, sendo suficientes as
alegações prestadas em contestação.
Neste sentido, ultrapassada a análise das preliminares acima,
passo a analisar o MÉRITO da causa.
A parte requerente confessou em sua inicial ter ingressado no imóvel
antes da finalização da obra para evitar invasão de terceiros.
Com isso, tenho que a parte autora está reconhecendo um fato
que exonera o Município de Porto Velho de finalizá-la. A propósito,
observei que houve, inclusive, ação para reintegração de posse
(autos n. 0025468-23.2013.8.22.0001) que tramitou na 1ª Vara da
Fazenda Pública desta Comarca, contra os invasores das casas
em questão.
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Destarte, foi gerada uma questão diabólica contra o Município quando
a pessoa ingressa antes da hora e não permite a CONCLUSÃO da
obra, optando por orçar a obra a seu custo. Acolher esta prática,
fará com que cada reparo tenha um custo diferente com o risco
de ser mais oneroso que se fosse feito coletivamente pelo Poder
Público Municipal.
Quanto as alegações de descumprimento das cláusulas presentes
no termo de adesão, mais uma vez se esbarra na entrada
desautorizada da requerente no imóvel, de modo que, a partir disso,
diversos procedimentos judiciais e administrativos são iniciados,
o que põe a perder ou no mínimo atrasa todo o planejamento
realizado pela requerida.
Ressalto ainda que tal alegação por si só não é capaz de gerar
dano moral presumido.
Entendo que a parte requerente não comprovou a existência do
dano moral, tão pouco o nexo de causalidade entre o dano e a
ação/omissão da requerida, ônus que lhe incumbia à luz do art.
373, inciso I, do CPC/2015.
De tudo que ficou evidenciado nos autos, ficou comprovado que
a parte requerente é quem deu causa aos transtornos que sofreu.
Deste modo, é de rigor julgar improcedente o pedido de indenização
por danos morais.
DISPOSITIVO.
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos de indenização
realizado pela parte requerente contra o requerido Município de
Porto Velho/RO.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do novo CPC, art.
487, inciso I.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Intime-se as partes. (sistema PJE).
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7012171-82.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: PAULO VIANA FRANCA
Advogados do(a) REQUERENTE: JOICE FERNANDA OLIVEIRA
LARA - RO0008517, SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR RO0001238
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei n. 12.153/09 c/c
38 da Lei n. 9.099/95.
Fundamentos. Decido.
Extrai-se dos autos que o cerne da questão diz respeito à
Responsabilidade Civil tanto da Administração Pública como
de particular em razão de suposta inobservação de cláusula
constante do Termo de Adesão, Compromisso e Obrigações ao
Projeto Habitacional Pró – Moradia Sul Construção de Unidades
Habitacionais para famílias de baixa renda e moradores de área de
risco, bem ainda por defeitos/vícios constatados em laudo técnico
de vistoria na unidade habitacional da parte autora.
Pois bem!
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O Município de Porto Velho é legítimo pois é ele quem executa a
política pública de moradia e, mesmo sendo a obra realizada por
terceiro, decorre de sua gestão em parceria com outros entes.
Indefiro o pedido de oitiva do representante da requerida, vez que
sua oitiva em nada se aproveita aos autos, sendo suficientes as
alegações prestadas em contestação.
Neste sentido, ultrapassada a análise das preliminares acima,
passo a analisar o MÉRITO da causa.
A parte requerente confessou em sua inicial ter ingressado no imóvel
antes da finalização da obra para evitar invasão de terceiros.
Com isso, tenho que a parte autora está reconhecendo um fato
que exonera o Município de Porto Velho de finalizá-la. A propósito,
observei que houve, inclusive, ação para reintegração de posse
(autos n. 0025468-23.2013.8.22.0001) que tramitou na 1ª Vara da
Fazenda Pública desta Comarca, contra os invasores das casas
em questão.
Destarte, foi gerada uma questão diabólica contra o Município quando
a pessoa ingressa antes da hora e não permite a CONCLUSÃO da
obra, optando por orçar a obra a seu custo. Acolher esta prática,
fará com que cada reparo tenha um custo diferente com o risco
de ser mais oneroso que se fosse feito coletivamente pelo Poder
Público Municipal.
Quanto as alegações de descumprimento das cláusulas presentes
no termo de adesão, mais uma vez se esbarra na entrada
desautorizada da requerente no imóvel, de modo que, a partir disso,
diversos procedimentos judiciais e administrativos são iniciados,
o que põe a perder ou no mínimo atrasa todo o planejamento
realizado pela requerida.
Ressalto ainda que tal alegação por si só não é capaz de gerar
dano moral presumido.
Entendo que a parte requerente não comprovou a existência do
dano moral, tão pouco o nexo de causalidade entre o dano e a
ação/omissão da requerida, ônus que lhe incumbia à luz do art.
373, inciso I, do CPC/2015.
De tudo que ficou evidenciado nos autos, ficou comprovado que
a parte requerente é quem deu causa aos transtornos que sofreu.
Deste modo, é de rigor julgar improcedente o pedido de indenização
por danos morais.
DISPOSITIVO.
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos de indenização
realizado pela parte requerente contra o requerido Município de
Porto Velho/RO.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do novo CPC, art.
487, inciso I.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Intime-se as partes. (sistema PJE).
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7012705-26.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: JOICE FERNANDA OLIVEIRA
LARA - RO0008517, SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR RO0001238
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) REQUERIDO:
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SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei n. 12.153/09 c/c
38 da Lei n. 9.099/95.
Fundamentos. Decido.
Extrai-se dos autos que o cerne da questão diz respeito à
Responsabilidade Civil tanto da Administração Pública como
de particular em razão de suposta inobservação de cláusula
constante do Termo de Adesão, Compromisso e Obrigações ao
Projeto Habitacional Pró – Moradia Sul Construção de Unidades
Habitacionais para famílias de baixa renda e moradores de área de
risco, bem ainda por defeitos/vícios constatados em laudo técnico
de vistoria na unidade habitacional da parte autora.
Pois bem!
O Município de Porto Velho é legítimo pois é ele quem executa a
política pública de moradia e, mesmo sendo a obra realizada por
terceiro, decorre de sua gestão em parceria com outros entes.
Indefiro o pedido de oitiva do representante da requerida, vez que
sua oitiva em nada se aproveita aos autos, sendo suficientes as
alegações prestadas em contestação.
Neste sentido, ultrapassada a análise das preliminares acima,
passo a analisar o MÉRITO da causa.
A parte requerente confessou em sua inicial ter ingressado no imóvel
antes da finalização da obra para evitar invasão de terceiros.
Com isso, tenho que a parte autora está reconhecendo um fato
que exonera o Município de Porto Velho de finalizá-la. A propósito,
observei que houve, inclusive, ação para reintegração de posse
(autos n. 0025468-23.2013.8.22.0001) que tramitou na 1ª Vara da
Fazenda Pública desta Comarca, contra os invasores das casas
em questão.
Destarte, foi gerada uma questão diabólica contra o Município quando
a pessoa ingressa antes da hora e não permite a CONCLUSÃO da
obra, optando por orçar a obra a seu custo. Acolher esta prática,
fará com que cada reparo tenha um custo diferente com o risco
de ser mais oneroso que se fosse feito coletivamente pelo Poder
Público Municipal.
Quanto as alegações de descumprimento das cláusulas presentes
no termo de adesão, mais uma vez se esbarra na entrada
desautorizada da requerente no imóvel, de modo que, a partir disso,
diversos procedimentos judiciais e administrativos são iniciados,
o que põe a perder ou no mínimo atrasa todo o planejamento
realizado pela requerida.
Ressalto ainda que tal alegação por si só não é capaz de gerar
dano moral presumido.
Entendo que a parte requerente não comprovou a existência do
dano moral, tão pouco o nexo de causalidade entre o dano e a
ação/omissão da requerida, ônus que lhe incumbia à luz do art.
373, inciso I, do CPC/2015.
De tudo que ficou evidenciado nos autos, ficou comprovado que
a parte requerente é quem deu causa aos transtornos que sofreu.
Deste modo, é de rigor julgar improcedente o pedido de indenização
por danos morais.
DISPOSITIVO.
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos de indenização
realizado pela parte requerente contra o requerido Município de
Porto Velho/RO.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do novo CPC, art.
487, inciso I.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Intime-se as partes. (sistema PJE).
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7010983-88.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ADEMIR CARNEIRO
Advogados do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito,
assim sendo expeça-se RPV/precatório no valor de R$ 780,65
(setecentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos), bem como
o valor de R$ 78,06 (setenta e oito reais e seis centavos) referente
aos honorários sucumbenciais.
Se faltarem dados ou documentos para expedição de RPV/
precatório, o advogado da parte requerente deverá ser intimado
para providência no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se
de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Angélica Ferreira de Oliveira Freire, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7005998-08.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ERIKSON DIOGO DA SILVA BARBOSA
Advogado do(a) REQUERENTE: RAPHAEL PEREIRA SOTELI RO7013
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição, onde a parte requerente apresenta
Embargos de Declaração, sob a alegação de que fora disponibilizada
pelo PJE SENTENÇA, omissa quanto a manifestação da prescrição
e base de cálculo.
Diante das alegações da parte embargante necessário se faz fazer
alguns apontamentos.
Decido.
Explico!
Sendo tempestivo, conheço destes embargos, e no MÉRITO negolhe provimento conforme explanações que seguem.
De imediato já explico que é costume deste juízo, devido a
grande demanda, utilizar de SENTENÇA s que abarquem a maior
quantidade de argumentação, assim poderá ter alguns trechos que
não digam respeito ao caso específico, mas considerando que o
excesso não prejudica, pois basta na fase de execução a parte
executar tão somente o que lhe diz respeito, considerando que
este método da mais celeridade, tendo em vista os autos volumes
processuais, segue o entendimento.
Da Base de Cálculo
Tem-se que a aplicação no tempo deve ocorrer da seguinte forma,
de 1992 até outubro de 2009, aplica-se a LC. 68/92 e de novembro
de 2009 até a edição de uma nova lei, aplica-se o dispostos na lei.
2.165/09.
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A partir de 01 de janeiro de 2018 passa a vigorar a lei 3.961,
aplicando-se o que nela dispõe.
Em Recurso Em MANDADO de Segurança n. 36.117 – RO
(2011/0245136-3) o STJ pacificou a controvérsia quanto a
aplicação do percentual aplicado na antiga lei n. 2.165/2009 que
alterou a base de cálculo baixando esse valor, e fora decidido que
a alteração na base de cálculo do adicional não ofende o direito
adquirido, por que não há direito adquirido a regime jurídico, e será
sempre possível, desde que não viole o princípio da irredutibilidade
vencimental, vejamos:
“A jurisprudência desta Corte é de que a mudança da base de
cálculo do adicional de insalubridade não representa ofensa a
direito adquirido, sendo legítima, desde que não implique redução
de vencimentos do servidor público.”
Assim, então deverá a parte atentar-se o que dispõe o referida
lei 3.961 em seu art. 3º que versa que com a aplicação da Lei,
se houver redução da remuneração, do servidor incidirá adicional
de irredutibilidade, nos termos da Constituição Federal, artigo 37,
inciso XV.
Da Averbação do Tempo de serviço na Ficha Funcional
As averbações são feitas de ofício na ficha funcional do servidor,
portanto desnecessário tal pleito.
Do Entendimento do STJ Sobre a Contribuição Previdenciária.
O Superior Tribunal de Justiça vem afirmando a incidência
de contribuição previdenciária sobre horas extras e sobre os
adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, consoante
precedente que transcrevo:
(…) Portanto, configurada a natureza salarial dos adicionais
noturno, de insalubridade e de periculosidade, como referido
acima, consequentemente sujeitam-se à incidência da exação
impugnada.
Assim sendo não assiste razão a parte embargante quanto nova
legislação que versa sobre a base de cálculo dos adicionais de
insalubridade e periculosidade, devendo a parte requerida aplicar o
que dispõe a legislação em vigor.
Intime-se as partes pelo sistema PJe, servindo cópia da presente
de expediente/ comunicação/ intimação/ MANDADO / ofício/ AR.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7011894-66.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: MARIA ROSILEIDE FERREIRA DE SOUSA,
WASHINGTON RANIERY FERREIRA LEITE
Advogados do(a) REQUERENTE: JOICE FERNANDA OLIVEIRA
LARA - RO0008517, SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR RO0001238
Advogados do(a) REQUERENTE: SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR
- RO0001238, JOICE FERNANDA OLIVEIRA LARA - RO0008517
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei n. 12.153/09 c/c
38 da Lei n. 9.099/95.
Fundamentos. Decido.
Extrai-se dos autos que o cerne da questão diz respeito à
Responsabilidade Civil tanto da Administração Pública como
de particular em razão de suposta inobservação de cláusula
constante do Termo de Adesão, Compromisso e Obrigações ao
Projeto Habitacional Pró – Moradia Sul Construção de Unidades
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Habitacionais para famílias de baixa renda e moradores de área de
risco, bem ainda por defeitos/vícios constatados em laudo técnico
de vistoria na unidade habitacional da parte autora.
Pois bem!
O Município de Porto Velho é legítimo pois é ele quem executa a
política pública de moradia e, mesmo sendo a obra realizada por
terceiro, decorre de sua gestão em parceria com outros entes.
Indefiro o pedido de oitiva do representante da requerida, vez que
sua oitiva em nada se aproveita aos autos, sendo suficientes as
alegações prestadas em contestação.
Neste sentido, ultrapassada a análise das preliminares acima,
passo a analisar o MÉRITO da causa.
A parte requerente confessou em sua inicial ter ingressado no imóvel
antes da finalização da obra para evitar invasão de terceiros.
Com isso, tenho que a parte autora está reconhecendo um fato
que exonera o Município de Porto Velho de finalizá-la. A propósito,
observei que houve, inclusive, ação para reintegração de posse
(autos n. 0025468-23.2013.8.22.0001) que tramitou na 1ª Vara da
Fazenda Pública desta Comarca, contra os invasores das casas
em questão.
Destarte, foi gerada uma questão diabólica contra o Município quando
a pessoa ingressa antes da hora e não permite a CONCLUSÃO da
obra, optando por orçar a obra a seu custo. Acolher esta prática,
fará com que cada reparo tenha um custo diferente com o risco
de ser mais oneroso que se fosse feito coletivamente pelo Poder
Público Municipal.
Quanto as alegações de descumprimento das cláusulas presentes
no termo de adesão, mais uma vez se esbarra na entrada
desautorizada da requerente no imóvel, de modo que, a partir disso,
diversos procedimentos judiciais e administrativos são iniciados,
o que põe a perder ou no mínimo atrasa todo o planejamento
realizado pela requerida.
Ressalto ainda que tal alegação por si só não é capaz de gerar
dano moral presumido.
Entendo que a parte requerente não comprovou a existência do
dano moral, tão pouco o nexo de causalidade entre o dano e a
ação/omissão da requerida, ônus que lhe incumbia à luz do art.
373, inciso I, do CPC/2015.
De tudo que ficou evidenciado nos autos, ficou comprovado que
a parte requerente é quem deu causa aos transtornos que sofreu.
Deste modo, é de rigor julgar improcedente o pedido de indenização
por danos morais.
DISPOSITIVO.
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos de indenização
realizado pela parte requerente contra o requerido Município de
Porto Velho/RO.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do novo CPC, art.
487, inciso I.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Intime-se as partes. (sistema PJE).
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7012463-67.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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REQUERENTE: DOMINGOS DE SOUZA PRESTES
Advogados do(a) REQUERENTE: JOICE FERNANDA OLIVEIRA
LARA - RO0008517, SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR RO0001238
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei n. 12.153/09 c/c
38 da Lei n. 9.099/95.
Fundamentos. Decido.
Extrai-se dos autos que o cerne da questão diz respeito à
Responsabilidade Civil tanto da Administração Pública como
de particular em razão de suposta inobservação de cláusula
constante do Termo de Adesão, Compromisso e Obrigações ao
Projeto Habitacional Pró – Moradia Sul Construção de Unidades
Habitacionais para famílias de baixa renda e moradores de área de
risco, bem ainda por defeitos/vícios constatados em laudo técnico
de vistoria na unidade habitacional da parte autora.
Pois bem!
O Município de Porto Velho é legítimo pois é ele quem executa a
política pública de moradia e, mesmo sendo a obra realizada por
terceiro, decorre de sua gestão em parceria com outros entes.
Indefiro o pedido de oitiva do representante da requerida, vez que
sua oitiva em nada se aproveita aos autos, sendo suficientes as
alegações prestadas em contestação.
Neste sentido, ultrapassada a análise das preliminares acima,
passo a analisar o MÉRITO da causa.
A parte requerente confessou em sua inicial ter ingressado no imóvel
antes da finalização da obra para evitar invasão de terceiros.
Com isso, tenho que a parte autora está reconhecendo um fato
que exonera o Município de Porto Velho de finalizá-la. A propósito,
observei que houve, inclusive, ação para reintegração de posse
(autos n. 0025468-23.2013.8.22.0001) que tramitou na 1ª Vara da
Fazenda Pública desta Comarca, contra os invasores das casas
em questão.
Destarte, foi gerada uma questão diabólica contra o Município quando
a pessoa ingressa antes da hora e não permite a CONCLUSÃO da
obra, optando por orçar a obra a seu custo. Acolher esta prática,
fará com que cada reparo tenha um custo diferente com o risco
de ser mais oneroso que se fosse feito coletivamente pelo Poder
Público Municipal.
Quanto as alegações de descumprimento das cláusulas presentes
no termo de adesão, mais uma vez se esbarra na entrada
desautorizada da requerente no imóvel, de modo que, a partir disso,
diversos procedimentos judiciais e administrativos são iniciados,
o que põe a perder ou no mínimo atrasa todo o planejamento
realizado pela requerida.
Ressalto ainda que tal alegação por si só não é capaz de gerar
dano moral presumido.
Entendo que a parte requerente não comprovou a existência do
dano moral, tão pouco o nexo de causalidade entre o dano e a
ação/omissão da requerida, ônus que lhe incumbia à luz do art.
373, inciso I, do CPC/2015.
De tudo que ficou evidenciado nos autos, ficou comprovado que
a parte requerente é quem deu causa aos transtornos que sofreu.
Deste modo, é de rigor julgar improcedente o pedido de indenização
por danos morais.
DISPOSITIVO.
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos de indenização
realizado pela parte requerente contra o requerido Município de
Porto Velho/RO.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do novo CPC, art.
487, inciso I.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
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Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Intime-se as partes. (sistema PJE).
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7012581-43.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: SILVANA DE SOUSA FERREIRA DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: JOICE FERNANDA OLIVEIRA
LARA - RO0008517, SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR RO0001238
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei n. 12.153/09 c/c
38 da Lei n. 9.099/95.
Fundamentos. Decido.
Extrai-se dos autos que o cerne da questão diz respeito à
Responsabilidade Civil tanto da Administração Pública como
de particular em razão de suposta inobservação de cláusula
constante do Termo de Adesão, Compromisso e Obrigações ao
Projeto Habitacional Pró – Moradia Sul Construção de Unidades
Habitacionais para famílias de baixa renda e moradores de área de
risco, bem ainda por defeitos/vícios constatados em laudo técnico
de vistoria na unidade habitacional da parte autora.
Pois bem!
O Município de Porto Velho é legítimo pois é ele quem executa a
política pública de moradia e, mesmo sendo a obra realizada por
terceiro, decorre de sua gestão em parceria com outros entes.
Indefiro o pedido de oitiva do representante da requerida, vez que
sua oitiva em nada se aproveita aos autos, sendo suficientes as
alegações prestadas em contestação.
Neste sentido, ultrapassada a análise das preliminares acima,
passo a analisar o MÉRITO da causa.
A parte requerente confessou em sua inicial ter ingressado no imóvel
antes da finalização da obra para evitar invasão de terceiros.
Com isso, tenho que a parte autora está reconhecendo um fato
que exonera o Município de Porto Velho de finalizá-la. A propósito,
observei que houve, inclusive, ação para reintegração de posse
(autos n. 0025468-23.2013.8.22.0001) que tramitou na 1ª Vara da
Fazenda Pública desta Comarca, contra os invasores das casas
em questão.
Destarte, foi gerada uma questão diabólica contra o Município quando
a pessoa ingressa antes da hora e não permite a CONCLUSÃO da
obra, optando por orçar a obra a seu custo. Acolher esta prática,
fará com que cada reparo tenha um custo diferente com o risco
de ser mais oneroso que se fosse feito coletivamente pelo Poder
Público Municipal.
Quanto as alegações de descumprimento das cláusulas presentes
no termo de adesão, mais uma vez se esbarra na entrada
desautorizada da requerente no imóvel, de modo que, a partir disso,
diversos procedimentos judiciais e administrativos são iniciados,
o que põe a perder ou no mínimo atrasa todo o planejamento
realizado pela requerida.
Ressalto ainda que tal alegação por si só não é capaz de gerar
dano moral presumido.
Entendo que a parte requerente não comprovou a existência do
dano moral, tão pouco o nexo de causalidade entre o dano e a
ação/omissão da requerida, ônus que lhe incumbia à luz do art.
373, inciso I, do CPC/2015.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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De tudo que ficou evidenciado nos autos, ficou comprovado que
a parte requerente é quem deu causa aos transtornos que sofreu.
Deste modo, é de rigor julgar improcedente o pedido de indenização
por danos morais.
DISPOSITIVO.
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos de indenização
realizado pela parte requerente contra o requerido Município de
Porto Velho/RO.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do novo CPC, art.
487, inciso I.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Intime-se as partes. (sistema PJE).
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7013707-31.2017.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: VALMIR ELOI DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: JOICE FERNANDA OLIVEIRA LARA RO0008517, SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR - RO0001238
RÉU: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei n. 12.153/09 c/c
38 da Lei n. 9.099/95.
Fundamentos. Decido.
Extrai-se dos autos que o cerne da questão diz respeito à
Responsabilidade Civil tanto da Administração Pública como
de particular em razão de suposta inobservação de cláusula
constante do Termo de Adesão, Compromisso e Obrigações ao
Projeto Habitacional Pró – Moradia Sul Construção de Unidades
Habitacionais para famílias de baixa renda e moradores de área de
risco, bem ainda por defeitos/vícios constatados em laudo técnico
de vistoria na unidade habitacional da parte autora.
Pois bem!
O Município de Porto Velho é legítimo pois é ele quem executa a
política pública de moradia e, mesmo sendo a obra realizada por
terceiro, decorre de sua gestão em parceria com outros entes.
Indefiro o pedido de oitiva do representante da requerida, vez que
sua oitiva em nada se aproveita aos autos, sendo suficientes as
alegações prestadas em contestação.
Neste sentido, ultrapassada a análise das preliminares acima,
passo a analisar o MÉRITO da causa.
A parte requerente confessou em sua inicial ter ingressado no imóvel
antes da finalização da obra para evitar invasão de terceiros.
Com isso, tenho que a parte autora está reconhecendo um fato
que exonera o Município de Porto Velho de finalizá-la. A propósito,
observei que houve, inclusive, ação para reintegração de posse
(autos n. 0025468-23.2013.8.22.0001) que tramitou na 1ª Vara da
Fazenda Pública desta Comarca, contra os invasores das casas
em questão.
Destarte, foi gerada uma questão diabólica contra o Município quando
a pessoa ingressa antes da hora e não permite a CONCLUSÃO da
obra, optando por orçar a obra a seu custo. Acolher esta prática,
fará com que cada reparo tenha um custo diferente com o risco
de ser mais oneroso que se fosse feito coletivamente pelo Poder
Público Municipal.
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Quanto as alegações de descumprimento das cláusulas presentes
no termo de adesão, mais uma vez se esbarra na entrada
desautorizada da requerente no imóvel, de modo que, a partir disso,
diversos procedimentos judiciais e administrativos são iniciados,
o que põe a perder ou no mínimo atrasa todo o planejamento
realizado pela requerida.
Ressalto ainda que tal alegação por si só não é capaz de gerar
dano moral presumido.
Entendo que a parte requerente não comprovou a existência do
dano moral, tão pouco o nexo de causalidade entre o dano e a
ação/omissão da requerida, ônus que lhe incumbia à luz do art.
373, inciso I, do CPC/2015.
De tudo que ficou evidenciado nos autos, ficou comprovado que
a parte requerente é quem deu causa aos transtornos que sofreu.
Deste modo, é de rigor julgar improcedente o pedido de indenização
por danos morais.
DISPOSITIVO.
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos de indenização
realizado pela parte requerente contra o requerido Município de
Porto Velho/RO.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do novo CPC, art.
487, inciso I.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Intime-se as partes. (sistema PJE).
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7009554-52.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: SORAIA DE SOUZA FREITAS
Advogados do(a) REQUERENTE: SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR
- RO0001238, JOICE FERNANDA OLIVEIRA LARA - RO0008517
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO, LUFEM
CONSTRUCOES EIRELI - EPP
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei n. 12.153/09 c/c
38 da Lei n. 9.099/95.
Fundamentos. Decido.
Extrai-se dos autos que o cerne da questão diz respeito à
Responsabilidade Civil tanto da Administração Pública como
de particular em razão de suposta inobservação de cláusula
constante do Termo de Adesão, Compromisso e Obrigações ao
Projeto Habitacional Pró – Moradia Sul Construção de Unidades
Habitacionais para famílias de baixa renda e moradores de área de
risco, bem ainda por defeitos/vícios constatados em laudo técnico
de vistoria na unidade habitacional da parte autora.
Pois bem!
O Município de Porto Velho é legítimo pois é ele quem executa a
política pública de moradia e, mesmo sendo a obra realizada por
terceiro, decorre de sua gestão em parceria com outros entes.
Indefiro o pedido de oitiva do representante da requerida, vez que
sua oitiva em nada se aproveita aos autos, sendo suficientes as
alegações prestadas em contestação.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Neste sentido, ultrapassada a análise das preliminares acima,
passo a analisar o MÉRITO da causa.
A parte requerente confessou em sua inicial ter ingressado no imóvel
antes da finalização da obra para evitar invasão de terceiros.
Com isso, tenho que a parte autora está reconhecendo um fato
que exonera o Município de Porto Velho de finalizá-la. A propósito,
observei que houve, inclusive, ação para reintegração de posse
(autos n. 0025468-23.2013.8.22.0001) que tramitou na 1ª Vara da
Fazenda Pública desta Comarca, contra os invasores das casas
em questão.
Destarte, foi gerada uma questão diabólica contra o Município quando
a pessoa ingressa antes da hora e não permite a CONCLUSÃO da
obra, optando por orçar a obra a seu custo. Acolher esta prática,
fará com que cada reparo tenha um custo diferente com o risco
de ser mais oneroso que se fosse feito coletivamente pelo Poder
Público Municipal.
Quanto as alegações de descumprimento das cláusulas presentes
no termo de adesão, mais uma vez se esbarra na entrada
desautorizada da requerente no imóvel, de modo que, a partir disso,
diversos procedimentos judiciais e administrativos são iniciados,
o que põe a perder ou no mínimo atrasa todo o planejamento
realizado pela requerida.
Ressalto ainda que tal alegação por si só não é capaz de gerar
dano moral presumido.
Entendo que a parte requerente não comprovou a existência do
dano moral, tão pouco o nexo de causalidade entre o dano e a
ação/omissão da requerida, ônus que lhe incumbia à luz do art.
373, inciso I, do CPC/2015.
De tudo que ficou evidenciado nos autos, ficou comprovado que
a parte requerente é quem deu causa aos transtornos que sofreu.
Deste modo, é de rigor julgar improcedente o pedido de indenização
por danos morais.
DISPOSITIVO.
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos de indenização
realizado pela parte requerente contra o requerido Município de
Porto Velho/RO.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do novo CPC, art.
487, inciso I.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Intime-se as partes. (sistema PJE).
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7062647-61.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ERICA VANESSA RIBEIRO DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: ACSA LILIANE CARVALHO
BRITO - RO0005882, CAROLINA GIOSCIA LEAL DE MELO RO0002592
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c
art. 27 da Lei n. 12.153/2009.
Fundamentos. Decido.

QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

93

Inicialmente, destaco que as provas existentes nos autos são
suficientes para se julgar o MÉRITO da causa, sem a necessidade,
portanto, da produção de outras provas (art. 355, inciso I, do novo
CPC). Desta forma, passo à análise do MÉRITO, afastando desde
já qualquer alegação de cerceamento de defesa.
Cuida a espécie de ação com pedido de natureza condenatório para
impor obrigação de concessão/ restabelecimento/ implantação/
incorporação e pagamento retroativo do auxílio transporte dos
últimos cinco anos a contar do ajuizamento da ação.
Antes de adentrarmos ao MÉRITO, insta analisar o aspecto
relacionado com a prescrição da pretensão de cobrança. É que em
se tratando de demandas que tenham por objeto esta pretensão
e sendo contra a Fazenda Pública, o prazo de prescrição é o
quinquenal, ou seja, de 05 (cinco) anos, consoante o art. 1º, do
Decreto n. 20.910/32, in verbis:
“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal,
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”
Importante anotar que o prazo tem início da data de interrupção
da prescrição, ou seja, da data do ajuizamento desta demanda,
nos termos do novo CPC, art. 240, § 1º. Assim, declaro extinta
a pretensão de cobrança dos supostos créditos retroativos que
ultrapassem o período de 05 (cinco) anos a contar da data do
ajuizamento da presente demanda.
Em síntese, a questão se funda sobre o direito ou não à indenização
“transporte”.
Pois bem! Os gastos com o transporte, vezes estão relacionados
com uma indenização por deslocamentos a outras localidades
(LOE n. 1.063, de 10 de abril de 2002 - que dispõe sobre a
remuneração dos integrantes da carreira de militares do ESTADO
DE RONDÔNIA) e vezes com o vale-transporte (auxílio-transporte
– art. 84, caput, da LCE 68/1992).
Ocorre que nem todos os agentes públicos podem exercer estes
direitos. É que para algumas categorias a regulamentação destes
direitos já existe e, para outras, não.
Sendo assim, é necessário fazer-se uma análise das legislações
que tratam sobre o tema. Vejamos, então! A LOE n. 1.063, de 10
de abril de 2002 que dispõe sobre a remuneração dos integrantes
da carreira de militares do ESTADO DE RONDÔNIA é específica
em relação ao deslocamento a outra localidade (art. 18, caput). A
referida Lei nada fala sobre deslocamentos de ida e volta, no trajeto
entre a residência e o local de trabalho do policial. Desta forma, não
há falar em implantação ou mesmo em cobrança de retroativos fora
destes parâmetros.
Demais disso, ainda que se alegue que servidores públicos civis
estão a receber tal indenização, não cabe ao Poder Judiciário, que
não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores
públicos militares, sob o fundamento de isonomia, pois restaria
vulnerado princípio basilar do Estado Democrático de Direito,
consubstanciado na Separação de Poderes, consoante Enunciado
n. 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal de Federal, in
verbis:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento
de isonomia.
Outrossim, se há militares que recebem indenização a título de
despesas relacionadas ao transporte fora dos parâmetros legais,
isto é, de forma contrária ao que prevê a legislação em vigor (art. 18,
da LOE n. 1.063/2002), há uma flagrante causa de enriquecimento
sem causa destes militares a ensejar futura ação de restituição de
valores pagos indevidamente.
Além disso, a Lei n. 1.041/2002, art. 1º, II, “f”, não trata do valetransporte, mas de uma indenização transporte. Vale lembrar
que esta norma, sem a referida regulamentação possui eficácia
mediata, ou seja, sua aplicabilidade só ocorrerá com a edição
da norma regulamentadora. Ou seja, embora exista a previsão
de um direito, seu exercício, neste caso, só poderá ser exercido,
mediante a existência de uma norma regulamentadora, a exemplo
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de um decreto do Chefe do Executivo, esclarecendo sobre o
procedimento, requisitos, prazos, documentos exigidos, indicação
do órgão responsável pela análise dos requerimentos, valores,
prazos etc.
Com relação à LCE n. 68/1992, o art. 84 faz explícita menção ao
regulamento, senão vejamos:
Art. 84 - O auxílio transporte é devido a servidor nos deslocamentos
de ida e volta, no trajeto entre sua residência e o local de trabalho,
na forma estabelecida em regulamento.
O regulamento em questão foi o Decreto n. 21.299, de 10 de
outubro de 2016 que ficou sem efeito desde o Decreto n. 21.375,
de 04 de novembro de 2016. Ou seja, a regulamentação do auxíliotransporte durou pouco menos de 30 (trinta) dias.
Neste sentido, oportuno dizer que qualquer benefício, adicional,
indenização etc., que venha a causar impacto no orçamento público,
deve ser visto à luz da legalidade, da “reserva do possível” e da Lei
de Responsabilidade Fiscal, ainda mais nestes tempos de crise.
A propósito, a Administração Pública precisa rever sua legislação
para viabilizar um valor fixo ou de fácil mensuração a título de
Vale-transporte para todas as categorias de servidores, visto que
a fórmula trazida na Lei n. 243, de 01/11/1989 (regulamentada
pelo Decreto supramencionado) que institui o Vale-Transporte no
âmbito da Administração Direta do Estado, estabelece no seu art.
3º uma fórmula/cálculo de difícil e exaustiva solução, por vezes
com atualização mensal, pois que “o Estado participará dos gastos
de deslocamento do servidor com a ajuda de custo equivalente
à parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu vencimento
básico”. Ora, é sabido que os vencimentos básicos são alterados
constantemente e este fator contribui para a inexatidão destes
pagamentos (vezes indevidamente ou a menor; vezes até, estes
pagamentos não são feitos). A inexatidão no pagamento pode
gerar mais processos administrativos e judiciais, comprometendo
a observação do princípio da eficiência.
Ou seja, se a Lei não está regulamentada, a eficácia da norma é
limitada! Assim, sua aplicabilidade só ocorrerá com a edição da
norma regulamentadora. Acerca da eficácia limitada das normas,
cite-se como exemplo os direitos estendidos à categoria dos
empregados domésticos através da Emenda Constitucional n. 72
que alterou o parágrafo único do art. 7º da CF/88. Embora previstos
expressamente na Carta Magna, o gozo de muitos destes novos
direitos só foram possíveis após a edição da Lei Complementar
n. 150/2015. No meu modo de ver, ao auxílio transporte falta este
regulamento, esclarecendo sobre o procedimento, requisitos,
prazos, documentos exigidos, indicação do órgão responsável
pela análise dos requerimentos, valores, prazos etc. Lado outro, se
imaginarmos que já existe regulamentação e esta seja o Decreto n.
4.451, de 07/12/1989, o recebimento em dinheiro a título de valetransporte (auxílio transporte) também não é possível por expressa
vedação (art. 11).
O jurista JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO em sua obra
“Manual de direito administrativo, 25 ed., editora Atlas, São Paulo,
2012” ao discorrer sobre o “Silêncio Administrativo” (págs. 101103) assevera que em situações que envolvem ausência de
regulamentação, “o interessado faz jus a uma definição por parte
da Administração, valendo-se, inclusive, do direito de petição,
assegurado no art. 5º, XXXIV, a, da vigente Constituição” (p.
102). Ensina o renomado jurista que “caso não tenha êxito na via
administrativa para obter manifestação comissiva da Administração,
não restará para o interessado outra alternativa senão recorrer à
via judicial” (p. 102). O referido jurista cita o MANDADO de injunção
(cujo processo e julgamento está disciplinado na Lei n. 13.300,
de 23 de Junho de 2016), a título de exemplo, como uma das
ações cabíveis, quando discorre acerca do tema “lei pendente de
regulamento” (p. 61).
Não bastasse, portanto, a ausência de regulamentação e a
vedação à substituição do Vale-transporte em dinheiro, há também
que se frisar que nos termos do art. 84, § 1º, da LCE n. 68/1992,
o auxílio transporte é concedido mensalmente e por antecipação,
com a utilização de sistema de transporte coletivo, sendo vedado
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o uso de transportes especiais. No mais, para fins de recebimento
de indenização, nunca é demais lembrar que a vítima do dano, em
casos como este, deveria, fosse o caso, comprovar a existência
deste dano e seu nexo de causalidade com a atividade exercida para
fins de recebimento de indenização, o que não ficou evidenciado.
Posto isto, não há de se falar em direito à implantação, pagamento
retroativo de vale-transporte (auxílio transporte), nem tampouco
de indenização por deslocamento a outra localidade e reflexos no
décimo terceiro, férias e no terço constitucional etc.
Por fim, é imperioso que se faça uma reflexão sobre a judicialização
de ações que versem sobre políticas públicas relacionadas, por
exemplo, com o sistema remuneratório de servidores (auxílio
saúde, auxílio alimentação, auxílio transporte etc), da saúde
(internação em UTI, fornecimento de medicamentos/tratamentos)
etc. É que o Poder Judiciário não pode fazer o papel do Executivo
na regulamentação de atos exclusivos deste Poder (princípio da
separação dos poderes). Também não pode intervir em regra,
visto que a intervenção é uma exceção e só é cabível nos limites
permitidos em Lei! Aliás, o Brasil precisa ter maturidade para
perceber que o ativismo judicial pode comprometer a existência do
próprio Estado em detrimento do interesse da coletividade, pois as
finanças públicas estão entrando em um verdadeiro colapso!
DISPOSITIVO.
Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam, julgo
IMPROCEDENTES os pedidos de concessão/ restabelecimento/
implantação/ incorporação e pagamento retroativo do auxílio
transporte formulado contra o
ESTADO DE RONDÔNIA.
Declaro extinta a pretensão de cobrança das prestações anteriores
ao ajuizamento da ação que ultrapassem o período de 05 (cinco)
anos, nos termos do novo CPC, art. 240, § 1º.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do CPC/2015, art.
487, inciso I.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte
requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual
não lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher
o respectivo preparo recursal.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/1995.
A Central de Processamento Eletrônico (CPE) deverá alterar
a classe judicial para Procedimento do Juizado Especial Cível
(PJEC), advertindo o patrono em momento ulterior sobre eventual
equívoco, se necessário.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo a presente
de expediente/ comunicação/ citação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Agende-se decurso de prazo recursal. Transcorrido sem
manifestação, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Porto Velho / RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7011873-90.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: CAMILA VIEIRA DA SILVA, DANIEL FAGNER
SARAIVA REIS
Advogados do(a) REQUERENTE: JOICE FERNANDA OLIVEIRA
LARA - RO0008517, SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR RO0001238
Advogado do(a) REQUERENTE: JOICE FERNANDA OLIVEIRA
LARA - RO0008517
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) REQUERIDO:
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SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei n. 12.153/09 c/c
38 da Lei n. 9.099/95.
Fundamentos. Decido.
Extrai-se dos autos que o cerne da questão diz respeito à
Responsabilidade Civil tanto da Administração Pública como
de particular em razão de suposta inobservação de cláusula
constante do Termo de Adesão, Compromisso e Obrigações ao
Projeto Habitacional Pró – Moradia Sul Construção de Unidades
Habitacionais para famílias de baixa renda e moradores de área de
risco, bem ainda por defeitos/vícios constatados em laudo técnico
de vistoria na unidade habitacional da parte autora.
Pois bem!
O Município de Porto Velho é legítimo pois é ele quem executa a
política pública de moradia e, mesmo sendo a obra realizada por
terceiro, decorre de sua gestão em parceria com outros entes.
Indefiro o pedido de oitiva do representante da requerida, vez que
sua oitiva em nada se aproveita aos autos, sendo suficientes as
alegações prestadas em contestação.
Neste sentido, ultrapassada a análise das preliminares acima,
passo a analisar o MÉRITO da causa.
A parte requerente confessou em sua inicial ter ingressado no imóvel
antes da finalização da obra para evitar invasão de terceiros.
Com isso, tenho que a parte autora está reconhecendo um fato
que exonera o Município de Porto Velho de finalizá-la. A propósito,
observei que houve, inclusive, ação para reintegração de posse
(autos n. 0025468-23.2013.8.22.0001) que tramitou na 1ª Vara da
Fazenda Pública desta Comarca, contra os invasores das casas
em questão.
Destarte, foi gerada uma questão diabólica contra o Município quando
a pessoa ingressa antes da hora e não permite a CONCLUSÃO da
obra, optando por orçar a obra a seu custo. Acolher esta prática,
fará com que cada reparo tenha um custo diferente com o risco
de ser mais oneroso que se fosse feito coletivamente pelo Poder
Público Municipal.
Quanto as alegações de descumprimento das cláusulas presentes
no termo de adesão, mais uma vez se esbarra na entrada
desautorizada da requerente no imóvel, de modo que, a partir disso,
diversos procedimentos judiciais e administrativos são iniciados,
o que põe a perder ou no mínimo atrasa todo o planejamento
realizado pela requerida.
Ressalto ainda que tal alegação por si só não é capaz de gerar
dano moral presumido.
Entendo que a parte requerente não comprovou a existência do
dano moral, tão pouco o nexo de causalidade entre o dano e a
ação/omissão da requerida, ônus que lhe incumbia à luz do art.
373, inciso I, do CPC/2015.
De tudo que ficou evidenciado nos autos, ficou comprovado que
a parte requerente é quem deu causa aos transtornos que sofreu.
Deste modo, é de rigor julgar improcedente o pedido de indenização
por danos morais.
DISPOSITIVO.
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos de indenização
realizado pela parte requerente contra o requerido Município de
Porto Velho/RO.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do novo CPC, art.
487, inciso I.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Intime-se as partes. (sistema PJE).
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7043787-12.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: CARLOS ROBERTO BORGONHONI, CARLOS
ALBERTO AGUIAR, DEISANA ALVES DE OLIVEIRA, DARLENE
DONATTO SIQUEIRA, DIONE APARECIDA SANTOS, ESTER
GALLON, EVA MARIA ANDREATTA, EFIGENIA DOS SANTOS
GUSMAO, EUNICE DA SILVA ELIAS, GISELE CRISTINA
CAVALLIERI BORGONHONI, HELENA ANTONIA DA SILVA,
JERONIMO JOSE DE BRITO, MARILI VITOR RIBEIRO, MARIA
FRANCISCO DE SOUZA MARIANO, MARIA DE FATIMA
MARCELINO CALACA, MARIA SOCORRO DOS SANTOS BRITO,
MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA, MAFALDA DOS
SANTOS MARINHO, MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA,
MARISA APARECIDA DE SOUZA BORGES MOREIRA, MARIA
DO CARMO DA SILVA VIEIRA, MARIA TEREZA ALVES COSTA,
MARINA PEREIRA NERES, MARIA ROSA CURBANI DA SILVA,
NILTON CESAR DA MATA, NEREIDE GONCALVES DE ABREU
SATO, NUNCIA MARIA SILVA MACHADO TAVARES, QUITERIA
APARECIDA CARLOS DOS SANTOS, SUELI GALON, SANDRA
MARA VILLA RIBEIRO, TERUMI SONIA SOSTENA, TEREZINHA
DA LUZ OLIVEIRA DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
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Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON BORGES MOREIRA RO4398
REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c
art. 27 da lei n. 12.153/09.
Fundamentos. Decido.
Cuida a espécie de ação com pedido de natureza condenatória
para impor ao ESTADO DE RONDÔNIA a obrigação de implantar
o auxílio alimentação na folha de pagamento da parte requerente,
bem como para condená-lo a pagar quantia referente a parcelas
vencidas e vincendas a este título, retroativamente aos últimos
05 (cinco) anos a contar da data do ajuizamento da presente
demanda.
Antes de tudo, é necessário esclarecer que a pretensão de cobrança
contra a fazenda pública prescreve em cinco anos, nos termos do
art. 1º, do Decreto 20.910/32, in verbis:
“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal,
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”
Assim, declaro extinta a pretensão de cobrança dos supostos
créditos retroativos que ultrapassem o período de 05 (cinco) anos a
contar da data do ajuizamento desta demanda, nos termos do novo
CPC, art. 240, § 1º.
A questão se funda sobre o direito do auxílio alimentação previsto
na Lei n. 794/1998 c/c art. 1º da Lei n. 770/1997.
A parte requerente alega que o art. 1º da Lei n. 794/98, estendeu
aos servidores públicos de toda administração direta, autarquica
e fundacional do ESTADO DE RONDÔNIA, o pagamento do
benefício previsto na Lei n. 770/97, referente ao auxílio-alimentação
concedido aos servidores do Poder Judiciário Estadual.
Sustenta ainda que, apesar de haver lei estadual prevendo o direito
ao benefício, até o momento, o Executivo não regulamentou a
norma e, portanto, os servidores não o têm recebido.
Para elucidar a questão, é necessário verificar a legislação que
normatiza o auxílio-alimentação, analisando se a sua previsão
legal no ordenamento jurídico é auto-aplicável ou prescinde de
regulamentação. Vejamos:
O benefício pleiteado foi instituído através da Lei n. 794, de 23.11.98
(DOE n. 4.133, de 26.11.98), nos termos seguintes:
Art. 1º. Fica estendido o benefício da Lei nº 770, de 31 de dezembro
de 1997, a todos os servidores públicos da Administração Direta,
Autarquias e Fundações do
ESTADO DE RONDÔNIA, a ser regulamentado da seguinte
forma:
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I - ao servidor do Poder Executivo, através do Decreto do
Governador;
II - aos servidores das Autarquias e Fundações, através de
Resolução de seus respectivos Conselhos. [grifei]
A Lei n. 770, de 31.12.97, a que o diploma legal se reporta, institui
o auxílio alimentação para os servidores do Poder Judiciário, in
verbis:
O GOVERNADOR DO
ESTADO DE RONDÔNIA, faço saber que a Assembléia Legislativa
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Tribunal de Justiça do ESTADO DE RONDÔNIA poderá
conceder auxílio-alimentação aos funcionários ativos, mediante
Resolução do Tribunal Pleno.
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão
à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se
necessárias.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Retira-se da leitura dos diplomas legais estaduais que para que os
servidores possam perceber o auxílio-alimentação é necessário, no
âmbito do Executivo, que haja decreto do Governador e no âmbito
das autarquias e fundações, que haja resolução dos respectivos
conselhos, sem o que é vedado a exigência de tal pagamento.
Além disso, verifico por meio de consulta ao site da Assembleia
Legislativa do ESTADO DE RONDÔNIA, que a indigitada lei foi
criada por projeto de lei de iniciativa do então deputado Mauro
Nazif. Sendo submetida ao Chefe do Executivo Estadual à época,
a norma foi vetada em sua totalidade, sendo, por este motivo,
mantida e promulgada pelo Presidente da Assembleia Legislativa
de Rondônia.
Pois bem. Conforme dispõe o art. 61, §1º, II, “a”, da CF:
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da
República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos
casos previstos nesta Constituição.
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis
que:
I - (…);
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração
direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
Do mesmo modo, o art. 39 §1º, II, “a”, da Constituição Estadual
disciplina:
Art. 39. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe
a qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de
Contas, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos cidadãos,
na forma prevista nesta Constituição. (NR dada pela EC nº 43, de
14/06/2006 – D.O.E. nº 562, de 25/07/2006).
§ 1°. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis
que:
I - (...);
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração
direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
Segundo balizada doutrina, estaremos diante de um vício formal
de inconstitucionalidade quando a lei ou ato normativo, em seu
processo de formação, incorrer em erros em sua elaboração
ou ainda quando a sua feitura não for realizada por autoridade
competente.
No caso, desnecessária se faz uma análise mas aprofundada
sobre o tema, pois temos claramente apresentado um vício formal
de iniciativa de projeto de lei, tendo em vista que o mesmo, por
referir-se em um acréscimo remuneratório para o servidor da esfera
executiva, deveria necessariamente ser proposto pelo Chefe do
Poder Executivo, não havendo nem mesmo que se falar em uma
possível convalidação superveniente.
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De qualquer modo, ainda que se valesse de norma eficaz a
problemática também gira em torno da omissão do chefe do Poder
Executivo em regulamentar o pagamento de auxílio-alimentação
tratado nas Leis 794/98 e 770/97, que, para tanto, é imprescindível
decreto regulamentador, já que se está a cuidar de norma de
eficácia mediata, portanto, não autoaplicável. Caberia a ele, no
âmbito da sua discricionariedade, decidir sobre a conveniência e
oportunidade da edição do decreto regulamentar sem a indevida
intromissão do Judiciário para que não seja ofuscada a separação
de poderes estabelecida pelos arts. 2º e 7º, respectivamente, das
Constituições Federal e do ESTADO DE RONDÔNIA.
Sendo assim, se não compete ao Judiciário interferir na
administração do Estado para fixar prazo para a edição do decreto
regulamentar, sob pena de, por via oblíqua, conceder o próprio
benefício almejado, não cabe também determinar o pagamento de
tal vantagem por não se tratar de norma autoaplicável.
Além do que, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o
fundamento de isonomia, pois restaria vulnerado princípio basilar
do Estado Democrático de Direito, consubstanciado na Separação
de Poderes, consoante Enunciado n° 37 da Súmula Vinculante do
Supremo Tribunal de Federal, in verbis:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento
de isonomia.
Colaciona-se jurisprudência sobre o tema:
EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO. SÚMULA
N. 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
RE 804768 AgR / BA – BAHIA AG.REG. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento:
03/06/2014 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 12-06-2014 PUBLIC 13-06-2014
Parte(s) AGTE.(S): HENRIQUETA BOMFIM ALVES DIAS ADV.
(A/S): CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE E OUTRO(A/S) AGDO.
(A/S): UNIÃO PROC.(A/S)(ES): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO.
DECISÃO A Turma, por votação unânime, negou provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto da Relatora. Não participou,
justificadamente, deste julgamento, o Senhor Ministro Gilmar
Mendes. 2ª Turma, 03.06.2014.
Enfim, conclui-se que, sem a referida regulamentação, a eficácia
da norma (Lei n. 794/98) é mediata, ou seja, sua aplicabilidade
só ocorrerá com a edição da norma regulamentadora. Além disso,
frise-se, ela é INCONSTITUCIONAL! Portanto, se não se trata de
norma jurídica auto-aplicável, necessitando de regulamentação,
e de norma já declarada inconstitucional, não há de se falar em
implantação do benefício auxílio-alimentação, muito menos em
pagamento de parcelas vencidas e vincendas deste benefício em
favor da parte autora.
Por fim, insta destacar que o direito ao auxílio-alimentação não se
estende aos servidores inativos consoante a Súmula Vinculante n.
55 do STF, in verbis:
O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores
inativos.
Por isso, o auxílio-alimentação não é devido à parte requerente!
Por derradeiro, no tocante ao auxílio-alimentação previsto na Lei
Complementar Estadual n. 867, de 12 de abril de 2016 o que se
tem a dizer é que ele de fato foi instituído, todavia seus efeitos
financeiros contam a partir de 1º de março de 2016 (art. 7º).
Ora, das fichas financeiras colacionadas aos autos, extrai-se a
informação de que a parte requerida vem pagando, desde então,
o referido auxílio, razão pela qual é de rigor julgar improcedente os
pedidos iniciais.
DISPOSITIVO.
Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam, julgo
IMPROCEDENTE o pedido de natureza condenatória formulado
contra o ESTADO DE RONDÔNIA para que ele venha a pagar
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retroativos do auxílio alimentação na folha de pagamento da parte
requerente anteriores à edição da LCE n. 867/2016.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte
requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual
não lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher
o respectivo preparo recursal.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do art. 487, inciso
I, do CPC/2015.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos
do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95, c/c artigo 27 da Lei n.
12.153/09.
A Central de Processamento Eletrônico (CPE) deverá alterar
a classe judicial para Procedimento do Juizado Especial Cível
(PJEC), advertindo o patrono em momento ulterior sobre eventual
equívoco, se for o caso.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho / RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7011849-62.2017.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ARIONALDO FRANCISCO DA SILVA, ZILENE OLIVEIRA
PEREIRA
Advogados do(a) AUTOR: JOICE FERNANDA OLIVEIRA LARA RO0008517, SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR - RO0001238
Advogados do(a) AUTOR: JOICE FERNANDA OLIVEIRA LARA RO0008517, SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR - RO0001238
RÉU: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei n. 12.153/09 c/c
38 da Lei n. 9.099/95.
Fundamentos. Decido.
Extrai-se dos autos que o cerne da questão diz respeito à
Responsabilidade Civil tanto da Administração Pública como
de particular em razão de suposta inobservação de cláusula
constante do Termo de Adesão, Compromisso e Obrigações ao
Projeto Habitacional Pró – Moradia Sul Construção de Unidades
Habitacionais para famílias de baixa renda e moradores de área de
risco, bem ainda por defeitos/vícios constatados em laudo técnico
de vistoria na unidade habitacional da parte autora.
Pois bem!
O Município de Porto Velho é legítimo pois é ele quem executa a
política pública de moradia e, mesmo sendo a obra realizada por
terceiro, decorre de sua gestão em parceria com outros entes.
Indefiro o pedido de oitiva do representante da requerida, vez que
sua oitiva em nada se aproveita aos autos, sendo suficientes as
alegações prestadas em contestação.
Neste sentido, ultrapassada a análise das preliminares acima,
passo a analisar o MÉRITO da causa.
A parte requerente confessou em sua inicial ter ingressado no imóvel
antes da finalização da obra para evitar invasão de terceiros.
Com isso, tenho que a parte autora está reconhecendo um fato
que exonera o Município de Porto Velho de finalizá-la. A propósito,
observei que houve, inclusive, ação para reintegração de posse
(autos n. 0025468-23.2013.8.22.0001) que tramitou na 1ª Vara da
Fazenda Pública desta Comarca, contra os invasores das casas
em questão.
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Destarte, foi gerada uma questão diabólica contra o Município quando
a pessoa ingressa antes da hora e não permite a CONCLUSÃO da
obra, optando por orçar a obra a seu custo. Acolher esta prática,
fará com que cada reparo tenha um custo diferente com o risco
de ser mais oneroso que se fosse feito coletivamente pelo Poder
Público Municipal.
Quanto as alegações de descumprimento das cláusulas presentes
no termo de adesão, mais uma vez se esbarra na entrada
desautorizada da requerente no imóvel, de modo que, a partir disso,
diversos procedimentos judiciais e administrativos são iniciados,
o que põe a perder ou no mínimo atrasa todo o planejamento
realizado pela requerida.
Ressalto ainda que tal alegação por si só não é capaz de gerar
dano moral presumido.
Entendo que a parte requerente não comprovou a existência do
dano moral, tão pouco o nexo de causalidade entre o dano e a
ação/omissão da requerida, ônus que lhe incumbia à luz do art.
373, inciso I, do CPC/2015.
De tudo que ficou evidenciado nos autos, ficou comprovado que
a parte requerente é quem deu causa aos transtornos que sofreu.
Deste modo, é de rigor julgar improcedente o pedido de indenização
por danos morais.
DISPOSITIVO.
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos de indenização
realizado pela parte requerente contra o requerido Município de
Porto Velho/RO.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do novo CPC, art.
487, inciso I.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Intime-se as partes. (sistema PJE).
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7011902-43.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: VALDEMARINA PEREIRA DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: JOICE FERNANDA OLIVEIRA
LARA - RO0008517, SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR RO0001238
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei n. 12.153/09 c/c
38 da Lei n. 9.099/95.
Fundamentos. Decido.
Extrai-se dos autos que o cerne da questão diz respeito à
Responsabilidade Civil tanto da Administração Pública como
de particular em razão de suposta inobservação de cláusula
constante do Termo de Adesão, Compromisso e Obrigações ao
Projeto Habitacional Pró – Moradia Sul Construção de Unidades
Habitacionais para famílias de baixa renda e moradores de área de
risco, bem ainda por defeitos/vícios constatados em laudo técnico
de vistoria na unidade habitacional da parte autora.
Pois bem!
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O Município de Porto Velho é legítimo pois é ele quem executa a
política pública de moradia e, mesmo sendo a obra realizada por
terceiro, decorre de sua gestão em parceria com outros entes.
Indefiro o pedido de oitiva do representante da requerida, vez que
sua oitiva em nada se aproveita aos autos, sendo suficientes as
alegações prestadas em contestação.
Neste sentido, ultrapassada a análise das preliminares acima,
passo a analisar o MÉRITO da causa.
A parte requerente confessou em sua inicial ter ingressado no imóvel
antes da finalização da obra para evitar invasão de terceiros.
Com isso, tenho que a parte autora está reconhecendo um fato
que exonera o Município de Porto Velho de finalizá-la. A propósito,
observei que houve, inclusive, ação para reintegração de posse
(autos n. 0025468-23.2013.8.22.0001) que tramitou na 1ª Vara da
Fazenda Pública desta Comarca, contra os invasores das casas
em questão.
Destarte, foi gerada uma questão diabólica contra o Município quando
a pessoa ingressa antes da hora e não permite a CONCLUSÃO da
obra, optando por orçar a obra a seu custo. Acolher esta prática,
fará com que cada reparo tenha um custo diferente com o risco
de ser mais oneroso que se fosse feito coletivamente pelo Poder
Público Municipal.
Quanto as alegações de descumprimento das cláusulas presentes
no termo de adesão, mais uma vez se esbarra na entrada
desautorizada da requerente no imóvel, de modo que, a partir disso,
diversos procedimentos judiciais e administrativos são iniciados,
o que põe a perder ou no mínimo atrasa todo o planejamento
realizado pela requerida.
Ressalto ainda que tal alegação por si só não é capaz de gerar
dano moral presumido.
Entendo que a parte requerente não comprovou a existência do
dano moral, tão pouco o nexo de causalidade entre o dano e a
ação/omissão da requerida, ônus que lhe incumbia à luz do art.
373, inciso I, do CPC/2015.
De tudo que ficou evidenciado nos autos, ficou comprovado que
a parte requerente é quem deu causa aos transtornos que sofreu.
Deste modo, é de rigor julgar improcedente o pedido de indenização
por danos morais.
DISPOSITIVO.
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos de indenização
realizado pela parte requerente contra o requerido Município de
Porto Velho/RO.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do novo CPC, art.
487, inciso I.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Intime-se as partes. (sistema PJE).
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7032345-49.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): NAJILA PEREIRA DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ROBSON JOSE MELO DE
OLIVEIRA - RO0004374, RENAN GOMES MALDONADO DE
JESUS - RO0005769
EXECUTADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO
OESTE
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DESPACHO
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito,
assim sendo expeça-se RPV/precatório no valor de R$ 22.731,02
(vinte e dois mil, setecentos trinta e um reais e dois centavos).
Se faltarem dados ou documentos para expedição de RPV/
precatório, o advogado da parte requerente deverá ser intimado
para providência no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se
de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Angélica Ferreira de Oliveira Freire , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7050073-69.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ELENI RAMOS DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: RAPHAEL PEREIRA SOTELI RO7013
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição, onde a parte requerente apresenta
Embargos de Declaração, sob a alegação de que fora disponibilizada
pelo PJE SENTENÇA, omissa quanto a manifestação da prescrição
e base de cálculo.
Diante das alegações da parte embargante necessário se faz fazer
alguns apontamentos.
Decido.
Explico!
Sendo tempestivo, conheço destes embargos, e no MÉRITO negolhe provimento conforme explanações que seguem.
De imediato já explico que é costume deste juízo, devido a
grande demanda, utilizar de SENTENÇA s que abarquem a maior
quantidade de argumentação, assim poderá ter alguns trechos que
não digam respeito ao caso específico, mas considerando que o
excesso não prejudica, pois basta na fase de execução a parte
executar tão somente o que lhe diz respeito, considerando que
este método da mais celeridade, tendo em vista os autos volumes
processuais, segue o entendimento.
Da Base de Cálculo
Tem-se que a aplicação no tempo deve ocorrer da seguinte forma,
de 1992 até outubro de 2009, aplica-se a LC. 68/92 e de novembro
de 2009 até a edição de uma nova lei, aplica-se o dispostos na lei.
2.165/09.
A partir de 01 de janeiro de 2018 passa a vigorar a lei 3.961,
aplicando-se o que nela dispõe.
Em Recurso Em MANDADO de Segurança n. 36.117 – RO
(2011/0245136-3) o STJ pacificou a controvérsia quanto a
aplicação do percentual aplicado na antiga lei n. 2.165/2009 que
alterou a base de cálculo baixando esse valor, e fora decidido que
a alteração na base de cálculo do adicional não ofende o direito
adquirido, por que não há direito adquirido a regime jurídico, e será
sempre possível, desde que não viole o princípio da irredutibilidade
vencimental, vejamos:
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“A jurisprudência desta Corte é de que a mudança da base de
cálculo do adicional de insalubridade não representa ofensa a
direito adquirido, sendo legítima, desde que não implique redução
de vencimentos do servidor público.”
Assim, então deverá a parte atentar-se o que dispõe o referida
lei 3.961 em seu art. 3º que versa que com a aplicação da Lei,
se houver redução da remuneração, do servidor incidirá adicional
de irredutibilidade, nos termos da Constituição Federal, artigo 37,
inciso XV.
Da Averbação do Tempo de serviço na Ficha Funcional
As averbações são feitas de ofício na ficha funcional do servidor,
portanto desnecessário tal pleito.
Do Entendimento do STJ Sobre a Contribuição Previdenciária.
O Superior Tribunal de Justiça vem afirmando a incidência
de contribuição previdenciária sobre horas extras e sobre os
adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, consoante
precedente que transcrevo:
(…) Portanto, configurada a natureza salarial dos adicionais
noturno, de insalubridade e de periculosidade, como referido
acima, consequentemente sujeitam-se à incidência da exação
impugnada.
Assim sendo não assiste razão a parte embargante quanto nova
legislação que versa sobre a base de cálculo dos adicionais de
insalubridade e periculosidade, devendo a parte requerida aplicar o
que dispõe a legislação em vigor.
Intime-se as partes pelo sistema PJe, servindo cópia da presente
de expediente/ comunicação/ intimação/ MANDADO / ofício/ AR.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76.820-842
Processo nº: 7000192-40.2015.8.22.0601 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: ERIVALDO BAPTISTA CAVALCANTE JUNIOR
Advogado do(a) REQUERENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Intimação AO EXEQUENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Intimar a parte exequente para, no prazo de 5
(cinco) dias, se manifestar sobre a petição apresentada pela parte
executada ID nº 19001174. Porto Velho/RO, 10 de julho de 2018 .
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7039311-28.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ORLEIDE ALVES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JACSON DA SILVA SOUSA RO0006785
EXECUTADO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito,
assim sendo expeça-se RPV/precatório no valor de R$ 9.370,00
(nove mil, trezentos e setenta reais).

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Se faltarem dados ou documentos para expedição de RPV/
precatório, o advogado da parte requerente deverá ser intimado
para providência no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se
de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Indefiro o pedido do ESTADO DE RONDÔNIA, de que a parte
exequente peticione afirmando não ter recebido as mesmas verbas
em outro processo.
Tal pedido não terá utilidade ao processo, vez que, afirmando a
parte exequente não pleiteia a mesma verba em outro processo,
caberá o ESTADO DE RONDÔNIA verificar a veracidade dos fatos,
o que torna a manifestação sem qualquer utilidade ao processo.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Angélica Ferreira de Oliveira Freire, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7006067-40.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ALDENIS BANDEIRA FERREIRA SOARES
Advogados do(a) REQUERENTE: ITALO FERNANDO SILVA
PRESTES - RO7667, HELON MENDES DE SANTANA - RO6888,
JESSICA PEIXOTO CANTANHEDE - RO0002275, RENAN
THIAGO PASQUALOTTO SILVA - RO0006017
REQUERIDO: MAURO SOUSA, DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA - DETRAN
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Mantenho o indeferimento pelos próprios fundamentos, cumpra-se
a DECISÃO de id. 17498027.
Porto Velho, data do movimento.
Juiz de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7033580-51.2016.8.22.0001
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: JOZEILA RODRIGUES DO NASCIMENTO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENAN GOMES MALDONADO
DE JESUS - RO0005769
EXECUTADO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Analisar se o processo está com a classe correta (ECFP) e promover
a correção se for o caso.
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito,
assim sendo expeça-se RPV/precatório no valor de R$ 5.156,25.
O (a) advogado (a) da parte requerente deverá no prazo de 5
dias, sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
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nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV). No caso de precatório as cópias deverão ser entregues
em 2 (duas) vias em cartório.
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se
de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7017112-41.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA RIBEIRO MACHADO
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
DECIDO.
MÉRITO
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de implantar adicional de periculosidade e de pagar o período
posterior ao ajuizamento desta ação.
Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: “Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir.” Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina especializada, esse tratamento diferenciado
aos ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar
do regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe
regimes jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Ocorre que fora elaborada a PORTARIA DO MINISTÉRIO DE
ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE Nº 595 DE
07.05.2015, vejamos:
D.O.U.: 08.05.2015
Incluir Nota Explicativa no Quadro Anexo à Portaria 518/2003, que
dispõe sobre as atividades e operações perigosas com radiações
ionizantes ou substâncias radioativas.
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, no uso das atribuições
que lhe conferem o inciso II do parágrafo único do art. 87 da
Constituição Federal e os arts. 155 e 200 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943,
Resolve:
Art. 1º Incluir Nota Explicativa no final do Quadro Anexo da Portaria
518, de 4 de abril de 2003, DOU 7/4/2003, que dispõe sobre as
atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou
substâncias radioativas, com a redação que se segue:
Nota Explicativa:
1. Não são consideradas perigosas, para efeito deste anexo, as
atividades desenvolvidas em áreas que utilizam equipamentos
móveis de Raios X para diagnóstico médico.
2. Áreas tais como emergências, centro de tratamento intensivo,
sala de recuperação e leitos de internação não são classificadas
como salas de irradiação em razão do uso do equipamento móvel
de Raios X.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MANOEL DIAS
A Portaria 595 de 07 de maio de 2015 considera que não são
perigosas as atividades que envolvem a utilização de aparelhos
móveis de Raio X para diagnóstico médico.
Em primeiro lugar, é importante destacar que as radiações
ionizantes podem ser produzidas por fontes naturais ou por fontes
artificiais. As fontes naturais tem papel importante em diagnósticos
e tratamentos, nos quais é utilizado um elemento que emite
radiação. Por outro lado, a radiação pode ser produzida por fonte
artificial, como ocorre nos equipamentos que produzem Raios X
utilizando eletricidade.
Diferentemente do que ocorre com um equipamento que possuiu
um radioisótopo em seu interior, um aparelho móvel de Raio X, que
tem sua radiação induzida por eletricidade, pode ser desmontado
sem oferecer perigo a quem quer que seja.
Segundo Antônio Carlos Vendrame, os acidentes nucleares com
vítimas fatais ocorrem com fontes naturais de radioisótopo, que
atualmente não são mais utilizadas nos aparelhos móveis de
Raio X para diagnóstico médico, mas que antigamente estavam
presentes nesses equipamentos. Ou seja, a Portaria 595/15 não
está interpretando a Portaria 518/03, mas alterando o seu conteúdo.
Nos dias de hoje, não faz sentido que consideremos como perigosos
os aparelhos móveis de Raio X, simplesmente porque não há
substância radioativa no interior desses equipamentos.
O Ministério do Trabalho editou a Portaria 3.393/87 por causa
da tragédia de Goiânia, em que pese serem raros acidentes
envolvendo material radioativo no Brasil. O acidente envolvendo
o Césio-137 somente ocorreu, porque foi retirada do aparelho de
radioterapia (não de Raio X) a cápsula com material radioativo, que
foi violada e o conteúdo disseminado no ambiente.
No caso dos aparelhos móveis de Raio X utilizados atualmente em
Clínicas e Hospitais, não há material radioativo, pois a radiação é
induzida pela eletricidade.
Portanto, a Portaria 595/15, reconhecendo a situação de que
não há material radioativo dentro dos aparelhos móveis de Raio
X para diagnóstico médico, exclui a incidência do adicional de
periculosidade para quem trabalha onde são utilizados esses
equipamentos.
A Portaria 595, de 07 de maio de 2015, do Ministério do Trabalho
é válida, reconhecendo que as atividades em ambiente onde são
utilizados equipamentos de Raio X móvel não são perigosas. Essa
Portaria inova o mundo jurídico, excluindo uma das hipóteses de
incidência do adicional de periculosidade.
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DISPOSITIVO.
Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam, com
fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o
pedido formulado pela parte requerente e declaro resolvido o
MÉRITO.
Sem custas e sem honorários.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência tenho por bem indeferir o pedido de gratuidade.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Decorrido o prazo de 10 dias e, com o trânsito em julgado, arquivemse.
Agende-se decurso de prazo recursal.
Porto Velho, (data do sistema).
Juiz de direito. (Assinado digitalmente).
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7003663-84.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: JOSE ADEMIR NASCIMENTO CRUZ
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE RICARDO COSTA RO0002008
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Analisar se o processo está com a classe correta (ECFP) e promover
a correção se for o caso.
Visto que a Contadoria Judicial funciona como um braço deste juízo
tenho por bem homologar os cálculos por ela apresentados.
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito,
assim sendo expeça-se RPV/precatório no valor de R$ 28.845,34,
conforme apresentado pela contadoria judicial.
O (a) advogado (a) da parte requerente deverá no prazo de 5
dias, sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV). No caso de precatório as cópias deverão ser entregues
em 2 (duas) vias em cartório.
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se
de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito , assinando digitalmente.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7042699-36.2016.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
(12078)
EXEQUENTE: MAURICIO MARINHO DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDSON MATOS DA ROCHA RO0001208
EXECUTADO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Analisar se o processo está com a classe correta (ECFP) e promover
a correção se for o caso.
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito,
assim sendo expeça-se RPV/precatório no valor de R$ 30.604,36,
conforme cálculos apresentados pela contadoria judicial id.
17080642 pg. 19/20.
O (a) advogado (a) da parte requerente deverá no prazo de 5
dias, sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV). No caso de precatório as cópias deverão ser entregues
em 2 (duas) vias em cartório.
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se
de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7054958-63.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): DIEGO SCHARNOWSKI
Advogados do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
EXECUTADO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito,
assim sendo expeça-se RPV/precatório no valor de R$ 4.980,19
(quatro mil, novecentos e oitenta reais e dezenove centavos),
bem como o valor de R$ 498,02 (quatrocentos e oito reais e dois
centavos) referente aos honorários sucumbenciais.
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Se faltarem dados ou documentos para expedição de RPV/
precatório, o advogado da parte requerente deverá ser intimado
para providência no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se
de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Angélica Ferreira de Oliveira Freire, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7026113-50.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: JOAO BATISTA DA SILVA CRUZ
Advogado do(a) REQUERENTE: MARA DAYANE DE ARAUJO
ALMADA - RO0004552
REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7006624-27.2018.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ANTONIA ANGELA ALMEIDA BASTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE ANASTACIO SOBRINHO RO0000872
EXECUTADO:
ESTADO DE RONDÔNIA, IPERON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
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DESPACHO
Analisar se o processo está com a classe correta (ECFP) e promover
a correção se for o caso.
A parte executada (ESTADO DE RONDÔNIA) tenta distorcer os
fatos, pois no caso em tela trata-se de duas condenações em
honorários de sucumbência distintas uma em sede de Recurso
Extraordinário e a outra de Recurso Inominado.
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito,
assim sendo expeça-se RPV/precatório no valor apresentado pela
parte exequente.
O (a) advogado (a) da parte requerente deverá no prazo de 5
dias, sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV). No caso de precatório as cópias deverão ser entregues
em 2 (duas) vias em cartório.
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se
de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7010483-02.2015.8.22.0601 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): SANDRA HELENA SILVA ABEN ATHAR
Advogados do(a) EXEQUENTE: GRAZIELA PEREIRA DANILUCCI
- RO0004805, LUDMILA MORETTO SBARZI GUEDES RO0004546, BRUNA GISELLE RAMOS - RO4706
EXECUTADO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito,
assim sendo expeça-se RPV/precatório no valor de R$ 55.857,28
(cinquenta e cinco mil, oitocentos cinquenta e sete reais e vinte e
oito centavos).
Se faltarem dados ou documentos para expedição de RPV/
precatório, o advogado da parte requerente deverá ser intimado
para providência no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se
de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Angélica Ferreira de Oliveira Freire, assinando digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7019363-32.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: MARIA JOSE BRANDAO ALVES
Advogado do(a) REQUERENTE: KATIA CILENE GOMES RIBEIRO
- RO0002160
REQUERIDO: MAVIGNIER FERNANDES DA SILVA FERRO,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
Vistos.
A parte requerente propôs a presente ação em face da parte
requerida, alegando que foi proprietário do veículo marca GM/
ASTRA SEDAN CD; ANO/MODELO: 2002/2002; PLACA: NCS6560/RO; COR: VERMELHA; CÓD. RENAVAM: 794290736, até a
data do dia 14/10/2009 e o alienou ao Sr. MAVIGNIER FERNANDES
DA SILVA FERRO, mas o comprador não transferiu o referido bem
para seu nome.
Aduz que esta com débitos referentes ao veículo em seu nome
e requer, em sede de antecipação de tutela, que o requerido
DETRAN/RO efetive a transferência do bem para o comprador.
É o necessário.
DECIDO.
Em análise aos autos verifica-se que há registro no 2º Ofício
de Notas e Registro Civil da autenticação de DUT, tendo como
vendedor a requerente e como comprador a requerida, o que
implica na existência de elementos que evidenciam o direito
alegado, presente também a urgência, pois o requerente corre
risco de execução fiscal.
Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para
DETERMINAR ao DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO
DE RONDÔNIA promova a transferência do veículo descrito na
inicial para o Sr. MAVIGNIER FERNANDES DA SILVA FERRO,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de
R$100,00 (cem reais) até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais).
O ESTADO DE RONDÔNIA e o DETRAN/RO deverão retificar
quaisquer assentos de protesto que possam existir em decorrência
da propriedade do veículo GM/ASTRA SEDAN CD; ANO/MODELO:
2002/2002; PLACA: NCS-6560/RO; COR: VERMELHA; CÓD.
RENAVAM: 794290736 e exclua o nome do autor de eventuais
inscrições em órgãos de proteção ao crédito decorrentes do mesmo
veículo.
Cópia da presente servirá como MANDADO /ofício/carta/AR.
Cite-se com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente de que se
desejar a produção de provas deverá apresentar na peça defensiva
tal requerimento com todas as informações necessárias quais
sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado.
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado
pelo(a) demandante, há de se falar que é irrelevante a discussão
de tal prerrogativa no presente momento, visto que o art. 54° da lei
9.099/95, garante expressamente o livre acesso ao primeiro grau
de jurisdição, independendo de pagamento de custas processuais.
Portanto, tal matéria deverá ser discutida em fase recursal.
Intime-se a parte requerente (sistema).
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A citação será realizada por sistema, servindo cópia do presente
de MANDADO. Fica a parte requerida advertida de que a falta de
apresentação de defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza de direito, assinando digitalmente.
Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Judiciário
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
Processo nº 7016600-92.2017.8.22.0001
REQUERENTE: PEDRO RUBIM BENARROC
REQUERIDO: DETRAN RO, VAGNER BORGES DA SILVA,
ESTADO DE RONDÔNIA
SENTENÇA
Vistos, etc...
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c
art. 27 da Lei n. 12.153/2009.
Decido.
Trata-se de ação de Cobrança, em que PEDRO RUBIM
BENARROC, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO, ESTADO DE RONDÔNIA VAGNER BORGES DA
SILVA, para compelir a parte requerida a declarar inexistência
de débito no valor de R$ 1.934,00 (hum mil, novecentos e trinta
e quatro reais), e a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
de danos morais, pelo fato da parte requerente ser seu nome
Protestado em Cartório, bem como eventual restrição em Órgãos
de Proteção ao Crédito.
O pedido de tutela antecipada foi indeferido para suspender
a exigibilidade do IPVA sobre o veículo descrito na inicial id. Nº
10057579.
Citada, o ESTADO DE RONDÔNIA, apresentou contestação
alegando em preliminar a ilegitimidade passiva, pois somente
poderá o Fisco alterar o sujeito passivo principal do IPVA após
informação, oriunda do DETRAN/RO, acerca da alienação do
veículo, e no MÉRITO alega que o órgão de fiscalização precisa
ser informado da transferência do veículo, seja pelo vendedor
ou pelo comprador, sendo responsabilidade solidária de ambos
o referido procedimento, e ausência de dano moral. Citado o
DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito), apresentou
contestação alegando em preliminar a ilegitimidade passiva, pois
somente o Fisco poderia alterar o sujeito passivo principal do IPVA
após informação, e no MÉRITO alega que o órgão de fiscalização
precisa ser informado da transferência do veículo, seja pelo
vendedor ou pelo comprador, sendo responsabilidade solidária
de ambos o referido procedimento, e ausência de dano moral.
Citado o Requerido o senhor VAGNER BORGES DA SILVA, não
apresentou contestação.
Havendo notícia nos autos de que a motocicleta Honda CG 150,
modelo TITAN ESD, ano/modelo 2006, placa n.º NCT 5625,
RENAVAM - 884803759, chassi – 9C2KC08206R830931, cor
Vermelha, em 30/03/2007, o referido veículo foi vendido para o Sr.
VAGNER BORGES DA SILVA.
Quanto ao pedido de dano moral, verifica-se que o pleito procede
parcialmente.
Analisando a prova produzida nos autos, verifica-se que houve
o envio de boleto de cobrança, efetivação da mesma no 1º
Tabelionato de Protestos de Títulos, lavrado em 28/11/2016, nº do
livro 2302, folha 137, termo 533880, CDA nº 201502055758406, no
id. Nº 9810939. No caso existindo, a comprovação de cobranças
vexatórias, negativação do nome da parte requerente, inscrição
em dívida ativa, cobrança judicial, ou qualquer outro ato que
venha trazer prejuízo ou a impedisse de exercer o seu direito, esta
configurado o dano.
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Há que ressaltar que deve ser caracterizado como dano moral a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Se não bastasse para tal CONCLUSÃO a própria natureza das
coisas, já que um imposto incidente sobre a propriedade de um
bem não pode ser exigido de quem não é mais o seu proprietário,
há previsão expressa na legislação estadual a respeito.
Ora, não sendo a parte requerente o verdadeiro devedor, não há
porque manter o protesto da CDA acima onde consta seu nome
como sujeito passivo. Como consequência, a sustação do protesto
deve se dar inicialmente em caráter provisório e, após o trânsito em
julgado, em definitivo.
Como corolário da sustação definitiva, registro que faz-se necessário
a determinação judicial para a efetivação do cancelamento do
registro do protesto, visto que ele está fundado em outro motivo que
não no pagamento do título ou documento de dívida (art. 26, § 3º
da Lei n. 9.492/1997). A propósito, a legalidade do protesto de CDA
no regime da Lei n. 9.492/1997 está sendo alvo de questionamento
no STJ – Tema n. 777 (paradigmas, REsp 1684690/SP; REsp
1686659/SP).
A alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN não deve ser
acolhida apesar do
ESTADO DE RONDÔNIA ser o sujeito ativo da relação tributária
(IPVA). É que o DETRAN possui banco de dados de devedores
que é fonte de informação ao Estado para averiguar possíveis
devedores. Assim, embora tenha sido o ESTADO DE RONDÔNIA
a parte requerida que procedeu com o apontamento n. 1044301
junto ao 1º Tabelionato de Protesto de Títulos de Porto Velho é
certo que o DETRAN possui um banco de dados e, portanto, tem
legitimidade para, ao menos, proceder com a exclusão do nome da
parte autora destes seus registros. Assim, é de rigor não acolher a
preliminar suscitada pelo DETRAN.
Em relação a postura da Administração no caso carece de
fundamentação adequada, já que incontroverso nos autos que
o requerente não era mais o proprietário da motocicleta desde
que este lhe foi vendido ao Requerido VAGNER BORGES DA
SILVA, com isso ocorrendo a inviabilidade de conhecimento de
transferência do veículo por parte das Requeridas Estatais, tendo
em vista que o senhor VAGNER BORGES DA SILVA, não realizou
a transferência, causando prejuízos ao requerente, que teve seu
nome inscrito no Cadastros de protestos, em decorrência de débitos
manifestamente indevidos id. Nº 9810939.
Portanto não havendo regularização do cadastro da Motocicleta por
parte do senhor VAGNER BORGES DA SILVA, junto ao Detran, e
a Fazenda, não há como imputar crime, a quem age em exercício
regular de direito.
Tendo em mente tais considerações, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a indenização por danos morais, que equivale a pouco mais
do dobro do que vem sendo indevidamente exigido da requerente,
esperando-se que esta também atenda a um viés pedagógico, de
modo que o Poder Público não obrigue o particular a se valer do
Judiciário em situações em que seu direito é inconteste.
Já em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado
pelo(a) demandante, há de se falar que é irrelevante a discussão
de tal prerrogativa no presente momento, visto que o art. 54, da Lei
n. 9.099/95, garante expressamente o livre acesso ao primeiro grau
de jurisdição, independendo de pagamento de custas processuais.
Portanto, tal matéria deverá ser discutida em fase recursal.
DISPOSITIVO.
Frente ao exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os
pedidos da parte requerente para:
a) DECLARAR a inexistência de débito de IPVA a partir de 2007
em nome da parte requerente sr. PEDRO RUBIM BENARROC,
brasileiro, solteiro, portador de RG n.º 169092 SSP/RO, e de CPF
n.º 143.064.092-87, residente e domiciliado na Rua Francisco
Barros, n.º 052, bairro Teixeirão, próximo ao linhão Porto VelhoRO, junto ao ESTADO DE RONDÔNIA e DETRAN/RO em relação
a motocicleta Honda CG 150, modelo TITAN ESD, ano/modelo
2006, placa n.º NCT 5625, RENAVAM - 884803759, chassi –
9C2KC08206R830931, cor Vermelha.
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b) DETERMINAR ao Titular do 1º Tabelionato de Protesto de Títulos
e Documentos desta Capital para que proceda com a SUSTAÇÃO
PROVISÓRIA do protesto da CDA n. 20150205758406, lavrado
em 28/11/2016, no Livro 2302, folhas 137, termo sob n. 533880,
apontamento n. 1044301, no valor de R$ 1.934,00 (hum mil,
novecentos e trinta e quatro reais) - a permanecer até o trânsito
em julgado desta SENTENÇA - no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o
limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e crime de desobediência.
Com o trânsito em julgado, a sustação provisória deverá ser
convertida em definitiva, bem ainda deverá o sr. Tabelião proceder
com a AVERBAÇÃO DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO
PROTESTO (art. 11, inciso VI, “a”, da Lei n. 8.935/1994 c/c art. 3º,
da Lei n. 9.492/1997);
c) CONDENAR o Requerido VAGNER BORGES DA SILVA, a
pagar indenização por danos morais em favor da parte requerente
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência de juros
de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde a
data do arbitramento (súmula n. 362 do STJ).
d) DETERMINAR, como sucedâneo, que o DETRAN e o ESTADO
DE RONDÔNIA excluam, em definitivo, o nome da parte requerente
do rol de devedores em relação à CDA n. 20150205758406 e demais
dívidas (de natureza tributária ou não) e infrações administrativas
que guardem relação com o veículo acima a partir de 2007, bem
ainda proceda com a consequente baixa no sistema, no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00
(cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e crime
de desobediência a ser imputado ao Diretor Geral/Presidente/
Responsável;
Oficie-se/Intime-se o Excelentíssimo(a) Senhor(a) Procurador(a)
Geral do Estado para que ele tome providências no sentido de evitar
que o débito inscrito na CDA n. 201502055758406 seja objeto de
nova cobrança/ novo protesto/ utilizado em cadastros de proteção
ao crédito, bem ainda de outras dívidas (de natureza tributária ou
não) que guardem relação com o veículo acima a partir de 2007.
Com o trânsito em julgado da SENTENÇA, certifique-se, bem
ainda expeça-se OFÍCIO (com informação do trânsito) ao Senhor
Tabelião do 1º Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos
desta Capital, que deverá estar instruído com a respectiva certidão
do trânsito em julgado da DECISÃO, para fins de:
1) comunicá-lo acerca da necessidade de conversão da sustação
provisória do protesto em definitiva;
2) informá-lo sobre a data do trânsito em julgado da SENTENÇA;
3) determinar a ele que anote no anverso da CDA n.
201502055758406, além da data do trânsito em julgado da
SENTENÇA, os seguintes dizeres: “SUSTAÇÃO DEFINITIVA EM
…./....../..... (data do trânsito em julgado da SENTENÇA ), POR
ORDEM DO JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PORTO VELHO-RO,
PROCESSO PJEC 7016600-92.2017.8.22.0001”;
4) que ele proceda com a anotação no livro protocolo da sustação
definitiva, bem ainda o cancelamento do registro do protesto às
expensas do Requerido VAGNER BORGES DA SILVA.
5) que ele envie ofício comunicando este Juizado sobre a efetivação
das sustações, provisória e definitiva, bem ainda o cancelamento
do registro do protesto;
6) que ele faculte à parte requerente, a retirada da Certidão de
Dívida Ativa n. 201502055758406, com as anotações acima,
junto ao Tabelionato, também mediante prévio pagamento dos
respectivos emolumentos e demais despesas relacionadas, se
houver.
Em caso de mora na expedição da certidão do trânsito em julgado
da SENTENÇA, faculto à parte autora requerê-la junto à Central de
Processamento Eletrônico - CPE, deste Juizado, para fins de servir
de suporte a uma eventual solicitação de cancelamento de registro
de protesto junto ao 1º Tabelionato de Protesto de Títulos desta
Capital, referente ao débito anotado na CDA n. 20150205758406,
lavrado em 28/11/2016, no Livro 2302, folhas 137, termo sob n.
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533880, apontamento n. 1044301, no valor de R$ 1.934,00 (hum
mil, novecentos e trinta e quatro reais) em que consta como
devedor(a) a parte requerente, nos termos do art. 26, § 4º, da Lei
n. 9.492/1997.
Oficie-se os órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC,
CADIN etc.) para que se abstenham ou deem baixa em seus
respectivos sistemas sobre o débito relacionado com a CDA n.
201502055758406.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso
I, do CPC/2015.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte
requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual
não lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher
o respectivo preparo recursal.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95, artigo 27, da Lei n. 12.153/09.
Torna-se a antecipação de tutela em definitiva sem efeito, em razão
da prolatação da presente SENTENÇA.
Intime-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia da
presente de expediente/ comunicação/ citação/ intimação/ cartaAR/ MANDADO / ofício.
Agende-se decurso de prazo e com o trânsito em julgado arquivemse.
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7000929-77.2014.8.22.0601
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
(12078)
EXEQUENTE: UBIRATON FIGUEIREDO DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
EXECUTADO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Analisar se o processo está com a classe correta (ECFP) e promover
a correção se for o caso.
Em análise as planilhas percebo que a realizada pela parte
exequente encontra-se em de acordo com a legislação vigente.
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito,
assim sendo expeça-se RPV/precatório no valor de apresentado
pela parte exequente ids. 16301112 e 16301113.
O (a) advogado (a) da parte requerente deverá no prazo de 5
dias, sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV). No caso de precatório as cópias deverão ser entregues
em 2 (duas) vias em cartório.
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
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Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se
de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7055125-80.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ANA FRANCISCA DE JESUS MONTEIRO,
KARYTHA MENEZES E MAGALHAES THURLER, LOURDES
APARECIDA BEZERRA, RENATO GOMES SILVA, WALDECY
DOS SANTOS VIEIRA, ELISABETH ALVES FONTENELE LARA,
LUIZ DUARTE FREITAS JUNIOR, MARIO JONAS FREITAS
GUTERRES, RICARDO AMARAL ALVES DO VALE, VANUZA
VIANA DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: JAIRO CARNEIRO MAGALHAES
- RO3337
Advogado do(a) REQUERENTE: JAIRO CARNEIRO MAGALHAES
- RO3337
Advogado do(a) REQUERENTE: JAIRO CARNEIRO MAGALHAES
- RO3337
Advogado do(a) REQUERENTE: JAIRO CARNEIRO MAGALHAES
- RO3337
Advogado do(a) REQUERENTE: JAIRO CARNEIRO MAGALHAES
- RO3337
Advogado do(a) REQUERENTE: JAIRO CARNEIRO MAGALHAES
- RO3337
Advogado do(a) REQUERENTE: JAIRO CARNEIRO MAGALHAES
- RO3337
Advogado do(a) REQUERENTE: JAIRO CARNEIRO MAGALHAES
- RO3337
Advogado do(a) REQUERENTE: JAIRO CARNEIRO MAGALHAES
- RO3337
Advogado do(a) REQUERENTE: JAIRO CARNEIRO MAGALHAES
- RO3337
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c
art. 27 da Lei n. 12.153/2009.
Fundamentos. Decido.
Trata-se de Ação Declaratória com pedido liminar em face do
município de Porto Velho-RO para fins de obter um pronunciamento
judicial que declare que o vencimento dos requerentes, que são
Procuradores do Município e integrantes da carreira do Grupo
Ocupacional de Representação e Assessoria Jurídica/GOJ, é
constituído de duas parcelas, quais sejam, vencimento básico e
produtividade, para todos os fins de direito.
Pois bem!
A grande preocupação apontada pela parte requerente versa sobre
a interpretação legal que vem sendo dada pelo município de Porto
Velho quanto à não incidência da gratificação por tempo de serviço
sobre a gratificação de produtividade dos Procuradores. É que
para o Município, a gratificação por tempo de serviço só incidiria
sobre o vencimento básico, ao contrário do que sustenta a parte
requerente, que sustenta sua incidência sobre o vencimento, isto
é, vencimento básico e produtividade.
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Neste sentido, a prevalecer a interpretação do município de Porto
Velho, os quinquênios, por exemplo, não podem incidir sobre a
gratificação, mas, somente sobre o vencimento básico.
O “vencimento básico”, consoante a Lei Complementar n. 385, de
1º de julho de 2010 “é a retribuição pecuniária devida ao servidor
pelo efetivo exercício do cargo público, com valor fixado em lei”
(art. 3º, inciso VII). Assim, este conceito não se confunde com o de
gratificação, conforme veremos a seguir. A propósito, a definição
de vencimento básico também não se confunde com o conceito de
“vencimento”, que nos termos do art. 3º, inciso VIII, desta mesma
LCM, é entendido como sendo “a soma do vencimento básico,
acrescido das vantagens de caráter permanente”;
Repare que o vencimento, segundo a legislação local acima, é
acrescida de vantagens, dentre elas, destaco, as gratificações de
produtividade. Com efeito, o vencimento básico não se confunde
com a produtividade! Trata-se de parcelas independentes,
inconfundíveis, impossíveis de serem fundidas. Na verdade,
ambas, constituem verbas pecuniárias que compõe o conceito de
“vencimento” comumente denominado de “remuneração”.
A despeito do tema, ensina Fernanda Marinela que a remuneração
também denominada de vencimentos é a modalidade mais
tradicional de pagamento de servidores públicos e ela corresponde
aos
“estipêndios dos servidores (o salário) composto de uma parcela
fixa consistente em um valor padrão fixado em lei para determinada
carreira [vencimento/salário básico ou base ou padrão ou fixo],
somada a uma parcela que varia de um servidor para o outro,
em função de condições especiais da prestação do serviço. Essa
parcela variável pode decorrer de várias causas, entre as quais
estão o tempo de serviço, as condições e horário do trabalho e
outras circunstâncias que devem ser definidas pelo estatuto do
servidor, compreendendo normalmente adicionais, gratificações,
verbas indenizatórias e outras”. (Direito Administrativo, 8ª ed.,
Impetus, Niterói, 2014, p. 748-749).
Assim, ao mesmo tempo em que não se pode confundir os
conceitos de “vencimento básico” com o de “remuneração”,
também não se pode confundí-los com a definição de “adicional
e gratificação”. É que o adicional, consiste em uma vantagem
pecuniária que está relacionada com o tempo de serviço ou com
o exercício de cargo que exige conhecimentos especializados ou
em regime especial de trabalho. Já a gratificação é uma vantagem
pecuniária pelo desempenho de serviços comuns em condições
incomuns ou anormais de segurança, salubridade ou onerosidade,
ou concedidas a título de ajuda em face de certos encargos
pessoais, como bem destaca o professor Diógenes Gasparini.
Interessante anotar que, segundo este doutrinador, o “adicional de
função, concedido ao servidor quando o exercício do cargo exige
conhecimentos especializados ou em regime especial de trabalho,
é somado ao padrão [leia-se: vencimento básico], mas a ele não
adere”. O renomado jurista ainda acrescenta que tal adicional não
tem caráter de definitividade, bem ainda pode ser extinto por lei. Já,
em relação à gratificação, ele assevera que ela também pode ser
extinta por lei e é provisória. No mais, diz ainda que a gratificação
é sempre concedida de forma discricionária, isto é, o servidor não
tem direito subjetivo a ver seu trabalho majorado por gratificação,
ainda que faticamente pudesse ter direito a ela. Por fim, o nobre
doutrinador ao finalizar estas características, arremata dizendo que
“o servidor não tem como exigir que seja editada uma lei dispondo
sobre essas gratificações” (Direito Administrativo, 17ª ed., editora
Saraiva, São Paulo, p. 286-289).
Destarte, em sendo a produtividade uma gratificação para a
legislação local (LCM n. 163/2003, arts. 10 e 11; LCM n. 385/2010,
art. 44, caput), esta sua natureza jurídica não pode ser transmudada
pelo Judiciário para vencimento básico, sob pena de se afrontar
o critério funcional da separação dos poderes. Ainda que a Lei a
considere uma gratificação permanente, ela mesma a diferencia
do conceito de vencimento básico. Ou seja, o fato de se admitir
uma gratificação como sendo permanente, não é pressuposto
para admití-la como sendo integrante do conceito de vencimento
básico, sob pena de se desvirtuar a intenção do legislador que as
diferenciou de forma expressa na Lei.
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Portanto, a produtividade não é vencimento básico, mas uma
vantagem pecuniária integrante da remuneração do servidor.
Não só isso, a produtividade compõe o atual regime jurídico
remuneratório da parte requerente que, por sua vez, poderá
ser alterado no futuro a critério da Administração Pública. É
que o Pretório Excelso já assentou entendimento no sentido da
inexistência de direito adquirido a regime jurídico (ARE 869569
AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-062015 PUBLIC 01-07-2015).
Pensar de modo diferente, inviabilizaria a reforma administrativa
que se impõe, especialmente em momentos de crise econômica.
Desta forma, o fato de se receber a produtividade desde o ingresso
nos quadros da administração pública municipal não a torna
vencimento básico, sob pena de se desvirtuar o sentido da LCM
n. 163/2003 que a denomina como uma gratificação, isto é, uma
vantagem independente do salário base. Qualquer interpretação
contrária ao disposto neste DISPOSITIVO legal afrontaria o
princípio da legalidade (CF/88, art. 37, caput).
Demais disto, a parte requerente apresenta como paradigma
várias decisões do Pretório Excelso no intuito de sustentar que a
gratificação de produtividade tem natureza de vencimento básico.
No entanto, tais paradígmas, não são aplicáveis à luz do método de
confronto denominado pela doutrina de distinguishing (vide novo
CPC, art. 489, § 1º, incisos V e VI).
Esclareço!
Nas várias ações que foram propostas por servidores do Estado do
Espírito Santo, o que se buscava era a sobreposição de vantagens,
considerando o permissivo da redação originária do art. 37, XIV, da
Constituição Federal de 1988, cujo teor transcrevo:
Art. 37, XIV: Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor
público não serão computados nem acumulados, para fins de
concessão de acréscimos ulteriores, sobre o mesmo título ou
idêntico fundamento. [negritei].
Portanto, os paradigmas trazidos pela parte requerente (RE
206.117/ES; AI 414.610; RE 206.124; RE 262.398...) aplicam-se
aos servidores em exercício e que percebiam verbas sobrepostas
anteriormente à EC nº 19/1998, vez que o que se discute nestes
recursos julgados pelo STF é justamente a vedação de sobreposição
do art. 37, XIV, CF (nova e antiga redação) e não a equiparação do
caráter de vencimento básico da gratificação de produtividade.
Para corroborar com este entendimento, trago à baila arresto
recente do STF:
Trata-se de agravo contra a DECISÃO que não admitiu recurso
extraordinário interposto contra acórdão do Grupo I da Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe, assim do: APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR -PRESCRIÇÃO DE
FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO DE TRATO
SUCESSIVO - PARCELAS ANTERIORES A OUTUBRO DE 2004
ATINGIDAS - SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO – MÉRITO
- DIREITO DE INCORPORAR AOS SEUS VENCIMENTOS A
GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE CALCULADA SOBRE
O VENCIMENTO PADRÃO MAIS A PRODUTIVIDADE -–EFEITO
‘CASCATA’’- VANTAGENS OBTIDAS SOB FUNDAMENTOS
DIVERSOS: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 37,
XIX, DA CONSTITUIÇÃO PRECEDENTES DO STF RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. - O que veda o art. 37, XIV, CF,
na redação originária. Do preceito, é o cômputo ou acúmulo
de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou
idêntico fundamento. Tratando-se, na espécie, de vantagens com
fundamentos diversos, nada impedia a incidência de uma sobre
a outra” (fl. 213). Sustenta o agravante, nas razões do recurso
extraordinário, violação do artigo 37, inciso XIV, da Constituição
Federal. Decido. Alega, inicialmente, o agravante que a percepção
da gratificação de periculosidade calculada sobre o vencimentobase mais a gratificação de produtividade viola o art. 37, inciso XIV,
da Constituição Federal (redação anterior à EC nº 19/98), posto
que tal conduta configura acumulação indevida de gratificações
e vantagens (fl. 226). Essa tese não merece prosperar, uma vez
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que esta Corte já se posicionou no sentido de que as gratificações
de periculosidade e produtividade são de espécies distintas, não
sendo concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
Destarte, o cálculo da gratificação de periculosidade incidente sobre
o vencimento-base acrescido da gratificação de produtividade não
viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal (redação anterior
à EC nº 19/98), que assim dispõe: Os acréscimos pecuniários
percebidos por servidor público não serão computados nem
acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores,
sobre o mesmo título ou idêntico fundamento.” Nesse sentido,
o seguinte julgado: 1. Servidor público do Estado de Sergipe:
acórdão que garantiu a servidor inativo o direito de incorporar ao
seus proventos a gratificação de periculosidade calculada sobre o
vencimento padrão mais a produtividade: não incidência do art. 37,
XIV,da Constituição Federal, dada a diversidade de fundamentos
das vantagens. 2. Agravo regimental: necessidade de impugnação
de todos os fundamentos da DECISÃO agravada: precedentes” (RE
nº 449.128/SE- AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda
Pertence, DJ de 19/5/06). Anote-se, também, as seguintes decisões
monocráticas: RE nº 487.565/SE, Relator o Ministro Celso de Mello,
DJe de 2/6/10; RE nº 315.377/SE, Relatora a Ministra Ellen Gracie,
DJ de 12/12/01; e RE nº 269.345/SE, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, DJ de 13/8/07. Também não prospera a alegação do
agravante de que, deve ser vedada a concessão de aumentos em
cascata, ainda que as referidas gratificações não sejam concedidas
sob o mesmo título ou idêntico fundamento. O referido art. 37,
inciso XIV, na sua redação pretérita, é claro ao vedar o acúmulo de
vantagens para fins de concessão de acréscimos ulteriores somente
sob o mesmo título ou idêntico fundamento, não incidindo a vedação
quando se tratar de gratificações diversas. Sobre o tema, anote-se:
Vantagens funcionais em ‘cascata’: vedação constitucional que,
conforme o primitivo art. 37, XIV, da Constituição (hoje alterado
pela EC 19/99), só alcançava as vantagens concedidas ‘sob o
mesmo título ou idêntico fundamento’: não incidência, ao tempo,
da proibição no caso concreto: diversidade do título de concessão,
no Estado do Ceará, da ‘indenização adicional de inatividade e
da gratificação adicional de tempo de serviço’, o que permitia a
inclusão da segunda na base de cálculo da primeira”(RE nº 231.663/
CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ
de 28/4/2000). CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. LEI
ESTADUAL 11.171/86. EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98. I. - A
forma de cálculo das vantagens incorporadas aos proventos dos
agravados, prescrita pela Lei estadual 11.171/86, não implica o
cômputo de acréscimos sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
II. - Inexistência de violação à redação originária do art. 37, XIV,
da Constituição, vigente à época em que os servidores passaram
para a inatividade. III. - Agravo não provido” (RE nº 393.704/CEAgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de
16/12/05). O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao
recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 6 de maio de 2014.
Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente
(STF - ARE: 682266 SE, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de
Julgamento: 06/05/2014, Data de Publicação: DJe-088 DIVULG
09/05/2014 PUBLIC 12/05/2014)[negritei].
A Emenda Constitucional nº 19/98 suprimiu a parte do inciso XIV
do art. 37 da Constituição Federal, que previa que somente os
acréscimos concedidos a mesmo título ou idêntico fundamento
eram vedados, passando, doravante, a hermenêutica forçosa a
impossibilitar qualquer acréscimo ulterior, ainda que de diferente
título ou fundamento.
Deveras, o conceito de vencimento não comporta a elasticidade
pretendida pela parte requerente, por patente falta de amparo
legal. Do contrário, o adicional por Tempo de Serviço, por exemplo,
não seria mais calculado sobre o vencimento básico do servidor
nos termos do art. 77 da LC nº 385/10, mas sobre ele, acrescido
da gratificação de produtividade. Esta nova base de cálculo feriria
frontalmente tanto a Constituição Federal como a legislação local
(princípio da legalidade estrita).
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Ainda, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 563.708/MS,
com a repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal
decidiu que a EC nº 19/98 é de eficácia imediata, de modo que desde
sua vigência não é possível que se conceda novos acréscimos
a servidores públicos, tendo por base de cálculo acréscimos já
concedidos, sendo garantido, aos servidores em exercício em data
anterior a edição da EC nº 19/98 a irredutibilidade do montante
global da remuneração, caso que não se aplica aos requerentes,
vez que estes ingressaram no serviço público no ano de 2004.
Transcrevo a ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À
REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS
PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL.
PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS
VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS
VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL
PROVIMENTO. (STF, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de
Julgamento: 06/02/2013, Tribunal Pleno)[negritei]
Entendem-se como acréscimos todos os valores percebidos pelo
servidor que não seja o vencimento básico.
Concluir de modo diverso, possibilitando o cálculo do adicional
por tempo de serviço sobre a gratificação de produtividade,
ensejaria afronta ao instituto da repercussão geral, considerando
que o Supremo Tribunal Federal fixou o posicionamento da
impossibilidade de sobreposição de acréscimos pecuniários após
a EC nº 19/98 no RE 563.708/MS.
Por fim, quanto ao julgamento do Recurso Extraordinário com
Agravo n. 959.971 RO tenho que o STF foi induzido em erro, visto
que não se atentou para a distinção entre os casos envolvendo as
ações capixabas e as de Rondônia. Como dito acima, as ações do
Espírito Santo foram ajuizadas com base em legislação anterior à
EC n. 19/1998.
Por tudo isso, é de rigor julgar improcedente o pedido da parte
requerente!
DISPOSITIVO.
Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam, julgo
IMPROCEDENTE o pedido de natureza declaratória formulado
contra o município de Porto Velho-RO no sentido de declarar que
o vencimento dos requerentes, que são Procuradores do Município
e integrantes da carreira do Grupo Ocupacional de Representação
e Assessoria Jurídica/GOJ, embora possa ser constituído de duas
parcelas, quais sejam, vencimento básico e produtividade, não o é
para todos os fins de direito, especialmente porque o adicional por
tempo de serviço não incide sobre a produtividade, mas apenas
sobre o vencimento básico, conforme previsto no art. 77 da LCM nº
385/10 (princípio da legalidade estrita).
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do CPC/2015, art.
487, inciso I.
Mantenho a DECISÃO ID n. 7332366.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte
requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual
não lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher
o respectivo preparo recursal.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos
do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n.
12.153/09.
A Central de Processamento Eletrônico (CPE) deverá alterar
a classe judicial para Procedimento do Juizado Especial Cível
(PJEC), advertindo o patrono em momento ulterior sobre eventual
equívoco, se necessário.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo a presente
de expediente / comunicação / intimação / carta-AR/ MANDADO /
ofício.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho / RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7045697-40.2017.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: EUSHADAY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
- ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO LUIZ LEPRI JUNIOR PR0055483
EXECUTADO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Intimem-se a parte exequente para manifestar-se no prazo de 05
dias, sob pena de acolhimento dos cálculos apresentado pela parte
executada.
Porto Velho, data do movimento.
Juiz de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7025443-17.2015.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): CHRISTIAN MICHEL MARTINS
Advogados do(a) EXEQUENTE: BRUNA GISELLE RAMOS
- RO4706, GRAZIELA PEREIRA DANILUCCI - RO0004805,
LUDMILA MORETTO SBARZI GUEDES - RO0004546
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito,
assim sendo expeça-se RPV/precatório no valor de R$ 9.540,00
(nove mil, quinhentos e quarenta reais), bem como o valor de R$
1.908,00 (um mil, novecentos e oito reais) referente aos honorários
sucumbenciais.
Se faltarem dados ou documentos para expedição de RPV/
precatório, o advogado da parte requerente deverá ser intimado
para providência no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se
de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Indefiro o pedido do ESTADO DE RONDÔNIA, de que a parte
exequente peticione afirmando não ter recebido as mesmas verbas
em outro processo.
Tal pedido não terá utilidade ao processo, vez que, afirmando a
parte exequente não pleiteia a mesma verba em outro processo,
caberá o ESTADO DE RONDÔNIA verificar a veracidade dos fatos,
o que torna a manifestação sem qualquer utilidade ao processo.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Angélica Ferreira de Oliveira Freire, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7050515-69.2016.8.22.0001

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ELIAS RIBEIRO FILHO
Advogados do(a) REQUERENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c
art. 27 da Lei n. 12.153/2009.
Fundamentos. Decido.
Trata-se do julgamento de Ação de Declaratória em que a parte
autora pleiteia sua nomeação e posse no cargo de Auxiliar de
Serviços Gerais / Almoxarifado, referente ao concurso público da
Prefeitura do Município de Porto Velho regido pelo EDITAL n. 001/
SEMAD/2011.
Conforme a parte autora reconheceu, ela ficou classificada na 43ª
colocação e, portanto, fora do número de vagas.
Não bastasse isso, até o vencimento do certame em 27.02.2016,
ela ainda não havia sido nomeada.
Portanto, após 27.02.2016, ainda que outros candidatos
concorrentes com melhor classificação que a parte autora não
tenham tomado posse em razão de desistências do concurso
público em questão, a parte requerente não tem direito à nomeação,
já que o prazo de validade do certame venceu naquela data. Em
outras palavras, a parte autora não pode ser chamada / convocada
após 27.02.2016 porque o prazo de validade do concurso público
se expirou / esgotou.
Destarte, é de rigor julgar improcedente o pedido inicial.
DISPOSITIVO.
Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam julgo
IMPROCEDENTE o pedido de declaração / convocação /
nomeação / posse realizado por ELIAS RIBEIRO FILHO (CPF/MF
n. 642.600.542-87).
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO, nos termos do CPC/2015, art.
487, inciso I.
CONFIRMO a DECISÃO de indeferimento da tutela provisória de
ID n. 6385497.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte
requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual
não lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher
o respectivo preparo recursal.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos
do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n.
12.153/09.
A Central de Processamento Eletrônico (CPE) deverá alterar
a classe judicial para Procedimento do Juizado Especial Cível
(PJEC), advertindo o patrono em momento ulterior sobre eventual
equívoco, se for o caso.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7036880-21.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ANTONIO SEVERINO GROSS
Advogado do(a) REQUERENTE: VALDECIR BATISTA RO0004271
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
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DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 Processo nº:
7032245-94.2016.8.22.0001
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
EXEQUENTE: Nome: MARIA LUCIA OLIVEIRA DE MENDONCA
Endereço: Rua Algodoeiro, 4560, Caladinho, Porto Velho - RO CEP: 76808-252
EXECUTADO: Nome:
ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
DESPACHO
A parte requerente não apresentou informações concretas e
respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela
qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente (sistema)
para comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7009599-22.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): EDSON DE CASTRO BOTELHO
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7051186-92.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)

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

ANO XXXVI

NÚMERO 126

DIARIO DA JUSTIÇA

REQUERENTE(S): FRANCISCA MEJIA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA CLAUDIA VILHENA DE
MELO - RO0007326
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7042347-78.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): MARIA ROSANGELA PINHEIRO DE
ALMEIDA
Advogado do(a) REQUERENTE: JUSSIER COSTA FIRMINO RO0003557
REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO
JAMARI
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 Processo nº:
7036232-07.2017.8.22.0001
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
EXEQUENTE: Nome: JUNIOR SANTOS DE ARAUJO
Endereço: Rua Geraldo Siqueira, 4325, Caladinho, Porto Velho RO - CEP: 76808-215
EXECUTADO: Nome: Municipio de Porto Velho
Endereço: desconhecido
DESPACHO
A parte requerente não apresentou informações concretas e
respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela
qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente (sistema)
para comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7026094-44.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: JOSE GILVAN DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: GELEUZA DE OLIVEIRA FERRO
- RO9084
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7026992-91.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): GILBERTO DANTAS DE ARAUJO
Advogados do(a) REQUERENTE: ARMANDO DIAS SIMOES
NETO - RO8288, VANESSA CESARIO SOUSA - RO0008058
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Processo nº: 7049542-80.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): LANA CARLA ALENCAR OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7031400-28.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): CLEVER CUSTODIO DE ALMEIDA FILHO
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
DANIELE
MACEDO
LAZZAROTTO - RO5968
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 Processo nº:
7039495-81.2016.8.22.0001
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
EXEQUENTE: Nome: FLAVIO LUIZ DELL AGNOLO
Endereço: AGUA MARINHA, 3758, JARDIM SANTANA, Porto
Velho - RO - CEP: 76828-480
EXECUTADO: Nome:
ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Avenida Farquar, 2986, - de 2882 a 3056 - lado par,
Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-470
DESPACHO
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
O patrono da parte recorrida foi intimado para apresentação de
suas contrarrazões, mas ficou inerte, devendo o processo ser
enviado para a Turma Recursal mesmo sem a referida peça.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz (a) de Direito , assinando digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7012457-31.2015.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
(12078)
EXEQUENTE: JUCILENE DE QUEIROZ ANDRADE DUARTE
Advogados do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
EXECUTADO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos, etc.
Chamo o feito a ordem, revogo o DESPACHO de ID 18829383.
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito,
assim sendo expeça-se RPV/precatório no valor de R$ 57.240,00
(cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta centavos).
Se faltarem dados ou documentos para expedição de RPV/
precatório, o advogado da parte requerente deverá ser intimado
para providência no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se
de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro, assinando
digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7026172-38.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ANTONIO CARLOS MONTEIRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANTONIO CARLOS MONTEIRO RO000567A
EXECUTADO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Intime-se a fazenda pública pelo sistema para eventual impugnação
no prazo de 30 dias, sob pena de ser acolhido o cálculo da parte
requerente.
Se o prazo decorrer sem manifestação ou havendo anuência e
estiverem presentes os documentos necessários, expeça-se RPV/
precatório e arquive-se.
O(a) advogado(a) da parte requerente deverá no prazo de 5 dias,
sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV).
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Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID e o respectivo documento.
Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, e ausente(s) a(s)
documentações relacionadas acima, deverá o cartório arquivar
os autos, certificando o documento faltante. Nesta hipótese, o
advogado poderá, sem prejuízo, anexar o documento faltante, para
dar continuidade a expedição da RPV/PRECATÓRIO.
O(a) advogado(a) da parte credora fica informado que tratandose de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo
de 60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 Processo nº:
7036250-28.2017.8.22.0001
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
EXEQUENTE: Nome: JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO
Endereço: Rua São Sebastião, 6120, Cohab, Porto Velho - RO CEP: 76807-650
EXECUTADO: Nome: Municipio de Porto Velho
Endereço: desconhecido
DESPACHO
A parte requerente não apresentou informações concretas e
respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela
qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente (sistema)
para comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 Processo nº:
7026800-61.2017.8.22.0001
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
EXEQUENTE: Nome: ELIEBER NASCIMENTO DE SOUZA
Endereço: Rua Aruanã, 5331, Lagoa, Porto Velho - RO - CEP:
76812-176
EXECUTADO: Nome:
ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Avenida Farquar, 2986, Pedrinhas, Porto Velho - RO CEP: 76801-470
DESPACHO
A parte requerente não apresentou informações concretas e
respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela
qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
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Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente (sistema)
para comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7024897-54.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ELLISON GOMES PANTOJA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO FRACCARO RO0001941
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7007817-14.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: OBERDAN VASCONCELO DA SILVA, ADONIA
LEMOS DA SILVA, FRANCISCO ALDO FERREIRA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: JANAINA ZIMMER LOYOLA RO0003365
Advogado do(a) REQUERENTE: JANAINA ZIMMER LOYOLA RO0003365
Advogado do(a) REQUERENTE: JANAINA ZIMMER LOYOLA RO0003365
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c
art. 27 da lei n. 12.153/09.
Fundamentos. Decido.
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Cuida a espécie de ação com pedido de natureza condenatória
para impor ao ESTADO DE RONDÔNIA a obrigação de implantar
o auxílio alimentação na folha de pagamento da parte requerente,
bem como para condená-lo a pagar quantia referente a parcelas
vencidas e vincendas a este título, retroativamente aos últimos
05 (cinco) anos a contar da data do ajuizamento da presente
demanda.
Antes de tudo, é necessário esclarecer que a pretensão de cobrança
contra a fazenda pública prescreve em cinco anos, nos termos do
art. 1º, do Decreto 20.910/32, in verbis:
“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal,
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”
Assim, declaro extinta a pretensão de cobrança dos supostos
créditos retroativos que ultrapassem o período de 05 (cinco) anos a
contar da data do ajuizamento desta demanda, nos termos do novo
CPC, art. 240, § 1º.
A questão se funda sobre o direito do auxílio alimentação previsto
na Lei n. 794/1998 c/c art. 1º da Lei n. 770/1997.
A parte requerente alega que o art. 1º da Lei n. 794/98, estendeu
aos servidores públicos de toda administração direta, autarquica
e fundacional do ESTADO DE RONDÔNIA, o pagamento do
benefício previsto na Lei n. 770/97, referente ao auxílio-alimentação
concedido aos servidores do Poder Judiciário Estadual.
Sustenta ainda que, apesar de haver lei estadual prevendo o direito
ao benefício, até o momento, o Executivo não regulamentou a
norma e, portanto, os servidores não o têm recebido.
Para elucidar a questão, é necessário verificar a legislação que
normatiza o auxílio-alimentação, analisando se a sua previsão
legal no ordenamento jurídico é auto-aplicável ou prescinde de
regulamentação. Vejamos:
O benefício pleiteado foi instituído através da Lei n. 794, de 23.11.98
(DOE n. 4.133, de 26.11.98), nos termos seguintes:
Art. 1º. Fica estendido o benefício da Lei nº 770, de 31 de dezembro
de 1997, a todos os servidores públicos da Administração Direta,
Autarquias e Fundações do ESTADO DE RONDÔNIA, a ser
regulamentado da seguinte forma:
I - ao servidor do Poder Executivo, através do Decreto do
Governador;
II - aos servidores das Autarquias e Fundações, através de
Resolução de seus respectivos Conselhos. (grifei)
A Lei n. 770, de 31.12.97, a que o diploma legal se reporta, institui
o auxílio alimentação para os servidores do Poder Judiciário, in
verbis:
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, faço saber que a
Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Tribunal de Justiça do ESTADO DE RONDÔNIA poderá
conceder auxílio-alimentação aos funcionários ativos, mediante
Resolução do Tribunal Pleno.
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão
à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se
necessárias.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Retira-se da leitura dos diplomas legais estaduais que para que os
servidores possam perceber o auxílio-alimentação é necessário, no
âmbito do Executivo, que haja decreto do Governador e no âmbito
das autarquias e fundações, que haja resolução dos respectivos
conselhos, sem o que é vedado a exigência de tal pagamento.
Além disso, verifico por meio de consulta ao site da Assembleia
Legislativa do ESTADO DE RONDÔNIA, que a indigitada lei foi
criada por projeto de lei de iniciativa do então deputado Mauro
Nazif. Sendo submetida ao Chefe do Executivo Estadual à época,
a norma foi vetada em sua totalidade, sendo, por este motivo,
mantida e promulgada pelo Presidente da Assembleia Legislativa
de Rondônia.
Pois bem. Conforme dispõe o art. 61, §1º, II, “a”, da CF:
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Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do
Senado Federalm ou do Congresso Nacional, ao Presidente da
República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos
casos previstos nesta Constituição.
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis
que:
I - (…);
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração
direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
Do mesmo modo, o art. 39 §1º, II, “a”, da Constituição Estadual
disciplina:
Art. 39. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe
a qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de
Contas, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos cidadãos,
na forma prevista nesta Constituição. (NR dada pela EC nº 43, de
14/06/2006 – D.O.E. nº 562, de 25/07/2006).
§ 1°. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis
que:
I - (...);
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração
direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
Segundo balizada doutrina, estaremos diante de um vício formal
de inconstitucionalidade quando a lei ou ato normativo, em seu
processo de formação, incorrer em erros em sua elaboração
ou ainda quando a sua feitura não for realizada por autoridade
competente.
No caso, desnecessária se faz uma análise mas aprofundada
sobre o tema, pois temos claramente apresentado um vício formal
de iniciativa de projeto de lei, tendo em vista que o mesmo, por
referir-se em um acréscimo remuneratório para o servidor da esfera
executiva, deveria necessariamente ser proposto pelo Chefe do
Poder Executivo, não havendo nem mesmo que se falar em uma
possível convalidação superveniente.
De qualquer modo, ainda que se valesse de norma eficaz a
problemática também gira em torno da omissão do chefe do Poder
Executivo em regulamentar o pagamento de auxílio-alimentação
tratado nas Leis 794/98 e 770/97, que, para tanto, é imprescindível
decreto regulamentador, já que se está a cuidar de norma de
eficácia mediata, portanto, não autoaplicável. Caberia a ele, no
âmbito da sua discricionariedade, decidir sobre a conveniência e
oportunidade da edição do decreto regulamentar sem a indevida
intromissão do Judiciário para que não seja ofuscada a separação
de poderes estabelecida pelos arts. 2º e 7º, respectivamente, das
Constituições Federal e do ESTADO DE RONDÔNIA.
Sendo assim, se não compete ao Judiciário interferir na
administração do Estado para fixar prazo para a edição do decreto
regulamentar, sob pena de, por via oblíqua, conceder o próprio
benefício almejado, não cabe também determinar o pagamento de
tal vantagem por não se tratar de norma autoaplicável.
Além do que, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o
fundamento de isonomia, pois restaria vulnerado princípio basilar
do Estado Democrático de Direito, consubstanciado na Separação
de Poderes, consoante Enunciado n° 37 da Súmula Vinculante do
Supremo Tribunal de Federal, in verbis:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento
de isonomia.
Colaciona-se jurisprudência sobre o tema:
EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO. SÚMULA
N. 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
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RE 804768 AgR / BA – BAHIA AG.REG. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento:
03/06/2014 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 12-06-2014 PUBLIC 13-06-2014
Parte(s) AGTE.(S): HENRIQUETA BOMFIM ALVES DIAS ADV.
(A/S): CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE E OUTRO(A/S) AGDO.
(A/S): UNIÃO PROC.(A/S)(ES): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO.
DECISÃO A Turma, por votação unânime, negou provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto da Relatora. Não participou,
justificadamente, deste julgamento, o Senhor Ministro Gilmar
Mendes. 2ª Turma, 03.06.2014.
Enfim, conclui-se que, sem a referida regulamentação, a eficácia
da norma (Lei n. 794/98) é mediata, ou seja, sua aplicabilidade
só ocorrerá com a edição da norma regulamentadora. Além disso,
frise-se, ela é INCONSTITUCIONAL! Portanto, se não se trata de
norma jurídica auto-aplicável, necessitando de regulamentação,
e de norma já declarada inconstitucional, não há de se falar em
implantação do benefício auxílio-alimentação, muito menos em
pagamento de parcelas vencidas e vincendas deste benefício em
favor da parte autora.
Por fim, insta destacar que o direito ao auxílio-alimentação não se
estende aos servidores inativos consoante a Súmula Vinculante n.
55 do STF, in verbis:
O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores
inativos.
Por isso, o auxílio-alimentação não é devido à parte requerente!
DISPOSITIVO.
Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam, julgo
IMPROCEDENTE o pedido de natureza condenatória formulado
contra o ESTADO DE RONDÔNIA para que ele venha a implantar/
incorporar o auxílio alimentação na folha de pagamento da parte
requerente e de pagar valores correspondentes a parcelas vencidas
e vincendas deste benefício em favor da parte autora com base na
Lei n. 794/98.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte
requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual
não lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher
o respectivo preparo recursal.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do art. 487, inciso
I, do CPC/2015.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos
do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95, c/c artigo 27 da Lei n.
12.153/09.
A Central de Processamento Eletrônico (CPE) deverá alterar
a classe judicial para Procedimento do Juizado Especial Cível
(PJEC), advertindo o patrono em momento ulterior sobre eventual
equívoco, se for o caso.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia
da presente de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/
MANDADO / ofício.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho / RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76.820-842
Processo nº: 7036227-82.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: JOSIANE TEIXEIRA DA SILVA
Advogados
do(a)
REQUERENTE:
UILIAN
HONORATO
TRESSMANN - RO0006805, GILBER ROCHA MERCES RO0005797
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
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DESPACHO
A parte requerente não apresentou informações concretas e
respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela
qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente (sistema)
para comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito , assinando digitalmente.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7036250-28.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO
Advogados do(a) REQUERENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
A parte requerente não apresentou informações concretas e
respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela
qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente (sistema)
para comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito , assinando digitalmente.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7032245-94.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: MARIA LUCIA OLIVEIRA DE MENDONCA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE GOMES BANDEIRA
FILHO - RO0000816
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
A parte requerente não apresentou informações concretas e
respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela
qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
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Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente (sistema)
para comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito , assinando digitalmente.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7026800-61.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: ELIEBER NASCIMENTO DE SOUZA
Advogados
do(a)
REQUERENTE:
UILIAN
HONORATO
TRESSMANN - RO0006805, GILBER ROCHA MERCES RO0005797
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
A parte requerente não apresentou informações concretas e
respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela
qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente (sistema)
para comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7050332-98.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ADIVILSON BRITO DAS NEVES
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON VIEIRA LEBKUCHEN
- RO0004545
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito,
assim sendo expeça-se RPV/precatório no valor de R$ 7.628,87
(sete mil, seiscentos vinte e oito reais e oitenta e sete centavos),
bem como o valor de R$ 1.281,03 (um mil, duzentos oitenta e um
reais e três centavos) referente aos honorários sucumbenciais.
Se faltarem dados ou documentos para expedição de RPV/
precatório, o advogado da parte requerente deverá ser intimado
para providência no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se
de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
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Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7010444-05.2015.8.22.0601 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: ODENILDO GUILHERME DA SILVA
Advogados do(a) EXEQUENTE: BRUNA GISELLE RAMOS
- RO4706, GRAZIELA PEREIRA DANILUCCI - RO0004805,
LUDMILA MORETTO SBARZI GUEDES - RO0004546
EXECUTADO:
ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por ordem do MM. Juíz de Direito do 1º Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho, fica o
exequente intimado a apresentar, em cartório, no prazo de 5 (cinco)
dias, 2 (DUAS) CÓPIAS IMPRESSAS dos documentos a seguir
relacionados para expedição do Precatório:
- Procuração / e ou substabelecimento se houver;
- Contrato de Honorários
- SENTENÇA condenatória;
- Acórdão se houver
- Certidão de trânsito em julgado;
- Pedido de execução do julgado;
- Petição de Impugnação de cálculo se houver
- Cálculo homologado;
- RG e CPF.
Porto Velho/RO, 10 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7012057-46.2017.8.22.0001
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ILSA TELES DE MENEZES TACANA
Advogados do(a) AUTOR: JOICE FERNANDA OLIVEIRA LARA RO0008517, SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR - RO0001238
RÉU: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei n. 12.153/09 c/c
38 da Lei n. 9.099/95.
Fundamentos. Decido.
Extrai-se dos autos que o cerne da questão diz respeito à
Responsabilidade Civil tanto da Administração Pública como
de particular em razão de suposta inobservação de cláusula
constante do Termo de Adesão, Compromisso e Obrigações ao
Projeto Habitacional Pró – Moradia Sul Construção de Unidades
Habitacionais para famílias de baixa renda e moradores de área de
risco, bem ainda por defeitos/vícios constatados em laudo técnico
de vistoria na unidade habitacional da parte autora.
Pois bem!
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O Município de Porto Velho é legítimo pois é ele quem executa a
política pública de moradia e, mesmo sendo a obra realizada por
terceiro, decorre de sua gestão em parceria com outros entes.
Indefiro o pedido de oitiva do representante da requerida, vez que
sua oitiva em nada se aproveita aos autos, sendo suficientes as
alegações prestadas em contestação.
Neste sentido, ultrapassada a análise das preliminares acima,
passo a analisar o MÉRITO da causa.
A parte requerente confessou em sua inicial ter ingressado no imóvel
antes da finalização da obra para evitar invasão de terceiros.
Com isso, tenho que a parte autora está reconhecendo um fato
que exonera o Município de Porto Velho de finalizá-la. A propósito,
observei que houve, inclusive, ação para reintegração de posse
(autos n. 0025468-23.2013.8.22.0001) que tramitou na 1ª Vara da
Fazenda Pública desta Comarca, contra os invasores das casas
em questão.
Destarte, foi gerada uma questão diabólica contra o Município quando
a pessoa ingressa antes da hora e não permite a CONCLUSÃO da
obra, optando por orçar a obra a seu custo. Acolher esta prática,
fará com que cada reparo tenha um custo diferente com o risco
de ser mais oneroso que se fosse feito coletivamente pelo Poder
Público Municipal.
Quanto as alegações de descumprimento das cláusulas presentes
no termo de adesão, mais uma vez se esbarra na entrada
desautorizada da requerente no imóvel, de modo que, a partir disso,
diversos procedimentos judiciais e administrativos são iniciados,
o que põe a perder ou no mínimo atrasa todo o planejamento
realizado pela requerida.
Ressalto ainda que tal alegação por si só não é capaz de gerar
dano moral presumido.
Entendo que a parte requerente não comprovou a existência do
dano moral, tão pouco o nexo de causalidade entre o dano e a
ação/omissão da requerida, ônus que lhe incumbia à luz do art.
373, inciso I, do CPC/2015.
De tudo que ficou evidenciado nos autos, ficou comprovado que
a parte requerente é quem deu causa aos transtornos que sofreu.
Deste modo, é de rigor julgar improcedente o pedido de indenização
por danos morais.
DISPOSITIVO.
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos de indenização
realizado pela parte requerente contra o requerido Município de
Porto Velho/RO.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do novo CPC, art.
487, inciso I.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Intime-se as partes. (sistema PJE).
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7016868-83.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): MARISSON PEREIRA ALEXANDRIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: UILIAN HONORATO TRESSMANN
- RO0006805, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797
EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito,
assim sendo expeça-se RPV/precatório no valor de R$ 716,12
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(setecentos e dezesseis reais e doze centavos), bem como o
valor de R$ 71,61 (setenta e um reais e sessenta e um centavos)
referente aos honorários sucumbenciais.
Se faltarem dados ou documentos para expedição de RPV/
precatório, o advogado da parte requerente deverá ser intimado
para providência no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se
de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juíza Angélica Ferreira de Oliveira Freire, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7013697-84.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA PINHEIRO CARNEIRO
Advogados do(a) REQUERENTE: SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR
- RO0001238, JOICE FERNANDA OLIVEIRA LARA - RO0008517
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei n. 12.153/09 c/c
38 da Lei n. 9.099/95.
Fundamentos. Decido.
Extrai-se dos autos que o cerne da questão diz respeito à
Responsabilidade Civil tanto da Administração Pública como
de particular em razão de suposta inobservação de cláusula
constante do Termo de Adesão, Compromisso e Obrigações ao
Projeto Habitacional Pró – Moradia Sul Construção de Unidades
Habitacionais para famílias de baixa renda e moradores de área de
risco, bem ainda por defeitos/vícios constatados em laudo técnico
de vistoria na unidade habitacional da parte autora.
Pois bem!
O Município de Porto Velho é legítimo pois é ele quem executa a
política pública de moradia e, mesmo sendo a obra realizada por
terceiro, decorre de sua gestão em parceria com outros entes.
Indefiro o pedido de oitiva do representante da requerida, vez que
sua oitiva em nada se aproveita aos autos, sendo suficientes as
alegações prestadas em contestação.
Neste sentido, ultrapassada a análise das preliminares acima,
passo a analisar o MÉRITO da causa.
A parte requerente confessou em sua inicial ter ingressado no imóvel
antes da finalização da obra para evitar invasão de terceiros.
Com isso, tenho que a parte autora está reconhecendo um fato
que exonera o Município de Porto Velho de finalizá-la. A propósito,
observei que houve, inclusive, ação para reintegração de posse
(autos n. 0025468-23.2013.8.22.0001) que tramitou na 1ª Vara da
Fazenda Pública desta Comarca, contra os invasores das casas
em questão.
Destarte, foi gerada uma questão diabólica contra o Município quando
a pessoa ingressa antes da hora e não permite a CONCLUSÃO da
obra, optando por orçar a obra a seu custo. Acolher esta prática,
fará com que cada reparo tenha um custo diferente com o risco
de ser mais oneroso que se fosse feito coletivamente pelo Poder
Público Municipal.
Quanto as alegações de descumprimento das cláusulas presentes
no termo de adesão, mais uma vez se esbarra na entrada
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desautorizada da requerente no imóvel, de modo que, a partir disso,
diversos procedimentos judiciais e administrativos são iniciados,
o que põe a perder ou no mínimo atrasa todo o planejamento
realizado pela requerida.
Ressalto ainda que tal alegação por si só não é capaz de gerar
dano moral presumido.
Entendo que a parte requerente não comprovou a existência do
dano moral, tão pouco o nexo de causalidade entre o dano e a
ação/omissão da requerida, ônus que lhe incumbia à luz do art.
373, inciso I, do CPC/2015.
De tudo que ficou evidenciado nos autos, ficou comprovado que
a parte requerente é quem deu causa aos transtornos que sofreu.
Deste modo, é de rigor julgar improcedente o pedido de indenização
por danos morais.
DISPOSITIVO.
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos de indenização
realizado pela parte requerente contra o requerido Município de
Porto Velho/RO.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do novo CPC, art.
487, inciso I.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Intime-se as partes. (sistema PJE).
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7054797-19.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: CLODOALDO FARIAS NASCIMENTO, EDER
VELOZO DA SILVA, JEAN DA SILVA OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA ELENA PEREIRA
MALHEIROS - RO0004310
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA ELENA PEREIRA
MALHEIROS - RO0004310
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA ELENA PEREIRA
MALHEIROS - RO0004310
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
MÉRITO
A parte requerente pertence ao grupo dos Policiais Militares,
cuja estrutura remuneratória vem disciplinada de pelo decreto-lei
09-A de 9 de Março de 1982, que, em seu art. 53º, enumera a
estrutura remuneratória de seus integrantes, nos seguintes termos,
in litteris:
Art. 53. A remuneração dos policiais-militares, devida em bases
estabelecidas em legislação peculiar, compreende:
a) na ativa: remuneração ou vencimentos, são as constituídas de
soldo, gratificações
e indenizações; (Alterado pela Lei nº 305, de 7 de janeiro de 1991
- D.O.E. de 09 de janeiro
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de 1991 - Efeitos a partir de sua publicação.) (REDAÇÃO
ANTERIOR)
I - na ativa:
a) vencimentos, constituídos de soldo e gratificações; e
b) indenizações.
Como pode-se perceber, não há qualquer menção ao pagamento
de adicional de periculosidade, razão pelo qual não faz jus ao
pagamento do benefício.
Logo, é inviável a utilização do Estatuto Geral dos Servidores
Públicos Civis, pois, pelo princípio da especialidade, aquele não
deve ser aplicado ao caso, já que dispõem de regramento próprio
e específico, cuja estrutura não admite o pagamento de adicional
aos integrantes da carreira da Polícia Militar, justamente porque
sua remuneração já leva em conta as peculiaridades do cargo e as
condições de prestação do serviço.
Portanto, pela ausência de previsão no Estatuto – lei 09-A de
9 de Março de 1982, não faz jus ao pagamento de adicional
periculosidade, sob pena de ofensa ao disposto no art. 37, caput
e inciso X (princípio da legalidade), e no art. 39, § 1º, ambos da
Constituição Federal, os quais trazem regras a serem observadas
na fixação dos padrões de vencimento, quais sejam:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que
trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados
por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices.”
“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão conselho de política de administração e remuneração
de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos
Poderes.
[...]
1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes
do sistema remuneratório observará:
I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos
cargos componentes de
cada carreira;
II – os requisitos para a investidura;
III – as peculiaridades dos cargos.”
E os mesmo laudos se referem à neutralização da periculosidade,
argumentando que “o risco está associado à atividade, sendo
inerente a ela”.
Essas medidas a cargo da função policial ou agente penitenciário
demonstram que a atividade desenvolvida pela parte requerente
não a expõe, de forma permanente e habitual, a risco excepcional,
que não seja inerente à função que exerce. Ou seja, o maior ou
menor grau de risco depende unicamente da eficiente atividade
desenvolvida seja ela a cargo da policial civil, de agente penitenciário,
bombeiro militar ou policial militar.
Note-se que o regime de trabalho e a base da remuneração
garantida aos integrantes do Grupo das atividades mencionadas já
levam em conta a natureza, condições e risco inerente às funções
exercidas (LC nº 76/1993, art. 96). Inclusive, é em razão dessa
natureza e risco estrito da função policial civil que a esse grupo é
assegurada aposentadoria especial (LC nº 672/2012, art. 91, § 1º
e CF, art. 40, § 4º, II).
Reconhecer direito ao adicional de periculosidade pelo risco
inerente à função de polícia civil, de agente penitenciário, bombeiro
militar ou policial militar implicaria acréscimo pecuniário indevido
à remuneração, posto que se estaria remunerando um risco que
já é considerado na remuneração da função. Mais que isso, por
consequência indireta reconhecer-se-ia aos integrantes do grupo
requerente o direito a outra aposentadoria especial conferida
somente aos servidores que efetivamente exerçam função expostos
à periculosidade (CF, art. 40, § 4º, III, e Lei 8.213/91, conforme
reiteradas decisões do STF).
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Destarte, possuindo estatuto próprio, no qual não há previsão de
pagamento de adicional de periculosidade, este passa a ser uma
pretensão inviável.
Ora, importante trazer à baila DECISÃO histórica do Supremo
Tribunal Federal no RE 565714, na qual entendeu prescindível o
pagamento do adicional de insalubridade a servidores militares e
civis, eis que não faz parte das verbas que lhe são expressamente
exigíveis pela Constituição Federal (art. 39, § 1º, da Constituição
Federal), ficando o v. acórdão, assim, ementado:
“CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI
COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO
DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO:
PRECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE
DA
MODIFICAÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO
JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final
do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo
possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização
tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de
aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700,
Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de
impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso
maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo.
Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo,
o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial
prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O
aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de
cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro
objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na
vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise
comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Declaração de não-recepção pela Constituição da República de
1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado
de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa
de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos
(art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142,
§ 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII,
da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local
determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão
adicional de remuneração contida na norma constitucional há de
ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele
que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem
direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição
tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de
cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não
fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE
565714, em branco, STF) (Destacou-se).
Portanto, não há qualquer obrigatoriedade de pagamento do
adicional de periculosidade, por força da Constituição, pois tal
benefício não consta do § 1º do art. 39 da CF.
Em resumo, manifestamente impróprio é o pagamento do adicional
de periculosidade, além da insalubridade, aos integrantes da carreira
da Polícia Militar, diante da falta de previsão legal para tanto e da
referida verba não decorrer de uma imposição constitucional.
Conforme dito noutro ponto, os Requerentes pertencem ao grupo
ocupacional polícia militar, que possui legislação específica a qual
não prevê o adicional de periculosidade, por ser inerente à atividade
policial.
Nesse sentido, têm-se manifestado os nossos tribunais federais,
conforme ementas abaixo transcritas:
“ADMINISTRATIVO. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS.
INSTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO NA FORMA DE SUBSÍDIO.
HORAS EXTRAS E ADICIONALNOTURNO. ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE. As vantagens que o
impetrante pretende ver afastadas da inclusão na parcela única
representada pelo subsídio, referentes a horas-extras e adicional
de trabalho noturno, estão expressamente previstas no texto
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constitucional como direitos sociais devidos aos servidores públicos,
devendo haver interpretação sistemática de tais DISPOSITIVO s.
Portanto, o recebimento das parcelas em referência constitui direito
fundamental dos trabalhadores que exercem suas atividades além
do horário previsto em lei e durante a noite. Não é o caso, entretanto,
do adicional de periculosidade, insalubridade e penosidade, que
tem fonte infraconstitucional, e é inerente
à condição do cargo de policial.” (APELREEX 200671000311206,
MARGA INGE BARTH TESSLER, TRF4 - QUARTA TURMA,
16/11/2009)”.
“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL
CIVIL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPLANTAÇÃO
AOS VENCIMENTOS. NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS
DETERMINADOS EM LEI. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O benefício é pertinente
a quem, excepcionalmente, trabalha em condições perigosas.
Isso tanto é verdade que o Legislador enviou norma de conteúdo
programático visando eliminar ou diminuir a excepcionalidade. Por
óbvio, a circunstância de o policial enfrentar situações perigosas
está no contexto do próprio cargo, nada podendo fazer o Estado
para afastar essa potencialidade. Portanto, o adicional em avaliação
somente seria cabível se a Recorrida comprovasse periculosidade
excepcional, o que não ” (Turma Recursal do TJ/RO, Recurso
Inominado, Autos foi trazido ao feito. n. 0004140-17. 2012. 8.
22. 0601, Relatora Juíza Euma Mendonça Tourinho, julgado em
15.7.2013).
Tendo em conta que a atividade policial é, por natureza, perigosa, o
indeferimento do adicional de periculosidade é impositivo.
DISPOSITIVO.
Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam, com
fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela parte requerente, declaro resolvido o
MÉRITO.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Decorrido o prazo de 10 dias e, com o trânsito em julgado, arquivemse.
Agende-se decurso de prazo recursal.
Porto Velho, (data do sistema).
Juiz de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7041737-76.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO PINHEIRO DIAS RO0003491
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
MÉRITO
Pretende-se tutela de natureza condenatória para impor obrigação
de implantar adicional de periculosidade e de pagar o período
posterior ao ajuizamento desta ação. Semelhante pretensão, com
os mesmos argumentos, foi e vem sendo formulada por outros
agentes policiais, escrivães, datiloscopista e delegado, todos
vinculados à atividade de polícia civil do Estado.
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Com efeito, o art. 39, § 3º, da CF/88, dispõe: “Aplica-se aos
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo
a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir.” Esse DISPOSITIVO, portanto, explicita
quais direitos constitucionais dos trabalhadores são garantidos
aos ocupantes de cargo público nas relações funcionais com a
Administração Pública.
Veja que, no rol dos direitos sociais garantidos aos ocupantes
de cargo público, não consta o adicional de remuneração para
atividades penosas, insalubres ou perigosas (CF, art.7º, XXIII).
Isso, no entanto, não impede que o regime jurídico dos servidores
públicos preveja direitos idênticos ou semelhantes àqueles fixados
no art. 7º do texto constitucional, desde que respeitados limites
decorrentes da própria natureza jurídica do vínculo estatutário.
No dizer da doutrina autorizada, esse tratamento diferenciado aos
ocupantes de cargo público se justifica ante a natureza peculiar do
regime estatutário dos servidores públicos, que pressupõe regimes
jurídicos impostos unilateralmente pela Administração.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto enunciando o
seguinte:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECEBIMENTO
DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. 1. Nos termos da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação
infraconstitucional - observadas as regras de competência de
cada ente federado - a disciplina da extensão dos direitos sociais
contidos no art. 7º do Magno Texto a servidores públicos. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. (RExt. 599.166/SP, Rel, Min.
Ayres Britto, j. 31/05/2011, DJe-183 de 23-09-2011).
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA
AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA
FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 39, § 2º [atual § 3º], da Constituição Federal apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por
meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia,
essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos
sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para
dar eficácia plena aos DISPOSITIVO s constitucionais de que eles
decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme
o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido. (RExt 169.173, Rel.
Min. Moreira Alves). No mesmo sentido: RE’s 233.966 (Min. Ilmar
Galvão); 477.520 (Min. Celso de Melo); 482.401 (Min. Ayres Britto);
AI 616.231 (Min. Ricardo Lewandoswski).
Nesse desiderato, no âmbito estadual editaram-se DISPOSITIVO s
de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92, art. 3º, III, da Lei
1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que garantiam a vantagem
pecuniária. Esses DISPOSITIVO s legais foram revogados com a
edição da Lei nº 2.165/09, que passou a dispor especificamente
sobre o sistema para pagamento do adicional de insalubridade e
de periculosidade aos servidores públicos em geral. Indiscutível
que neste público estão englobados também os policiais civis,
escrivães e delegados de polícia civil (LC nº 76/93, art. 26). A
concessão dessa vantagem pecuniária a todos esses servidores,
por conseguinte, deve preencher os requisitos previstos na citada
lei estadual (Lei nº 2.165/09).
Essa, portanto, é a norma do Estado que regulamenta o assunto
– adicional de periculosidade aos servidores públicos estaduais.
Ao intérprete não é dado considerar termos, condições e limites de
atividades periculosas previstos em outra norma que não aquela
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que regulamenta especificamente a matéria, sob pena de violar
princípio da legalidade, ao fazer-se legislador, ou violar princípio da
isonomia – aquinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em
que se desigualam.
Nesse sentido, o artigo 1º, § 1º, da Lei 2.165/09 assim dispõe o
seguinte:
“Art. 1º. A concessão do adicional de insalubridade, de periculosidade
e de atividade penosa aos servidores públicos da administração
direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado passa a
ser aplicada mediante a presente Lei.
§ 1º. O servidor que habitualmente trabalhe em locais insalubres
ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou
com risco de contágio, ou, ainda, que exerça atividade penosa fará
jus em cada caso a adicional de insalubridade, periculosidade ou
a adicional por atividades penosas nos termos, condições e limites
fixados nesta Lei.” (Sublinhei)
Pois bem! Analisando o caso concreto, alguns pontos nos parecem
obstar a pretensão da parte requerente.
Ausência de habitualidade na exposição à periculosidade
Segundo a legislação especial, o adicional de periculosidade
só é devido ao servidor que habitualmente trabalha em contato
permanente com substâncias consideradas perigosas. Significa
dizer que, no exercício de sua função, o servidor é exposto de
forma habitual e contínua à substância periculosa em quantidade e
condição de risco acentuado de acidentes.
É necessário, nessa perspectiva, que façamos distinção entre a
exposição eventual da exposição permanente. Isso porque, a
exposição de forma eventual ou o que, sendo habitual, dá-se por
tempo reduzido ou transitório, não confere direito ao adicional de
periculosidade.
A parte requerente alega que trabalha em local exposto a materiais
e produtos de caráter eminentemente perigoso, de um modo
geral as demandas trazidas a este juízo trazem alegações de que
por conta dos laudos apresentados o ESTADO DE RONDÔNIA
se viu obrigado a implantar um dos adicionais (insalubridade ou
periculosidade), optando pelo de insalubridade por ser menos
oneroso aos cofres públicos.
Em análise aos mais diversos pedidos e laudos periciais trazidos
a este juízo percebeu-se que as alegações da necessidade de
conversão da insalubridade em periculosidade se faz necessário
por conta das delegacias, terem se tornado verdadeiros depósitos,
estocando materiais apreendidos proveniente dos delitos
praticados em sua determinada circunscrição, materiais estes
mais variados possíveis (GLP, gasolina, diesel e etc...) armas de
fogo, armas brancas, produtos destinados a limpeza e manutenção
dos equipamentos dos próprios servidores da atividade da polícia
civil, tem vindo também a este juízo pedidos de conversão de
insalubridade para periculosidade pelos agentes penitenciários,
sob a alegação de que a atividade desenvolvida é muito perigosa
por estar sujeito as rebeliões dentro dos presídios, bem como
nas duas atividades seja na de policial civil seja na de agente
penitenciário, as alegações de que a armazenagem de artefatos
balísticos dentro do estabelecimento de trabalho, seriam capazes
de ensejar a periculosidade, não merecem prosperar pois não
restou demonstrado que as quantidades estocadas seriam capazes
de expor os requerentes a risco acentuado. E os mesmo laudos se
referem à neutralização da periculosidade, argumentando que “o
risco está associado à atividade, sendo inerente a ela”.
Essas medidas a cargo da função policial civil ou agente
penitenciário demonstram que a atividade desenvolvida pela parte
requerente não a expõe, de forma permanente e habitual, a risco
excepcional, que não seja inerente à função que exerce. Ou seja,
o maior ou menor grau de risco depende unicamente da eficiente
atividade desenvolvida seja ela a cargo da policial civil, de agente
penitenciário ou de bombeiro militar.
Note-se que o regime de trabalho e a base da remuneração
garantida aos integrantes do Grupo das atividades mencionadas já
levam em conta a natureza, condições e risco inerente às funções
exercidas (LC nº 76/1993, art. 96). Inclusive, é em razão dessa
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natureza e risco estrito da função policial civil que a esse grupo é
assegurada aposentadoria especial (LC nº 672/2012, art. 91, § 1º
e CF, art. 40, § 4º, II).
Reconhecer direito ao adicional de periculosidade pelo risco inerente
à função de polícia civil, de agente penitenciário ou de bombeiro
militar implicaria acréscimo pecuniário indevido à remuneração,
posto que se estaria remunerando um risco que já é considerado na
remuneração da função. Mais que isso, por consequência indireta
reconhecer-se-ia aos integrantes do grupo requerente o direito a
outra aposentadoria especial conferida somente aos servidores
que efetivamente exerçam função expostos à periculosidade (CF,
art. 40, § 4º, III, e Lei 8.213/91, conforme reiteradas decisões do
STF).
É por isso que, examinando semelhante pretensão formulada por
um agente policial civil da comarca de Guajará-Mirim, a Turma
Recursal de Porto Velho indeferiu o adicional de periculosidade,
cuja DECISÃO resultou no seguinte enunciado:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
PELO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
BENEFÍCIO DE NATUREZA TRANSITÓRIA. PERTINENTE A
QUEM, EXCEPCIONALMENTE, TRABALHA EM CONDIÇÕES
PERIGOSAS. A circunstância de o policial enfrentar situações
perigosas está no contexto do próprio cargo, nada podendo
fazer o Estado para afastar essa potencialidade. O adicional em
avaliação somente seria cabível se o requerente comprovasse
periculosidade excepcional passível de ser sanada por ação do
Estado, o que não foi trazido ao feito. (Recurso Inominado nº
0004081-41.2012.8.22.0015, Rel. Juiz Franklin Vieira dos Santos,
j. 06/09/2013).
No mesmo sentido, ao julgar o Recurso inominado nº 001313774.2011.8.22.0002, a Turma Recursal de Porto Velho julgou
improcedente a pretensão ao adicional de periculosidade formulada
por escrivão de polícia da comarca de Ariquemes.
Outro não foi o entendimento da Turma Recursal de Ji-Paraná,
quando examinou pretensão semelhante formulada por um polícia
civil da comarca de Cerejeiras/RO, cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. Agente de policia civil não
tem direito a adicional de periculosidade. Periculosidade do local do
trabalho é diferente do trabalho perigoso, em que o risco é inerente
à profissão. Para a periculosidade há que se ter no ambiente do
trabalho habitual exposição ao perigo. Atividade não incluída na
norma regulamentadora. Laudo pericial elaborado por perito não
credenciado. Recurso provido. (Recurso Inominado nº 000320325.2012.8.22.0013, Rel. Juiz Glauco Antônio Alves, j. 03/06/2013).
No corpo desse acórdão, o relator fez consignar a pertinente
observação:
“Deveras, talvez não seja por outra razão que a atividade de agente
policial não conste da lista, embora o perigo lhe seja inerente. Não se
pode subestimar a não inclusão desta atividade na relação das que
fazem jus ao adicional. Profissão de perigo inerente não pode ser
confundido com a periculosidade do local do trabalho. Há que se ter
exposição habitual ao perigo. A prevalecer a tese de periculosidade
para o agente de polícia civil, teremos que reconhecê-lo para os
militares, os servidores de cartórios, depositários etc.”
Portanto, o adicional de periculosidade somente seria devido
aos que comprovem que exercem a atividade de periculosidade
excepcional, estranha ao risco inerente à função e passível de ser
sanada por ação do próprio Estado, o que não é o caso.
DA EXIGÊNCIA LEGAL DO DEVIDO ENCAMINHAMENTO DE
OBJETOS PERIGOSOS:
Há uma imposição legal aos policiais para que os mesmos tomem
as devidas diligências para encaminhamento dos petrechos
apreendidos.
O Governador do ESTADO DE RONDÔNIA promulgou o decreto
N.20.916 em 6 de Junho de 2016, regulamenta o artigo 4º,
da lei nº2.165, de 28 de outubro de 2009, que “Dispõe sobre a
concessão de adicional de insalubridade de periculosidade e de
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atividade penosa aos servidores públicos da administração direta,
das autarquias e das fundações públicas do Estado” e dá outras
providências, (conforme documento em anexo).
Sendo assim o seu art. 3º, II,III, IV e V, prevê:
“II - aqueles a respeito dos quais não haja necessidade de realização
de perícia técnica, de acordo com a avaliação da autoridade policial
responsável pela condução do Inquérito Policial, deverão ser
encaminhados ao depósito da Delegacia Especializada em Armas,
Munições e Explosivos - DECAME, se na Capital do Estado, ou
ao Depósito das Delegacias Regionais ao qual está vinculada a
Unidade de Polícia Judiciária do interior do Estado;
III - os combustíveis inflamáveis líquidos e demais líquidos
inflamáveis (em quaisquer vasilhames e a granel), a respeito dos
quais não haja necessidade de realização de perícia técnica, de
acordo com a avaliação da autoridade policial responsável pela
condução do Inquérito Policial, deverão ser encaminhados ao
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos - DER, da respectiva circunscrição territorial;
IV - as botijas de gás e demais inflamáveis gasosos liquefeitos (em
quaisquer
vasilhames e a granel), ou os vasilhames vazios nãodesgaseificados ou decantados, apreendidos como produto ou
instrumento de crime, a respeito dos quais não haja necessidade
de realização de perícia técnica, de acordo com a avaliação da
autoridade policial responsável pela condução do Inquérito
Policial,deverão ser encaminhados ao Departamento Estadual de
Estradas de Rodagem,Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, da
respectiva circunscrição territorial, ressalvadas as botijas de gás que
poderão ser encaminhadas à Secretaria de Estado da Educação SEDUC, para fins de utilização na produção de merenda escolar,
ou depositadas nas empresas distribuidoras de gás, se houver
Termo deCooperação a ser firmado pela Secretaria de Estado da
Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC;
V - os veículos apreendidos deverão ser encaminhados,
prioritariamente,aos depósitos do DETRAN, na Capital, e nas
CIRETRAN’s da respectiva circunscrição territorial, com a
contrapartida de disponibilização de 1 (um) vigilante para cada
depósito.
Isso posto, demonstra que a atividade desenvolvida pelo requerente
não o expõe, de forma permanente e habitual, a risco excepcional,
que não seja inerente à função que exerce.
Laudo pericial como prova ilegítima
A par disso, outro ponto que entendo obstar a pretensão da parte
requerente se refere à fragilidade da prova pericial produzida
unilateralmente para se demonstrar a suposta atividade exposta à
periculosidade.
Com efeito, os arts. 2º, parágrafo único, e 3º da Lei 2.165/09, que
regulamenta especialmente o assunto, dispõe o seguinte:
“Art. 2º. Fica constituída Comissão Especial, a ser nomeada pelo
Chefe do Poder Executivo, para elaborar as tabelas referentes
às funções e/ou locais sujeitos a insalubridade, bem como definir
seus graus, e ainda, definir as atividades e/ou locais sujeitos a
periculosidade.
Parágrafo único. A comissão de que trata este artigo será constituída
de 3 (três) membros sendo, 2 (dois) Médicos do Trabalho e 1 (um)
Engenheiro de Segurança, devidamente registrados no Ministério
do Trabalho.
Art. 3º. Toda e qualquer concessão de insalubridade, periculosidade
e penosidade, fica sujeito aos DISPOSITIVO s da presente norma,
e seu descumprimento implicará na incidência das penalidades
previstas na Lei Complementar nº 68, de 9 de dezembro de 1992.”
(Sublinhei)
A lei exige que as atividades e os locais sujeitos à periculosidade
devem ser aferidos por uma comissão composta de no mínimo três
profissionais com especialidade de médico do trabalho e engenheiro
de segurança do trabalho. Essa comissão seria a encarregada
para elaborar tabelas definindo as atividades e/ou locais sujeitos
a periculosidade.
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No caso em exame, além de se tratar de cópia, os laudos periciais
foram elaborados apenas por médico do trabalho contratado pela
parte interessada, que, por conta própria, se valeu da Lei 6.514/77
(alterou os arts. 154 a 201 da CLT) e Portaria nº 3.214/78, para
concluir pela insalubridade e periculosidade. O laudo pericial
simplesmente ignorou os termos e condições da Lei 2.615/2009,
que confere aos servidores estaduais o direito ao adicional de
periculosidade. Reporto-me, nesse sentido, à jurisprudência do
STF que fora citada acima, pela qual se reconhece a competência
legislativa estadual para instituir o direito ao adicional no âmbito da
Administração Pública estadual.
A quantidade de profissionais e a diversidade das especializações
é uma exigência legal e afiguram-se razoável. Seria pertinente um
laudo resultante da discussão entre um médico e um engenheiro
de segurança do trabalho acerca da potencialidade explosiva dos
artefatos existentes no local, por exemplo. Não é dado à função
médica calcular grau de potencialidade de risco pelo manuseio ou
condição de armazenamento desses artefatos, por exemplo; assim
também não seria exigível ao engenheiro firmar posição acerca
do risco à saúde que o contato habitual com agentes biológicos
poderia causar.
A intensidade do risco excepcional àquele inerente à função
de polícia civil seria pertinente à solução do presente caso. Por
isso a lei exige comissão composta por três profissionais para
constatar se o risco a que é exposto o servidor é acentuado, ou
não, ou se é inerente ou não à função exercida (embora esta seja
a CONCLUSÃO que chegou o laudo no tópico “a neutralização da
periculosidade”).
A consequência, portanto, é o baixo grau de confiabilidade da
prova, porquanto produzida com a natural tendência em atender a
vontade do contratante em prejuízo da parte requerida.
O laudo acostado é genérico, notadamente por não qualificar
os objetos que diz expor a atividade policial à periculosidade.
Restringe-se em numerar a quantidade, distanciamento e a
capacidade do armazém de armas e munições, conforme as
normas de segurança.
Enfim! É um laudo sobre tese e não sobre caso concreto.
Poder-se-ia até admitir que, pela ausência de definição a atividade
e/ou locais com periculosidade, em tese seriam aplicáveis as
definições da NR-16 e NR-19 (explosivos). Contudo, haveria
necessidade de se discriminar a rotina de recebimento e envio
desses explosivos, quantificando e quantificando-os, bem como o
alcance das consequências em caso de acidente.
O laudo, portanto, deve ser considerado como prova inaproveitável,
porquanto elaborado sem observar exigências da lei pertinente ao
caso e sem apresentar informações específicas de cada local e suas
repercussões. Por isso é insuficiente para provar eventual exposição
permanente à atividade ou locais sujeitos a periculosidade.
É por isso que, ainda na vigência da Lei estadual 1.068/02, o Tribunal
de Justiça teve oportunidade de julgar pedido de periculosidade
formulado por agente de polícia civil, onde não admitiu como prova
laudo pericial elaborado em desacordo com a lei estadual. Vejamos
a ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO NA FORMA DE
VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE SUBSÍDIO.
NÃO OCORRÊNCIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
LAUDO. DESCONFORMIDADE COM A LEI. INEFICÁCIA
PROBANTE. A Constituição da República instituiu o regime de
remuneração na forma de subsídio a determinados agentes
públicos, tais como magistrados, membros do Ministério Público
e outros, de forma imperativa, e aos demais, de forma facultativa,
de tal modo que seja possível a cada ente federativo adotar sua
própria política de remuneração, como a de vencimentos, sem que
haja inconstitucionalidade, como no caso dos agentes de polícia
civil do estado. E, neste cenário, é possível que os citados agentes
possam receber vantagens salariais decorrentes de lei, tais como
adicionais. Tanto a Lei 1.068/2002 quanto o Decreto estadual
10.214/2002 estabelecem requisitos formais para confecção de
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laudo pericial que ateste as condições insalubres e/ou periculosas,
cuja formalidade, uma vez desobedecida, impõe a imprestabilidade
do documento e, consequentemente, a ineficácia probante,
precisando ser refeito mediante prova pericial judicial” (TJRO, 1ª
Câmara Especial, Apelação 0006708-13.2010.8.22.0007, Relator
Desembargador Rowilson Teixeira, j. em 1º de setembro de 2011,
unânime).
Mais recente, a Turma Recursal de Ji-Paraná também afastou
como meio de prova o laudo pericial produzido unilateralmente
por agente de polícia civil, com o qual pretendia a periculosidade.
Vejamos
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. Agente de policia. Laudo que
deve ser elaborado de acordo com os requisitos especiais da lei.
Atividade em que não há exposição habitual ao perigo oferecido
pelas substâncias enumeradas. Recurso provido. (Recurso
Inominado nº 0005351-18.2012.8.22.0010, Relator: Juiz Glauco
Antônio Alves, j. 19/08/2013).
Enfim, o laudo produzido unilateralmente, sem observar a legislação
pertinente ao caso, não pode ser considerada como meio de prova
legítimo para comprovar o direito ao adicional de insalubridade.
Não queremos com tudo o que foi exposto, ignorar ou desprezar as
precárias condições dos prédios públicos afetados ao importante
serviço de segurança pública do Estado. Mas a solução desse
problema não pode ser a concessão do adicional de periculosidade
contrariando a lei estadual ou sem que haja prova produzida
conforme determina a lei. Isso porque a lei específica só
autoriza a concessão de tal vantagem àqueles que são expostos
habitualmente a risco excepcional, que não seja aquele inerente à
atividade de polícia civil ou de agente penitenciário, pois o simples
fato de manusear arma de fogo ou ter colega de trabalho utilizando
armamento no caso dos policiais civis bem como escoltar detento
ou manusear arma de fogo de grosso calibre dentro dos presídios
não são suficientes para caracterizar a periculosidade.
Para findar as argumentações registre-se que este juízo reconheceu
periculosidade em delegacia localizada na av. Farquar porque em
diligência do magistrado conjunta com o perito constatou que a
parte central do prédio é um verdadeiro paiol, ou seja, tem grande
quantidade de material explosivo depositada, sendo que em caso
de eventual acidente a combustão dos materiais poderia causar
mortes e lesões graves.
Registre-se que a situação de fato constatada foi muito peculiar,
pois de todos os prédios da polícia civil apenas aquele acabou
destinado como depósito e as quantidades de munições e
substâncias explosivas superam em muito o que se costuma a ver
provisoriamente armazenado em outras delegacias.
E ainda por se falar em outras delegacias as condições de
armazenamento são distintas, pois além de quantidades menores
em muitos casos ficam em edificação afastada de onde ficam
policiais civis, logo, fora do alcance de algum acidente.
A generalização do que os advogados de policiais civis denominam
de circunstância perigosa, uma vez acolhida, levará a situação de
recebimento do adicional por servidores que sempre estão longe
de fonte geradora de perigo, logo, causando prejuízo irreversível
ao erário. Eventual injustiça pela não formação de comissão
permanente para apuração de insalubridade e periculosidade
pode ser superada com a organização dos servidores através de
seu sindicato com apoio do Ministério Público para conseguirem
desenvolver essa apuração permanentemente, bastando uma ação
coletiva para que se atinjam todos os servidores caso constatados
direitos por conta da CONCLUSÃO dos trabalhos técnicos.
E por último registro que, em passado próximo os policiais civis
tentaram massivamente o reconhecimento de periculosidade, sendo
tal direito, como regra, negado em todas as instâncias. Foi após
o reconhecimento da periculosidade para aqueles que trabalham
na delegacia da av. Farquar que uma nova gama de ações
passaram a ser intentadas, buscando-se assemelhar o caso das
demais delegacias ao caso paradigmático em que se reconheceu
a periculosidade. Embora a Turma Recursal tenha reconhecido
periculosidade percebo como argumento central a inércia do Estado
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em realizar análises técnicas periódicas nas delegacias e presídios
e não por acolhimento de um laudo que concretamente tenha
registrado circunstância geradora de perigo para os que trabalham
em tais ou quais delegacias ou estabelecimentos prisionais. Daí
ser necessário tratar esses casos com cautela para evitar injustiças
para um ou outro lado das partes.
DISPOSITIVO.
Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam, com
fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o
pedido formulado pela parte requerente e declaro resolvido o
MÉRITO.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Decorrido o prazo de 10 dias e, com o trânsito em julgado, arquivemse.
Agende-se decurso de prazo recursal.
Porto Velho, (data do sistema).
Juiz de direito. (Assinado digitalmente).
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7017017-45.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: CRYSTIANE ANGELICA BRIEL DE MELLO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANNA LUIZA SOARES DINIZ
DOS SANTOS - RO0005841
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
A parte requerente propôs a presente ação alegando que é
servidor(a) público(a) municipal e que nos termos do art. 62, II,
da Lei Complementar nº 385/2010 faz jus ao auxílio alimentação,
contudo, somente passou a receber o referido benefício a partir da
edição da Lei Complementar Municipal nº 526/2014.
Desta feita, requer a condenação do requerido para que proceda
o pagamento retroativo do auxílio alimentação referente aos
meses não pagos e anteriores à LCM nº 526/2014, devidamente
atualizados e acrescidos dos juros legais.
É o breve RELATÓRIO.
FUNDAMENTOS. Decido.
Inicialmente, destaco que as provas existentes nos autos são
suficientes para se julgar o MÉRITO da causa, sem a necessidade,
portanto, da produção de outras provas (art. 355, inciso I, do novo
CPC). Desta forma, fica afastada desde já qualquer alegação de
cerceamento de defesa.
Trata-se de ação com pedido de natureza condenatória.
Preliminarmente destaco que as ações coletivas ajuizadas, nos
termos do art. 104 da Lei n. 8.078/1990 (Código de Proteção e
Defesa do Consumidor) não induzem litispendência para as ações
individuais. Nem tampouco, fazem coisa julgada em relação aos
que optaram por demandar individualmente.
Assim, decido por afastar ab initio qualquer alegação de
litispendência.
A Lei Complementar nº 385/2010, que trata do regime jurídico dos
Servidores Públicos Municipais de Porto Velho, das Autarquias
e de suas Fundações Públicas prevê o pagamento do auxílio
alimentação a todo o servidor estatutário, in verbis:
Art. 62. Serão concedidos aos servidores os seguintes auxílios:
I – auxílio transporte;
II – auxílio alimentação;
III – auxílio deslocamento;
IV – auxílio especial de localidade.
(…)
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Art. 64. Ato do Prefeito poderá conceder mensalmente auxílio
alimentação, pago em pecúnia, destinado a custear as despesas
com refeições dos servidores da Administração direta, Fundacional
e Autárquica, conforme se dispuser o regulamento. (negritei)
O diploma legal institui a vantagem do auxílio alimentação, mas
para implantação é necessária a regulamentação, sem o que é
vedada a exigência de tal vantagem.
Dessa feita, sem a referida regulamentação, a eficácia da norma é
mediata, ou seja, sua aplicabilidade só ocorrerá com a edição da
norma regulamentadora.
Esse mesmo entendimento, quanto à eficácia da norma instituidora
de auxílio alimentação, retiramos de aresto do STJ:
“RECURSO ESPECIAL - ADMINISTRATIVO – FUNCIONÁRIO
PÚBLICO - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI Nº 8.460/92, ART.
22 -DECRETO Nº 969/93 - NORMA QUE DEPENDE DE
REGULAMENTAÇÃO. 1 - Cabe ao Poder Executivo dispor
sobre a concessão do benefício do auxílio-alimentação1 - Cabe
ao Poder Executivo dispor sobre a concessão do benefício do
auxílio-alimentação aos seus servidores públicos civis e militares,
conforme previsto no art. 22 da Lei nº 8.460/92. Não sendo norma
auto-executável, exige-se a regulamentação da mesma para a sua
exigibilidade. 2 - A produção dos respectivos efeitos financeiros
só ocorreu a partir da edição do Decreto nº 969, de 03.11.93,
regulamentador do citado art. 22. 3 - Precedentes (Resp nºs
181.610/PR, 154.592/DF e 160.937/DF). 4 - Recurso improvido.”
(REsp 160.939/DF, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI,
DJ de 04/10/1999.)
Fica claro, pois, que a eficácia da Lei Complementar Municipal
nº 385/2010, que previu o Auxílio Alimentação, é limitada, visto
depender da edição da competente norma regulamentadora para
efetivação do dito direito. Como exemplo de eficácia limitada
das normas, cite-se a Emenda Constitucional n. 72/2013 que
alterou o parágrafo único do art. 7º da CF/88 que dispõe sobre
os direitos estendidos à categoria dos empregados domésticos.
Embora previstos expressamente na Carta Magna, o gozo de
muitos destes novos direitos só foram possíveis após a edição da
Lei Complementar n. 150/2015. No meu modo de ver, foi o que
ocorreu com o direito à alimentação previsto na Lei nº 385/2010.
Este direito só se efetivaria mediante a regulamentação por ato do
Chefe do Executivo Municipal. Defender entendimento em sentido
contrário, seria o mesmo que admitir que empregados domésticos
apresentassem em juízo demanda contra seus empregadores
consistente na cobrança de valores (principal e acessório)
referentes a direitos estendidos a eles desde a edição da Emenda
à Constituição 72/2013 e não desde a sua regulamentação, o
que ensejaria um flagrante ataque aos princípios da legalidade e
segurança jurídica. Neste sentido, assim como não há de se falar em
cobrança retroativa dos direitos dos empregados domésticos antes
da LC 150/2015 (e só os regulamentados nesta LC), da mesma
forma, não há de se falar em cobrança dos valores referentes ao
auxílio alimentação antes da Lei Complementar Municipal n. 526,
de 04/04/2014.
Além do que, essa omissão do chefe do executivo não pode ser
suprida por DECISÃO judicial, sob pena de configurar indevida
interferência na esfera administrativa do Poder Executivo, violando
normas orçamentárias.
Porquanto violaria autoridade de DECISÃO do STF, passível de
correção via reclamação, na medida em que o Enunciado n° 37 da
Súmula Vinculante, proclama que “Não cabe ao Poder Judiciário,
que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores
públicos sob o fundamento de isonomia”.
Acerca da omissão abusiva por parte do Chefe do Executivo
Municipal em relação à regulamentação da Lei Complementar
Municipal n. 385/2010, importante destacar, ainda, os ensinamentos
do ilustre professor JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO que
em sua obra Manual de direito administrativo, 25 ed., editora Atlas,
São Paulo, 2012, ao discorrer sobre o “Silêncio Administrativo”
(págs. 101-103) assevera que nestas situações “o interessado
faz jus a uma definição por parte da Administração, valendo-se,
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inclusive, do direito de petição, assegurado no art. 5º, XXXIV, a,
da vigente Constituição” (p. 102). Ensina o renomado jurista que
“caso não tenha êxito na via administrativa para obter manifestação
comissiva da Administração, não restará para o interessado outra
alternativa senão recorrer à via judicial” (p. 102).
Neste ponto, cabe uma observação: em momento algum, na peça
vestibular, foi escrito que a parte autora requereu administrativamente
ou judicialmente a regulamentação da LCM n. 385/2010. Ora, é
sabido que o direito não socorre os que dormem! Assim, se na
LCM n. 385/2010 há um direito previsto (auxílio alimentação), mas
dependente de regulamentação para fins de viabilizar seu exercício,
cabe ao(s) interessado(s) utilizar-se dos meios judiciais para fins de
obter da Administração Pública a tal regulamentação. A propósito,
é o mínimo que se espera do titular deste direito!
Destarte, houvesse uma demanda anterior à Lei Complementar
Municipal n. 526/2014 exigindo a regulamentação da Lei
Complementar Municipal n. 385/2010, o órgão jurisdicional poderia
obrigar o administrador a regulamentar tal direito, arcando ele
com as consequências de eventual descumprimento, como bem
salienta CARVALHO FILHO (idem, p. 102). Em tempo, o referido
jurista cita o MANDADO de injunção (cujo processo e julgamento
está disciplinado na Lei n. 13.300, de 23 de Junho de 2016), a
título de exemplo, como uma das ações cabíveis, quando discorre
acerca do tema “lei pendente de regulamento” (ibidem, p. 61).
Neste sentido, admitir o pagamento retroativo de verbas a título
de auxílio alimentação utilizando-se de parâmetros de uma Lei
superveniente (v.g., LCM n. 526, de 04/04/2014 em relação à
LCM 385/2010) parece-me uma DECISÃO inadequada. É que
não cabe ao Poder Judiciário regulamentar a Lei Complementar
Municipal n. 385/2010 no que diz respeito ao auxílio alimentação,
especialmente no tocante à escolha de valores pagos a este título.
Por fim, o ativismo judicial não pode se sobrepor à Lei.
Em resumo, a pretensão da parte requerente não pode ser acolhida
seja pela impossibilidade do Poder Judiciário regulamentar a ineficaz
LCM n. 385/2010 no tocante ao auxílio alimentação ou, ainda, pela
impossibilidade deste mesmo Poder em aplicar retroativamente
valores previstos em normas supervenientes sem que isto esteja
previsto expressamente na referida norma. Ademais, não pode
o Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidor
público a título de isonomia, sob pena de se afrontar os princípios
da segurança jurídica, legalidade, separação dos poderes e da
harmonia entre os Poderes do Estado. Neste sentido, o ativismo
judicial não pode transmudar a função constitucional do Poder
Judiciário que é de julgar e não de legislar.
Insta destacar, outrossim, que o direito ao auxílio-alimentação não
se estende aos servidores inativos consoante a Súmula Vinculante
n. 55 do STF, in verbis:
O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores
inativos.
Por isso, o auxílio-alimentação não é devido à parte requerente!
Por fim, denota-se dos autos que a parte requerente está cobrando
parcelas de auxílio-alimentação que já recebeu/recebe no seu
contracheque, o que indica a litigância de má-fé. É dizer, a parte
autora alterou a verdade dos fatos ao afirmar que não recebe o
auxílio-alimentação, bem ainda usou do processo para conseguir
objetivo ilegal, isto é, para o enriquecimento sem causa (vide art.
80, incisos II e III, do novo CPC). Assim, é de rigor que ela seja
condenada por litigância de má-fé.
DISPOSITIVO.
Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam, rejeito a
preliminar de litispendência e, no MÉRITO, julgo IMPROCEDENTE
o pedido de auxílio-alimentação formulado pela PARTE
REQUERENTE em face do MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO.
Em virtude da litigância de má-fé, CONDENO a parte requerente:
a) ao pagamento de multa no percentual de 10% (dez por cento)
do valor da causa;
b) a arcar com os honorários advocatícios no percentual de 10%
(dez por cento) do valor da causa;
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c) a arcar com todas as despesas efetuadas pelo município (art. 55,
caput, da Lei n. 9.099/1995).
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do CPC/2015, art.
487, inciso I.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte
requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual
não lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher
o respectivo preparo recursal.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos
do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95 e art. 27, da Lei n.
12.153/2009.
A Central de Processamento Eletrônico (CPE) deverá alterar
a classe judicial para Procedimento do Juizado Especial Cível
(PJEC), advertindo o patrono em momento ulterior sobre eventual
equívoco, se for o caso.
Intimem-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo a presente
de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ MANDADO /
ofício.
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho / RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7013530-67.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: LUIZIA FERREIRA NOBRE
Advogados do(a) REQUERENTE: SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR
- RO0001238, JOICE FERNANDA OLIVEIRA LARA - RO0008517
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei n. 12.153/09 c/c
38 da Lei n. 9.099/95.
Fundamentos. Decido.
Extrai-se dos autos que o cerne da questão diz respeito à
Responsabilidade Civil tanto da Administração Pública como
de particular em razão de suposta inobservação de cláusula
constante do Termo de Adesão, Compromisso e Obrigações ao
Projeto Habitacional Pró – Moradia Sul Construção de Unidades
Habitacionais para famílias de baixa renda e moradores de área de
risco, bem ainda por defeitos/vícios constatados em laudo técnico
de vistoria na unidade habitacional da parte autora.
Pois bem!
O Município de Porto Velho é legítimo pois é ele quem executa a
política pública de moradia e, mesmo sendo a obra realizada por
terceiro, decorre de sua gestão em parceria com outros entes.
Indefiro o pedido de oitiva do representante da requerida, vez que
sua oitiva em nada se aproveita aos autos, sendo suficientes as
alegações prestadas em contestação.
Neste sentido, ultrapassada a análise das preliminares acima,
passo a analisar o MÉRITO da causa.
A parte requerente confessou em sua inicial ter ingressado no imóvel
antes da finalização da obra para evitar invasão de terceiros.
Com isso, tenho que a parte autora está reconhecendo um fato
que exonera o Município de Porto Velho de finalizá-la. A propósito,
observei que houve, inclusive, ação para reintegração de posse
(autos n. 0025468-23.2013.8.22.0001) que tramitou na 1ª Vara da
Fazenda Pública desta Comarca, contra os invasores das casas
em questão.
Destarte, foi gerada uma questão diabólica contra o Município quando
a pessoa ingressa antes da hora e não permite a CONCLUSÃO da
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obra, optando por orçar a obra a seu custo. Acolher esta prática,
fará com que cada reparo tenha um custo diferente com o risco
de ser mais oneroso que se fosse feito coletivamente pelo Poder
Público Municipal.
Quanto as alegações de descumprimento das cláusulas presentes
no termo de adesão, mais uma vez se esbarra na entrada
desautorizada da requerente no imóvel, de modo que, a partir disso,
diversos procedimentos judiciais e administrativos são iniciados,
o que põe a perder ou no mínimo atrasa todo o planejamento
realizado pela requerida.
Ressalto ainda que tal alegação por si só não é capaz de gerar
dano moral presumido.
Entendo que a parte requerente não comprovou a existência do
dano moral, tão pouco o nexo de causalidade entre o dano e a
ação/omissão da requerida, ônus que lhe incumbia à luz do art.
373, inciso I, do CPC/2015.
De tudo que ficou evidenciado nos autos, ficou comprovado que
a parte requerente é quem deu causa aos transtornos que sofreu.
Deste modo, é de rigor julgar improcedente o pedido de indenização
por danos morais.
DISPOSITIVO.
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos de indenização
realizado pela parte requerente contra o requerido Município de
Porto Velho/RO.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO nos termos do novo CPC, art.
487, inciso I.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Intime-se as partes. (sistema PJE).
Agende-se decurso de prazo e, com o trânsito em julgado,
arquivem-se.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7003512-98.2015.8.22.0601 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: INGRID AVELINO DE SOUZA
Advogados do(a) EXEQUENTE: UILIAN HONORATO TRESSMANN
- RO0006805, GILBER ROCHA MERCES - RO0005797
EXECUTADO:
ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por ordem do MM. Juíz de Direito do 1º Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho, fica o
exequente intimado a apresentar, em cartório, no prazo de 5 (cinco)
dias, 2 (DUAS) CÓPIAS IMPRESSAS dos documentos a seguir
relacionados para expedição do Precatório:
- Procuração / e ou substabelecimento se houver;
- Contrato de Honorários
- SENTENÇA condenatória;
- Acórdão se houver
- Certidão de trânsito em julgado;
- Pedido de execução do julgado;
- Petição de Impugnação de cálculo se houver
- Cálculo homologado;
- RG e CPF.
Porto Velho/RO, 10 de julho de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7006853-21.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ALMERINDO BRITO DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO RICARDO VIEIRA
OLIVEIRA - RO0001959
REQUERIDO: IPAM
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração sob a alegação
de omissão quanto:
1) suprimento de contradição apontada.
É o breve relatório.
Decido.
Não assiste razão a parte embargante!
Explico!
O dever de fundamentação previsto constitucionalmente no art.
93, IX, da CF/88, bem ainda do art. 489, § 1º, do novo CPC, foi
devidamente observado por este juízo. Esta constatação fica
evidente na medida em que a parte recorrente deixou de apontar
o DISPOSITIVO legal supostamente não observado por este
magistrado. Ora, o juiz não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a DECISÃO,
consoante assentou o STF:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA
PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE
DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO OU DE
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. CARÁTER INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão,
contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável
a revisão da DECISÃO em sede de embargos de declaração, em
face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a DECISÃO. 3. A revisão do julgado, com
manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de
embargos (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro
Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; RE n. 591.260-AgRED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado:
“RECLAMAÇÃO. JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À AUTORIDADE DE
DECISÃO DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
A RECLAMAÇÃO NÃO É O INSTRUMENTO PROCESSUAL
ADEQUADO PARA APRECIAR A CORREÇÃO DA APLICAÇÃO
DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE:
RCL 7569. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” 5.
Embargos de declaração desprovidos.
(Rcl 22759 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166
DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016) (destaquei)
Com a devida vênia, entendo que a SENTENÇA apresentou
fundamentação robusta, clara e não se omitiu em relação
argumentos trazidos na inicial e o que se percebe é que a parte
tenta rediscutir a matéria o que é vedado pelo nosso ordenamento
jurídico, vejamos o disposto na SENTENÇA:
“A parte requerente pleiteia o pagamento de diferenças relativas ao
adicional de insalubridade do período de 2010 a 2014, utilizando o
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vencimento como base de cálculo, nos termos da LC n. 413/07.
Não merece acolhimento o pedido, derradeiro porque o art. 10, V,
alínea “a”e parágrafo 10 da LC n. 413/07 foi revogado em 05.11.2009
pela Lei n. 528, não podendo, portanto, ser utilizado como base de
cálculo, se não existe mais no mundo jurídico; segundo porque o
Tribunal de Justiça/RO mudou o seu entendimento, não subsistindo
mais o posicionamento anterior, a que o autor se reporta.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto ao pagamento da diferença do adicional de
insalubridade retroativo, com fundamento na Lei Estadual 1068/02,
no percentual de 40% sobre o salário mínimo, uma vez que os
DISPOSITIVO s de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92,
art. 3º, III, da Lei 1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que
garantiam a vantagem pecuniária, foram revogados expressamente
com a edição da Lei n° 2.165/09.”
Sendo tempestivo, conheço destes embargos, mas nego-lhe
provimento, porquanto no que se refere à alegada contradição,
é de se observar que o embargante busca rediscutir a matéria já
analisada e decidida na SENTENÇA. Confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO.
Os embargos de declaração não servem para a rediscussão da
matéria, mas apenas para sanar vícios como os de omissão,
contradição e obscuridade.” (Embargos de Declaração em Apelação
Cível nº 2004.014222-1/0001-00. Rel. Des. Atapoã da Costa Feliz.
4ª Turma Cível. J: 30.8.2005).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE COBRANÇA – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Não ocorrendo no acórdão a omissão ventilada, não se admite
a interposição de embargos de declaração, mormente quando a
intenção do embargante restringe-se tão somente a rediscutir
matérias que já foram apreciadas por este Tribunal e a levantar
prequestionamento com o fito de interposição de recurso em esfera
superior, o que é defeso em sede de embargos.
O prequestionamento significa o prosseguimento do debate de
matéria apreciada na DECISÃO recorrida, não sendo necessária a
manifestação expressa do acórdão sobre DISPOSITIVO s legais.”
(Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 2005.0066223/0001-00. Rel. Des. Rubens Bergonzi Bossay. 3ª Turma Cível. J:
15.8.2005).
Note-se que a SENTENÇA não precisa apreciar todas as alegações
e fundamentos arguidos pelas partes e a ausência de apreciação
de alegação da parte embargante não enseja omissão do julgado,
não possibilitando à parte o manejo de embargos de declaração.
Segue, assim, o entendimento jurisprudencial:
E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO
DE NÃO-APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES COLOCADAS EM
CONTRA-RAZÕES – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NOS TERMOS
DO ART. 535, II, DO CPC – REJEIÇÃO.
O embargante não demonstra a ocorrência de omissão nos termos
do artigo 535, II, do CPC, ou seja, não demonstra ter deixado o
acórdão de abordar algum ponto relevante para o deslinde da
controvérsia sobre o qual devia pronunciar-se.
O julgador, para expressar sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Está adstrito ao fato trazido a julgamento e não às teses jurídicas
apresentadas.
(TJ/MS. Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
2005.010209-3⁄0001-00 - Campo Grande. Relator Des. Luiz Carlos
Santini. Julgamento 08.11.2005) Grifo nosso.
Como consequência, isto é, na medida em que a omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não ocorreram na(s)
SENTENÇA (s), torna-se inviável a revisão da DECISÃO em sede
de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual os embargos de declaração
são desprovidos (Rcl 24829 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 25/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-263 DIVULG 09-12-2016 PUBLIC 12-12-2016).
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Ademais, não se vislumbra na SENTENÇA, como quer fazer crer
o embargante, qualquer contradição e, ainda que o embargante
não concorde com o seu conteúdo, não é este o meio processual
adequado para provocar a modificação do julgado, que
expressamente justificou a razão do critério da sucumbência – ter o
requerente decaído de parte mínima do pedido.
Intime-se as partes pelo sistema PJe, servindo cópia da presente
de expediente/ comunicação/ intimação/ MANDADO / ofício/ AR.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7023872-74.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: CASSIA DENISE DE SOUSA DINIZ, ELISANGELA
BARBOSA PESSOA
Advogados do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
Advogados do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
EXECUTADO:
ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por ordem do MM. Juíz de Direito do 1º Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho, fica o
exequente intimado a apresentar, em cartório, no prazo de 5 (cinco)
dias, 2 (DUAS) CÓPIAS IMPRESSAS dos documentos a seguir
relacionados para expedição do Precatório:
- Procuração / e ou substabelecimento se houver;
- Contrato de Honorários
- SENTENÇA condenatória;
- Acórdão se houver
- Certidão de trânsito em julgado;
- Pedido de execução do julgado;
- Petição de Impugnação de cálculo se houver
- Cálculo homologado;
- RG e CPF.
Porto Velho/RO, 10 de julho de 2018.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7019272-73.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: JOAO UMBERTO FABRICIO JUNIOR
Advogado do(a) EXEQUENTE: FILIPE CAIO BATISTA CARVALHO
- RO0002675
EXECUTADO: IDARON - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA
AGROSILVOPASTORIL DO
ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por ordem do MM. Juíz de Direito do 1º Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho, fica o
exequente intimado a apresentar, em cartório, no prazo de 5 (cinco)
dias, 2 (DUAS) CÓPIAS IMPRESSAS dos documentos a seguir
relacionados para expedição do Precatório:
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- Procuração / e ou substabelecimento se houver;
- Contrato de Honorários
- SENTENÇA condenatória;
- Acórdão se houver
- Certidão de trânsito em julgado;
- Pedido de execução do julgado;
- Petição de Impugnação de cálculo se houver
- Cálculo homologado;
- RG e CPF.
Porto Velho/RO, 10 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7021938-13.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: PEROLA ZANIA SILVEIRA DE MEDEIROS
JURASZEK
Advogados
do(a)
REQUERENTE:
MARCIO
AUGUSTO
RAMOS TINOCO - PI3447, CARLOS RICHARD OLIVEIRA DO
NASCIMENTO - PI14769
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Defiro o requerimento de dilação de prazo, fixo em 15 (quinze)
dias.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7022217-67.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: SEBASTIAO JOSE BARBOSA
Advogados do(a) EXEQUENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
EXECUTADO:
ESTADO DE RONDÔNIA
INTIMAÇÃO AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por ordem do MM. Juíz de Direito do 1º Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho, fica o
exequente intimado a apresentar, em cartório, no prazo de 5 (cinco)
dias, 2 (DUAS) CÓPIAS IMPRESSAS dos documentos a seguir
relacionados para expedição do Precatório:
- Procuração / e ou substabelecimento se houver;
- Contrato de Honorários
- SENTENÇA condenatória;
- Acórdão se houver
- Certidão de trânsito em julgado;
- Pedido de execução do julgado;
- Petição de Impugnação de cálculo se houver
- Cálculo homologado;
- RG e CPF.
Porto Velho/RO, 10 de julho de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7054547-83.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: CAROLINA GOMES DE OLIVEIRA CRUZ, EDSON
MARQUES ZEBALOS DE SOUZA, JOAO CAMILO FERREIRA
FILHO, PATRICIA CASTRO ANTUNES
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA ELENA PEREIRA
MALHEIROS - RO0004310
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA ELENA PEREIRA
MALHEIROS - RO0004310
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA ELENA PEREIRA
MALHEIROS - RO0004310
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA ELENA PEREIRA
MALHEIROS - RO0004310
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Relatório dispensado na forma dos art. 27 da Lei 12. 153/09 c/c 38
da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.
MÉRITO
A parte requerente pertence ao grupo dos Policiais Militares,
cuja estrutura remuneratória vem disciplinada de pelo decreto-lei
09-A de 9 de Março de 1982, que, em seu art. 53º, enumera a
estrutura remuneratória de seus integrantes, nos seguintes termos,
in litteris:
Art. 53. A remuneração dos policiais-militares, devida em bases
estabelecidas em legislação peculiar, compreende:
a) na ativa: remuneração ou vencimentos, são as constituídas de
soldo, gratificações
e indenizações; (Alterado pela Lei nº 305, de 7 de janeiro de 1991
- D.O.E. de 09 de janeiro
de 1991 - Efeitos a partir de sua publicação.) (REDAÇÃO
ANTERIOR)
I - na ativa:
a) vencimentos, constituídos de soldo e gratificações; e
b) indenizações.
Como pode-se perceber, não há qualquer menção ao pagamento
de adicional de periculosidade, razão pelo qual não faz jus ao
pagamento do benefício.
Logo, é inviável a utilização do Estatuto Geral dos Servidores
Públicos Civis, pois, pelo princípio da especialidade, aquele não
deve ser aplicado ao caso, já que dispõem de regramento próprio
e específico, cuja estrutura não admite o pagamento de adicional
aos integrantes da carreira da Polícia Militar, justamente porque
sua remuneração já leva em conta as peculiaridades do cargo e as
condições de prestação do serviço.
Portanto, pela ausência de previsão no Estatuto – lei 09-A de
9 de Março de 1982, não faz jus ao pagamento de adicional
periculosidade, sob pena de ofensa ao disposto no art. 37, caput
e inciso X (princípio da legalidade), e no art. 39, § 1º, ambos da
Constituição Federal, os quais trazem regras a serem observadas
na fixação dos padrões de vencimento, quais sejam:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que
trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados
por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices.”
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“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão conselho de política de administração e remuneração
de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos
Poderes.
[...]
1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes
do sistema remuneratório observará:
I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos
cargos componentes de
cada carreira;
II – os requisitos para a investidura;
III – as peculiaridades dos cargos.”
E os mesmo laudos se referem à neutralização da periculosidade,
argumentando que “o risco está associado à atividade, sendo
inerente a ela”.
Essas medidas a cargo da função policial ou agente penitenciário
demonstram que a atividade desenvolvida pela parte requerente
não a expõe, de forma permanente e habitual, a risco excepcional,
que não seja inerente à função que exerce. Ou seja, o maior ou
menor grau de risco depende unicamente da eficiente atividade
desenvolvida seja ela a cargo da policial civil, de agente penitenciário,
bombeiro militar ou policial militar.
Note-se que o regime de trabalho e a base da remuneração
garantida aos integrantes do Grupo das atividades mencionadas já
levam em conta a natureza, condições e risco inerente às funções
exercidas (LC nº 76/1993, art. 96). Inclusive, é em razão dessa
natureza e risco estrito da função policial civil que a esse grupo é
assegurada aposentadoria especial (LC nº 672/2012, art. 91, § 1º
e CF, art. 40, § 4º, II).
Reconhecer direito ao adicional de periculosidade pelo risco
inerente à função de polícia civil, de agente penitenciário, bombeiro
militar ou policial militar implicaria acréscimo pecuniário indevido
à remuneração, posto que se estaria remunerando um risco que
já é considerado na remuneração da função. Mais que isso, por
consequência indireta reconhecer-se-ia aos integrantes do grupo
requerente o direito a outra aposentadoria especial conferida
somente aos servidores que efetivamente exerçam função expostos
à periculosidade (CF, art. 40, § 4º, III, e Lei 8.213/91, conforme
reiteradas decisões do STF).
Destarte, possuindo estatuto próprio, no qual não há previsão de
pagamento de adicional de periculosidade, este passa a ser uma
pretensão inviável.
Ora, importante trazer à baila DECISÃO histórica do Supremo
Tribunal Federal no RE 565714, na qual entendeu prescindível o
pagamento do adicional de insalubridade a servidores militares e
civis, eis que não faz parte das verbas que lhe são expressamente
exigíveis pela Constituição Federal (art. 39, § 1º, da Constituição
Federal), ficando o v. acórdão, assim, ementado:
“CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI
COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO
DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO:
PRECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE
DA
MODIFICAÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO
JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final
do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo
possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização
tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de
aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700,
Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de
impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso
maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo.
Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo,
o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial
prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O
aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de
cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro
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objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na
vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise
comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Declaração de não-recepção pela Constituição da República de
1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado
de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa
de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos
(art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142,
§ 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII,
da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local
determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão
adicional de remuneração contida na norma constitucional há de
ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele
que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem
direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição
tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de
cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não
fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE
565714, em branco, STF) (Destacou-se).
Portanto, não há qualquer obrigatoriedade de pagamento do
adicional de periculosidade, por força da Constituição, pois tal
benefício não consta do § 1º do art. 39 da CF.
Em resumo, manifestamente impróprio é o pagamento do adicional
de periculosidade, além da insalubridade, aos integrantes da carreira
da Polícia Militar, diante da falta de previsão legal para tanto e da
referida verba não decorrer de uma imposição constitucional.
Conforme dito noutro ponto, os Requerentes pertencem ao grupo
ocupacional polícia militar, que possui legislação específica a qual
não prevê o adicional de periculosidade, por ser inerente à atividade
policial.
Nesse sentido, têm-se manifestado os nossos tribunais federais,
conforme ementas abaixo transcritas:
“ADMINISTRATIVO. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS.
INSTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO NA FORMA DE SUBSÍDIO.
HORAS EXTRAS E ADICIONALNOTURNO. ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE. As vantagens que o
impetrante pretende ver afastadas da inclusão na parcela única
representada pelo subsídio, referentes a horas-extras e adicional
de trabalho noturno, estão expressamente previstas no texto
constitucional como direitos sociais devidos aos servidores públicos,
devendo haver interpretação sistemática de tais DISPOSITIVO s.
Portanto, o recebimento das parcelas em referência constitui direito
fundamental dos trabalhadores que exercem suas atividades além
do horário previsto em lei e durante a noite. Não é o caso, entretanto,
do adicional de periculosidade, insalubridade e penosidade, que
tem fonte infraconstitucional, e é inerente
à condição do cargo de policial.” (APELREEX 200671000311206,
MARGA INGE BARTH TESSLER, TRF4 - QUARTA TURMA,
16/11/2009)”.
“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL
CIVIL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPLANTAÇÃO
AOS VENCIMENTOS. NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS
DETERMINADOS EM LEI. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O benefício é pertinente
a quem, excepcionalmente, trabalha em condições perigosas.
Isso tanto é verdade que o Legislador enviou norma de conteúdo
programático visando eliminar ou diminuir a excepcionalidade. Por
óbvio, a circunstância de o policial enfrentar situações perigosas
está no contexto do próprio cargo, nada podendo fazer o Estado
para afastar essa potencialidade. Portanto, o adicional em avaliação
somente seria cabível se a Recorrida comprovasse periculosidade
excepcional, o que não ” (Turma Recursal do TJ/RO, Recurso
Inominado, Autos foi trazido ao feito. n. 0004140-17. 2012. 8.
22. 0601, Relatora Juíza Euma Mendonça Tourinho, julgado em
15.7.2013).
Tendo em conta que a atividade policial é, por natureza, perigosa, o
indeferimento do adicional de periculosidade é impositivo.
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DISPOSITIVO.
Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam, com
fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela parte requerente, declaro resolvido o
MÉRITO.
Considerando que a parte requerente não comprovou sua
hipossuficiência, tenho por bem indeferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Sem custas e sem honorários.
Publicação, registro e intimação geradas no sistema do PJe.
Decorrido o prazo de 10 dias e, com o trânsito em julgado, arquivemse.
Agende-se decurso de prazo recursal.
Porto Velho, (data do sistema).
Juiz de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7024936-56.2015.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S):
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: SAMUEL DAIAM DA CRUZ LOBATO
DESPACHO
Vistos, etc.
Diante da não aceitação de parcelamento do
ESTADO DE RONDÔNIA, intime-se a parte executada para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre os cálculos
apresentados, bem como, caso concorde, realize o pagamento no
mesmo prazo, depositando a importância no valor de R$ 1.037,80
(um mil, cento trinta e sete reais e oitenta centavos), na conta
indicada (Agência 3796-6, C/C 33.818-4, Banco do Brasil, CNPJ
34.482.497/0001-43) e juntando comprovante nos autos, sob pena
de multa de 10% (dez por cento) art. 523 §1º CPC.
Havendo concordância e pagamento dos honorários de
sucumbências, arquivem-se os autos.
Transcorrendo o prazo sem manifestação da parte executada
e independentemente de novo DESPACHO, expeça-se ofício
para a SEARH/RO (Superintendente Estadual de Administração
e Recursos Humanos – Rondônia - ENDEREÇO: Av. Farquar,
n. 2986, Pedrinhas, CEP n. 76.801-470), para que se realizem
descontos mensais (limitados a 30% da remuneração líquida)
na folha de pagamento do servidor SAMUEL DAIAM DA CRUZ
LOBATO, até a satisfação total do débito total de R$ 1.141,58 (um
mil, cento quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos). art.
523 §1º CPC.
Intimem-se as partes.
Após realizados os atos acima, arquivem-se os autos.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7042458-62.2016.8.22.0001
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CLOVIS AVANCO - RO0001559
EXECUTADO: INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO
EST DE RONDONIA
Advogado do(a) EXECUTADO:

QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

128

DESPACHO
Analisar se o processo está com a classe correta (ECFP) e promover
a correção se for o caso.
A SENTENÇA condenou a parte requerida a restituir à parte
requerente os valores descontados indevidamente no período de
março de 2012 a maio de 2014, conforme id. 5548247.
Em análise à certidão da contadoria podemos perceber que fora
incluído valores de março de 2012 até novembro de 2013, ou seja
faltou dados, estando assim incompleta.
Na petição de id. 17427496, a parte exequente, vem concordar
com os valores apresentados pela parte executada.
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito,
assim sendo expeça-se RPV/precatório no valor de R$ 1.253,48,
conforme apresentado na petição de id. 17427496.
O (a) advogado (a) da parte requerente deverá no prazo de 5
dias, sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV). No caso de precatório as cópias deverão ser entregues
em 2 (duas) vias em cartório.
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se
de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito , assinando digitalmente.
Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Judiciário
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
Processo nº 7061836-04.2016.8.22.0001
REQUERENTE: ORLANDO DOS SANTOS LEVEL
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO, AUTOVEMA VEICULOS LTDA
SENTENÇA
Vistos, etc...
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/1995 c/c
art. 27 da Lei n. 12.153/2009.
Decido.
Trata-se de ação de Cobrança, em que ORLANDO DOS SANTOS
LEVE, em face do
ESTADO DE RONDÔNIA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO, AUTOVEMA VEíCULOS LTDA, para compelir a parte
requerida a declarar inexistência de débito no valor de R$ 1.103,09
(hum mil, cento e três reais e nove centavos), e a pagar o valor de
R$16.000,00 (dezesseis mil reais), de danos morais, pelo fato da
parte requerente ser seu nome Protestado em Cartório, bem como
eventual restrição em Órgãos de Proteção ao Crédito.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 126

DIARIO DA JUSTIÇA

O pedido de tutela antecipada foi deferido para suspender a
exigibilidade do IPVA sobre o veículo descrito na inicial id. Nº
7554936.
Citada, o ESTADO DE RONDÔNIA, apresentou contestação
alegando em preliminar a ilegitimidade passiva, pois somente
poderá o Fisco alterar o sujeito passivo principal do IPVA após
informação, oriunda do DETRAN/RO, acerca da alienação do
veículo, e no MÉRITO alega que o órgão de fiscalização precisa
ser informado da transferência do veículo, seja pelo vendedor
ou pelo comprador, sendo responsabilidade solidária de ambos
o referido procedimento, e ausência de dano moral. A Autovema
Veículos Ltda, apresentou contestação alegando que, não possui
culpa pela inércia do comprador (de cujus) em efetuar a devolução
do DUT junto a Requerida para que fosse transferido o veículo,
além disso, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro cabe ao
proprietário do veículo proceder com a transferência do veículo,
ou seja, trata-se de culpa concorrente, e ausência de dano moral.
O DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito), apresentou
contestação alegando em preliminar a ilegitimidade passiva, pois
somente o Fisco poderia alterar o sujeito passivo principal do IPVA
após informação, e no MÉRITO alega que o órgão de fiscalização
precisa ser informado da transferência do veículo, seja pelo
vendedor ou pelo comprador, sendo responsabilidade solidária de
ambos o referido procedimento, e ausência de dano moral.
Havendo notícia nos autos de que o automóvel foi vendido, deixando
para negociação o veículo FIAT/SIENA FIRE 1.0 Placa NCK 3065
Ano 2003/2003 na loja da Requerida/Autovema Veículos (Portal de
Negócios) no dia 04/04/2012, em 16/04/2012 o referido veículo foi
vendido para o Sr. FRANCISCO NAZARENO RICARDO GARCIA.
Quanto ao pedido de dano moral, verifica-se que o pleito procede
parcalmente.
Analisando a prova produzida nos autos, verifica-se que houve
o envio de boleto de cobrança, efetivação da mesma no 3º
Tabelionato de Protestos de Títulos – Tabelionato Fachin. Existindo,
a comprovação de cobranças vexatórias, negativação do nome da
autora, inscrição em dívida ativa, cobrança judicial, ou qualquer
outro ato que venha trazer prejuízo ou a impedisse de exercer o
seu direito, esta configurado o dano.
Há que ressaltar que deve ser caracterizado como dano moral a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Se não bastasse para tal CONCLUSÃO a própria natureza das
coisas, já que um imposto incidente sobre a propriedade de um
bem não pode ser exigido de quem não é mais o seu proprietário,
há previsão expressa na legislação estadual a respeito.
Em relação a postura da Administração no caso carece de
fundamentação adequada, já que incontroverso nos autos que o
requerente não era mais o proprietário do automóvel desde que
este lhe foi entregue a Requerida Autovema, com isso ocorrendo a
inviabilidade de conhecimento de transferência do veículo por parte
das Requeridas Estatais, tendo em vista que a Autovema, alega
que a venda do veículo foi realizada em 16/04/2012, e o comprador
veio a falecer em um acidente de trânsito no dia 21/01/2013,
passados quase 09 (nove) meses para a transferência, causando
prejuízos ao requerente, que teve seu nome inscrito no Cadastros
de protestos, em decorrência de débitos manifestamente indevidos
id. Nº 7495614.
Portanto não havendo regularização do cadastro do automóvel
junto ao Detran, e a Fazenda, não há como imputar crime, a quem
age em exercício regular de direito, pelo menos desde que foram
ciente do caso apresentado em face do lançamento, e sabendo
disso, retiraram a cobrança ilegítima.
Tendo em mente tais considerações, fixo em R$ 5.000,00 a
indenização por danos morais, que equivale a pouco mais do
dobro do que vem sendo indevidamente exigido da requerente,
esperando-se que esta também atenda a um viés pedagógico, de
modo que o Poder Público não obrigue o particular a se valer do
Judiciário em situações em que seu direito é inconteste.
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Já em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado
pelo(a) demandante, há de se falar que é irrelevante a discussão
de tal prerrogativa no presente momento, visto que o art. 54, da Lei
n. 9.099/95, garante expressamente o livre acesso ao primeiro grau
de jurisdição, independendo de pagamento de custas processuais.
Portanto, tal matéria deverá ser discutida em fase recursal.
DISPOSITIVO.
Frente ao exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os
pedidos da parte requerente para:
a) DECLARAR a inexistência de débito de IPVA a partir de 2012 em
nome da parte requerente sr. ORLANDO DOS SANTOS LEVEL,
inscrito no CPF nº 053.357.602-49, Cédula de Identidade RG nº
218713 SSP/AM, residente e domiciliado nesta capital, a Rua: Flora
Rica, 2268, Bairro Castanheiras, conjunto Mamoré, Porto VelhoRO, junto ao ESTADO DE RONDÔNIA e DETRAN/RO em relação
ao FIAT/SIENA FIRE, fabricação: 2003/2003, cor: PRATA, placa:
NCK3065, chassi: 9BD17201233059031, renavam: 805155384.
b) DETERMINAR ao Titular do 3º Tabelionato de Protesto de Títulos
e Documentos desta Capital para que proceda com a SUSTAÇÃO
PROVISÓRIA do protesto da CDA n. 20150205729030, lavrado em
16/11/2016, no Livro 265, folhas 19, sob n. 92819, apontamento
n. 250582, no valor de R$ 1.103,09 (hum mil, cento e três reais
e nove centavos) - a permanecer até o trânsito em julgado desta
SENTENÇA - no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de
multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) e crime de desobediência. Com o trânsito em
julgado, a sustação provisória deverá ser convertida em definitiva,
bem ainda deverá o sr. Tabelião proceder com a AVERBAÇÃO DO
CANCELAMENTO DO REGISTRO DO PROTESTO (art. 11, inciso
VI, “a”, da Lei n. 8.935/1994 c/c art. 3º, da Lei n. 9.492/1997);
c) CONDENAR a Requerida AUTOVEMA VEICULOS LTDA, a
pagar indenização por danos morais em favor da parte requerente
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros
de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde a
data do arbitramento (súmula n. 362 do STJ).
d) DETERMINAR, como sucedâneo, que o DETRAN e o ESTADO
DE RONDÔNIA excluam, em definitivo, o nome da parte requerente
do rol de devedores em relação à CDA n. 20150205729030 e demais
dívidas (de natureza tributária ou não) e infrações administrativas
que guardem relação com o veículo acima a partir de 2012, bem
ainda proceda com a consequente baixa no sistema, no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00
(cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e crime
de desobediência a ser imputado ao Diretor Geral/Presidente/
Responsável;
Oficie-se/Intime-se o Excelentíssimo(a) Senhor(a) Procurador(a)
Geral do Estado para que ele tome providências no sentido de evitar
que o débito inscrito na CDA n. 20150205729030 seja objeto de
nova cobrança/ novo protesto/ utilizado em cadastros de proteção
ao crédito, bem ainda de outras dívidas (de natureza tributária ou
não) que guardem relação com o veículo acima a partir de 2012.
Com o trânsito em julgado da SENTENÇA, certifique-se, bem
ainda expeça-se OFÍCIO (com informação do trânsito) ao Senhor
Tabelião do 4º Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos
desta Capital, que deverá estar instruído com a respectiva certidão
do trânsito em julgado da DECISÃO, para fins de:
1) comunicá-lo acerca da necessidade de conversão da sustação
provisória do protesto em definitiva;
2) informá-lo sobre a data do trânsito em julgado da SENTENÇA;
3) determinar a ele que anote no anverso da CDA n. 20150205729030,
além da data do trânsito em julgado da SENTENÇA, os seguintes
dizeres: “SUSTAÇÃO DEFINITIVA EM …./....../..... (data do
trânsito em julgado da SENTENÇA ), POR ORDEM DO JUÍZO DE
DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA
COMARCA DE PORTO VELHO-RO, PROCESSO PJEC 706183604.2016.8.22.0001”;
4) que ele proceda com a anotação no livro protocolo da sustação
definitiva, bem ainda o cancelamento do registro do protesto às
expensas da a Requerida AUTOVEMA VEICULOS LTDA.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 126

DIARIO DA JUSTIÇA

5) que ele envie ofício comunicando este Juizado sobre a efetivação
das sustações, provisória e definitiva, bem ainda o cancelamento
do registro do protesto;
6) que ele faculte à parte requerente, a retirada da Certidão de
Dívida Ativa n. 20150205729030, com as anotações acima, junto ao
Tabelionato, também mediante prévio pagamento dos respectivos
emolumentos e demais despesas relacionadas, se houver.
Em caso de mora na expedição da certidão do trânsito em julgado
da SENTENÇA, faculto à parte autora requerê-la junto à Central de
Processamento Eletrônico - CPE, deste Juizado, para fins de servir
de suporte a uma eventual solicitação de cancelamento de registro
de protesto junto ao 3º Tabelionato de Protesto de Títulos desta
Capital, referente ao débito anotado na CDA n. 20150205729030,
lavrado em 16/11/2016, no Livro 265, folhas 19, sob n. 92819,
apontamento n. 250582, no valor de R$ 1.103,09 (hum mil, cento e
três reais e nove centavos) em que consta como devedor(a) a parte
requerente, nos termos do art. 26, § 4º, da Lei n. 9.492/1997.
Oficie-se os órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC,
CADIN etc.) para que se abstenham ou deem baixa em seus
respectivos sistemas sobre o débito relacionado com a CDA n.
20150205729030.
DECLARO RESOLVIDO o MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso
I, do CPC/2015.
Em relação à assistência judiciária gratuita, registro que a parte
requerente não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual
não lhe assiste tal direito, devendo, num eventual recurso, recolher
o respectivo preparo recursal.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95, artigo 27, da Lei n. 12.153/09.
Torna-se a antecipação de tutela em definitiva, em razão da
prolatação da presente SENTENÇA.
Intime-se as partes pelo sistema PJe / DJe, servindo cópia da
presente de expediente/ comunicação/ citação/ intimação/ cartaAR/ MANDADO / ofício.
Agende-se decurso de prazo e com o trânsito em julgado arquivemse.
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7049745-42.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: LEANDRO FIRMINO DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: SARA CRISTINA DA SILVA RO8410, ALICE NEREIDE SANTANA DE ARAUJO - RO8437
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição, onde a parte requerente apresenta
Embargos de Declaração, sob a alegação de que fora disponibilizada
pelo PJE SENTENÇA, omissa quanto a manifestação da prescrição
e base de cálculo.
Diante das alegações da parte embargante necessário se faz fazer
alguns apontamentos.
Decido.
Explico!
Sendo tempestivo, conheço destes embargos, e no MÉRITO negolhe provimento conforme explanações que seguem.
De imediato já explico que é costume deste juízo, devido a
grande demanda, utilizar de SENTENÇA s que abarquem a maior
quantidade de argumentação, assim poderá ter alguns trechos que
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não digam respeito ao caso específico, mas considerando que o
excesso não prejudica, pois basta na fase de execução a parte
executar tão somente o que lhe diz respeito, considerando que
este método da mais celeridade, tendo em vista os autos volumes
processuais, segue o entendimento.
Da Base de Cálculo
Tem-se que a aplicação no tempo deve ocorrer da seguinte forma,
de 1992 até outubro de 2009, aplica-se a LC. 68/92 e de novembro
de 2009 até a edição de uma nova lei, aplica-se o dispostos na lei.
2.165/09.
A partir de 01 de janeiro de 2018 passa a vigorar a lei 3.961,
aplicando-se o que nela dispõe.
Em Recurso Em MANDADO de Segurança n. 36.117 – RO
(2011/0245136-3) o STJ pacificou a controvérsia quanto a
aplicação do percentual aplicado na antiga lei n. 2.165/2009 que
alterou a base de cálculo baixando esse valor, e fora decidido que
a alteração na base de cálculo do adicional não ofende o direito
adquirido, por que não há direito adquirido a regime jurídico, e será
sempre possível, desde que não viole o princípio da irredutibilidade
vencimental, vejamos:
“A jurisprudência desta Corte é de que a mudança da base de
cálculo do adicional de insalubridade não representa ofensa a
direito adquirido, sendo legítima, desde que não implique redução
de vencimentos do servidor público.”
Assim, então deverá a parte atentar-se o que dispõe o referida
lei 3.961 em seu art. 3º que versa que com a aplicação da Lei,
se houver redução da remuneração, do servidor incidirá adicional
de irredutibilidade, nos termos da Constituição Federal, artigo 37,
inciso XV.
Da Averbação do Tempo de serviço na Ficha Funcional
As averbações são feitas de ofício na ficha funcional do servidor,
portanto desnecessário tal pleito.
Do Entendimento do STJ Sobre a Contribuição Previdenciária.
O Superior Tribunal de Justiça vem afirmando a incidência
de contribuição previdenciária sobre horas extras e sobre os
adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, consoante
precedente que transcrevo:
(…) Portanto, configurada a natureza salarial dos adicionais
noturno, de insalubridade e de periculosidade, como referido
acima, consequentemente sujeitam-se à incidência da exação
impugnada.
Assim sendo não assiste razão a parte embargante quanto nova
legislação que versa sobre a base de cálculo dos adicionais de
insalubridade e periculosidade, devendo a parte requerida aplicar o
que dispõe a legislação em vigor.
Intime-se as partes pelo sistema PJe, servindo cópia da presente
de expediente/ comunicação/ intimação/ MANDADO / ofício/ AR.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7008233-45.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ERCILIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição, onde a parte requerente apresenta
Embargos de Declaração, sob a alegação de que fora disponibilizada
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pelo PJE SENTENÇA, omissa quanto a manifestação da prescrição
e base de cálculo.
Diante das alegações da parte embargante necessário se faz fazer
alguns apontamentos.
Decido.
Explico!
Sendo tempestivo, conheço destes embargos, e no MÉRITO negolhe provimento conforme explanações que seguem.
De imediato já explico que é costume deste juízo, devido a
grande demanda, utilizar de SENTENÇA s que abarquem a maior
quantidade de argumentação, assim poderá ter alguns trechos que
não digam respeito ao caso específico, mas considerando que o
excesso não prejudica, pois basta na fase de execução a parte
executar tão somente o que lhe diz respeito, considerando que
este método da mais celeridade, tendo em vista os autos volumes
processuais, segue o entendimento.
Da Base de Cálculo
Tem-se que a aplicação no tempo deve ocorrer da seguinte forma,
de 1992 até outubro de 2009, aplica-se a LC. 68/92 e de novembro
de 2009 até a edição de uma nova lei, aplica-se o dispostos na lei.
2.165/09.
A partir de 01 de janeiro de 2018 passa a vigorar a lei 3.961,
aplicando-se o que nela dispõe.
Em Recurso Em MANDADO de Segurança n. 36.117 – RO
(2011/0245136-3) o STJ pacificou a controvérsia quanto a
aplicação do percentual aplicado na antiga lei n. 2.165/2009 que
alterou a base de cálculo baixando esse valor, e fora decidido que
a alteração na base de cálculo do adicional não ofende o direito
adquirido, por que não há direito adquirido a regime jurídico, e será
sempre possível, desde que não viole o princípio da irredutibilidade
vencimental, vejamos:
“A jurisprudência desta Corte é de que a mudança da base de
cálculo do adicional de insalubridade não representa ofensa a
direito adquirido, sendo legítima, desde que não implique redução
de vencimentos do servidor público.”
Assim, então deverá a parte atentar-se o que dispõe o referida
lei 3.961 em seu art. 3º que versa que com a aplicação da Lei,
se houver redução da remuneração, do servidor incidirá adicional
de irredutibilidade, nos termos da Constituição Federal, artigo 37,
inciso XV.
Da Averbação do Tempo de serviço na Ficha Funcional
As averbações são feitas de ofício na ficha funcional do servidor,
portanto desnecessário tal pleito.
Do Entendimento do STJ Sobre a Contribuição Previdenciária.
O Superior Tribunal de Justiça vem afirmando a incidência
de contribuição previdenciária sobre horas extras e sobre os
adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, consoante
precedente que transcrevo:
(…) Portanto, configurada a natureza salarial dos adicionais
noturno, de insalubridade e de periculosidade, como referido
acima, consequentemente sujeitam-se à incidência da exação
impugnada.
Assim sendo não assiste razão a parte embargante quanto nova
legislação que versa sobre a base de cálculo dos adicionais de
insalubridade e periculosidade, devendo a parte requerida aplicar o
que dispõe a legislação em vigor.
Intime-se as partes pelo sistema PJe, servindo cópia da presente
de expediente/ comunicação/ intimação/ MANDADO / ofício/ AR.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
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Processo nº: 7054173-04.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: EMERSON LUIS GONCALVES FERREIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: FERNANDO DA SILVA MAIA RO0000452, PABLO ROSA CORREA CARNEIRO DE ANDRADE
- RO0004635
EXECUTADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
INTIMAÇÃO AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Por ordem do MM. Juíz de Direito do 1º Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho, fica o
exequente intimado a apresentar, em cartório, no prazo de 5 (cinco)
dias, 2 (DUAS) CÓPIAS IMPRESSAS dos documentos a seguir
relacionados para expedição do Precatório:
- Procuração / e ou substabelecimento se houver;
- Contrato de Honorários
- SENTENÇA condenatória;
- Acórdão se houver
- Certidão de trânsito em julgado;
- Pedido de execução do julgado;
- Petição de Impugnação de cálculo se houver
- Cálculo homologado;
- RG e CPF.
Porto Velho/RO, 9 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7009455-96.2015.8.22.0601
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
(12078)
EXEQUENTE: REGINA MEDEIROS RAMOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE ANASTACIO SOBRINHO RO0000872
EXECUTADO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Remetam-se os autos para a contadoria, após retorno intimemse as partes para no prazo de 05 dias manifestarem, e após
encerramento do prazo voltem concluso para deliberação.
Porto Velho, data do movimento.
Juiz de Direito, assinado digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7001494-56.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: JAQUELINE MONTEIRO LEITE
Advogados do(a) REQUERENTE: DAVID ALVES MOREIRA RO000299B, LURIA MELO DE SOUZA - RO0008241
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição, onde a parte requerente apresenta
Embargos de Declaração, sob a alegação de que fora disponibilizada
pelo PJE SENTENÇA, omissa quanto a manifestação da prescrição
e base de cálculo.
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Diante das alegações da parte embargante necessário se faz fazer
alguns apontamentos.
Decido.
Explico!
Sendo tempestivo, conheço destes embargos, e no MÉRITO negolhe provimento conforme explanações que seguem.
De imediato já explico que é costume deste juízo, devido a
grande demanda, utilizar de SENTENÇA s que abarquem a maior
quantidade de argumentação, assim poderá ter alguns trechos que
não digam respeito ao caso específico, mas considerando que o
excesso não prejudica, pois basta na fase de execução a parte
executar tão somente o que lhe diz respeito, considerando que
este método da mais celeridade, tendo em vista os autos volumes
processuais, segue o entendimento.
Da Base de Cálculo
Tem-se que a aplicação no tempo deve ocorrer da seguinte forma,
de 1992 até outubro de 2009, aplica-se a LC. 68/92 e de novembro
de 2009 até a edição de uma nova lei, aplica-se o dispostos na lei.
2.165/09.
A partir de 01 de janeiro de 2018 passa a vigorar a lei 3.961,
aplicando-se o que nela dispõe.
Em Recurso Em MANDADO de Segurança n. 36.117 – RO
(2011/0245136-3) o STJ pacificou a controvérsia quanto a
aplicação do percentual aplicado na antiga lei n. 2.165/2009 que
alterou a base de cálculo baixando esse valor, e fora decidido que
a alteração na base de cálculo do adicional não ofende o direito
adquirido, por que não há direito adquirido a regime jurídico, e será
sempre possível, desde que não viole o princípio da irredutibilidade
vencimental, vejamos:
“A jurisprudência desta Corte é de que a mudança da base de
cálculo do adicional de insalubridade não representa ofensa a
direito adquirido, sendo legítima, desde que não implique redução
de vencimentos do servidor público.”
Assim, então deverá a parte atentar-se o que dispõe o referida
lei 3.961 em seu art. 3º que versa que com a aplicação da Lei,
se houver redução da remuneração, do servidor incidirá adicional
de irredutibilidade, nos termos da Constituição Federal, artigo 37,
inciso XV.
Da Averbação do Tempo de serviço na Ficha Funcional
As averbações são feitas de ofício na ficha funcional do servidor,
portanto desnecessário tal pleito.
Do Entendimento do STJ Sobre a Contribuição Previdenciária.
O Superior Tribunal de Justiça vem afirmando a incidência
de contribuição previdenciária sobre horas extras e sobre os
adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, consoante
precedente que transcrevo:
(…) Portanto, configurada a natureza salarial dos adicionais
noturno, de insalubridade e de periculosidade, como referido
acima, consequentemente sujeitam-se à incidência da exação
impugnada.
Assim sendo não assiste razão a parte embargante quanto nova
legislação que versa sobre a base de cálculo dos adicionais de
insalubridade e periculosidade, devendo a parte requerida aplicar o
que dispõe a legislação em vigor.
Intime-se as partes pelo sistema PJe, servindo cópia da presente
de expediente/ comunicação/ intimação/ MANDADO / ofício/ AR.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7065446-77.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ALESSANDRO MOREIRA ALVES
Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELLE ROSAS GARCEZ
BONIFÁCIO DE MELO DIAS - RO0002353
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
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DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7004857-22.2016.8.22.0001
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: EDSON DE PAULA DIAS
Advogados do(a) EXECUTADO: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
DESPACHO
Intime-se o
ESTADO DE RONDÔNIA para que no prazo de 10 (dez) dias,
manifeste-se quanto ao requerimento de parcelamento ID n.
18691125.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7001443-45.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ANGELA DA SILVA FROTA
Advogado do(a) REQUERENTE: CRISTIAN DE SOUZA ARAUJO
- RO0006563
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 Processo nº:
7041480-51.2017.8.22.0001
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
EXEQUENTE: Nome: KARINA LIMA DA SILVA SILVEIRA
Endereço: Avenida Campos Sales, 530, - de 3787 a 4015 - lado
ímpar, Nova Floresta, Porto Velho - RO - CEP: 76807-005
EXECUTADO: Nome:
ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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DESPACHO
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
O patrono da parte recorrida foi intimado para apresentação de
suas contrarrazões, mas ficou inerte, devendo o processo ser
enviado para a Turma Recursal mesmo sem a referida peça.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz (a) de Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 Processo nº:
7016499-89.2016.8.22.0001
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
EXEQUENTE: Nome: ADRIANO PARADA COSTA
Endereço: Rua Tenreiro Aranha, 2743, sala 6, Centro, Porto Velho
- RO - CEP: 76860-890
Nome: FRANCISCA LUCIANA MOURA DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Tenreiro Aranha, 2743, sala 6, Centro, Porto Velho
- RO - CEP: 76860-890
Nome: HAROLDO LEITE RODRIGUES
Endereço: Rua Tenreiro Aranha, 2743, sala 6, Centro, Porto Velho
- RO - CEP: 76860-890
Nome: ISOMAR NUNES DA SILVA
Endereço: Rua Tenreiro Aranha, 2743, sala 6, Centro, Porto Velho
- RO - CEP: 76860-890
Nome: MARIO JORGE GUALBERTO RAMOS
Endereço: Rua Tenreiro Aranha, 2743, sala 6, Centro, Porto Velho
- RO - CEP: 76860-890
Nome: RAIMUNDO CLAUDIO BRANDAO DE LIMA
Endereço: Rua Tenreiro Aranha, 2743, sala 6, Centro, Porto Velho
- RO - CEP: 76860-890
Nome: ROSELY LEITE SA DE SOUZA
Endereço: Rua Tenreiro Aranha, 2743, sala 6, Centro, Porto Velho
- RO - CEP: 76860-890
Nome: SANDRO MARQUES DE SOUZA
Endereço: Rua Tenreiro Aranha, 2743, sala 6, Centro, Porto Velho
- RO - CEP: 76860-890
Nome: SERGIO ARAUJO BELEZA
Endereço: Rua Tenreiro Aranha, 2743, sala 6, Centro, Porto Velho
- RO - CEP: 76860-890
Nome: TIBERIO CARDOSO ROCHA
Endereço: Rua Tenreiro Aranha, 2743, sala 6, Centro, Porto Velho
- RO - CEP: 76860-890
EXECUTADO: Nome:
ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
DESPACHO
A parte requerente não apresentou informações concretas e
respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela
qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente (sistema)
para comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
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Processo nº: 7005884-20.2015.8.22.0601 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): LUCINERIS ALVES DE SOUZA CRUZ
Advogado do(a) REQUERENTE: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES
NETO - RO000324A
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido corretamente,
razão pela qual RECEBO O RECURSO no efeito meramente
devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7003462-58.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ROSA MARIA PINHO CAMPOS
Advogados do(a) REQUERENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido corretamente,
razão pela qual RECEBO O RECURSO no efeito meramente
devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7017993-52.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): JEZIEL DA SILVA ALMEIDA
Advogados do(a) REQUERENTE: GILBER ROCHA MERCES RO0005797, UILIAN HONORATO TRESSMANN - RO0006805
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido corretamente,
razão pela qual RECEBO O RECURSO no efeito meramente
devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7025513-29.2018.8.22.0001
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EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: GUSTAVO BERNARDO HADAMES BERNARDI
MONTEIRO
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARIA HELOISA BISCA
BERNARDI - RO0005758, GUSTAVO BERNARDO HADAMES
BERNARDI MONTEIRO - PR0060538
EXECUTADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Há uma tradição forense ligada ao antigo procedimento ordinário em
que os profissionais buscam fornecer parâmetros para a liquidação
da SENTENÇA somente depois que ela é proferida, induzindo a
causa a passar por um necessário procedimento de liquidação, tão
extenso quanto o ordinário.
Atento a isso e a intenção de criar condições para que nos Juizados
Especiais as ações tenham tramitação mais abreviada criou-se
procedimento único com eliminação de várias fases, inclusive a da
liquidação de SENTENÇA, tanto que no art. 38, parágrafo único,
da Lei n° 9.099/95 proibiu-se SENTENÇA condenatória ilíquida,
“ainda que genérico o pedido”.
Por essa razão é preciso que o advogado da parte requerente sempre
apresente um memorial de cálculo no qual faça esclarecimentos
sobre a origem dos dados numéricos que empregar (em que
provas constam), bem como qual sua relação com a tese jurídica
construída e qual o raciocínio matemático utilizado para que seja
possível entender se a formação do valor e sua evolução obedecem
critérios legais (índices corretos, forma de contagem correta,
momento inicial e final de contagem corretos etc).
A falta de atenção para esse aspecto poderá ter como resultado a
falência no ônus de influenciar a formação da convicção do julgador
e, por consequência, o direito não ser reconhecido no MÉRITO. Na
medida em que não é possível concordar que os valores sugeridos
são os correspondentes a tese jurídica ou mesmo sobre como
esses valores deveriam ter evoluído no tempo o resultado será
uma declaração de que o direito não foi provado.
Esse esclarecimento é prestado porque muitas das petições iniciais
apresentam cálculos sintéticos que presumem uma série de pontos
que o advogado da parte requerente deve convencer o julgador
de serem existentes e também de produzirem a consequência
indicada na tese jurídica. Como nenhum julgamento pode partir de
presunções, salvo de autorizadas por lei, falha na construção de
cálculos poderá prejudicar o acolhimento de um pedido.
Ademais, não se deve esquecer que a parte contrária tem o
direito de contraditório e isso significa que deva receber um pleito
com dados que permitam uma CONCLUSÃO lógica, sob pena
de impedir a construção de uma defesa. Daí ser obrigação do
advogado da parte requerente apresentar dados compreensíveis
acerca do desdobramento matemático de sua tese jurídica, sob
pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
Analisando a planilha de cálculo da parte requerente percebo que
está desacompanhada de um memorial onde haja explicação sobre
de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente, bem
como sua relação com o preenchimento dos requisitos materiais
da tese jurídica e o desenvolvimento de uma fórmula matemática
aceita para atualização dos valores.
Posto isto, no prazo de 15 dias, o advogado da parte requerente
deverá emendar a inicial para que os cálculos contenham um
memorial que esclareça:
1) de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente,
2) relação com o preenchimento dos requisitos materiais da tese
jurídica
3) desenvolvimento de uma fórmula matemática aceita para
atualização dos valores (não calcular juros sobre juros, calcular
juros moratórios desde a citação, informar marco inicial e final de
cada item);
4) se os juros são simples e de 0,5% ao mês;
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5) se a atualização monetária está pela TR até 25/03/2015 e a partir
desta data pelo IPCA-E;
Intime-se (DJ) para adequação no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção e arquivamento.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7025313-22.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ARLENE LOPES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALICE NEREIDE SANTANA DE
ARAUJO - RO8437
REQUERIDO: GOVERNO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Há uma tradição forense ligada ao antigo procedimento ordinário em
que os profissionais buscam fornecer parâmetros para a liquidação
da SENTENÇA somente depois que ela é proferida, induzindo a
causa a passar por um necessário procedimento de liquidação, tão
extenso quanto o ordinário.
Atento a isso e a intenção de criar condições para que nos Juizados
Especiais as ações tenham tramitação mais abreviada criou-se
procedimento único com eliminação de várias fases, inclusive a da
liquidação de SENTENÇA, tanto que no art. 38, parágrafo único,
da Lei n° 9.099/95 proibiu-se SENTENÇA condenatória ilíquida,
“ainda que genérico o pedido”.
Por essa razão é preciso que o advogado da parte requerente sempre
apresente um memorial de cálculo no qual faça esclarecimentos
sobre a origem dos dados numéricos que empregar (em que
provas constam), bem como qual sua relação com a tese jurídica
construída e qual o raciocínio matemático utilizado para que seja
possível entender se a formação do valor e sua evolução obedecem
critérios legais (índices corretos, forma de contagem correta,
momento inicial e final de contagem corretos etc).
A falta de atenção para esse aspecto poderá ter como resultado a
falência no ônus de influenciar a formação da convicção do julgador
e, por consequência, o direito não ser reconhecido no MÉRITO. Na
medida em que não é possível concordar que os valores sugeridos
são os correspondentes a tese jurídica ou mesmo sobre como
esses valores deveriam ter evoluído no tempo o resultado será
uma declaração de que o direito não foi provado.
Esse esclarecimento é prestado porque muitas das petições iniciais
apresentam cálculos sintéticos que presumem uma série de pontos
que o advogado da parte requerente deve convencer o julgador
de serem existentes e também de produzirem a consequência
indicada na tese jurídica. Como nenhum julgamento pode partir de
presunções, salvo de autorizadas por lei, falha na construção de
cálculos poderá prejudicar o acolhimento de um pedido.
Ademais, não se deve esquecer que a parte contrária tem o
direito de contraditório e isso significa que deva receber um pleito
com dados que permitam uma CONCLUSÃO lógica, sob pena
de impedir a construção de uma defesa. Daí ser obrigação do
advogado da parte requerente apresentar dados compreensíveis
acerca do desdobramento matemático de sua tese jurídica, sob
pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
Analisando a planilha de cálculo da parte requerente percebo que
está desacompanhada de um memorial onde haja explicação sobre
de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente, bem
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como sua relação com o preenchimento dos requisitos materiais
da tese jurídica e o desenvolvimento de uma fórmula matemática
aceita para atualização dos valores.
Posto isto, no prazo de 15 dias, o advogado da parte requerente
deverá emendar a inicial para que os cálculos contenham um
memorial que esclareça:
1) de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente,
2) relação com o preenchimento dos requisitos materiais da tese
jurídica
3) desenvolvimento de uma fórmula matemática aceita para
atualização dos valores (não calcular juros sobre juros, calcular
juros moratórios desde a citação, informar marco inicial e final de
cada item);
4) se os juros são simples e de 0,5% ao mês;
5) se a atualização monetária está pela TR até 25/03/2015 e a partir
desta data pelo IPCA-E;
Intime-se (DJ) para adequação no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção e arquivamento.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7005948-16.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: WILLIAM BATISTA DE DEUS
Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICIA OLIVEIRA DE
HOLANDA ROCHA - RO0003582, VALESKA REGINA GIL
MENEZES - RO0008024
REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
E TRANSPORTES DO ESTADO DE RONDONIA,
ESTADO DE RONDÔNIA
Intimação AO REQUERENTE (VIA DJE)
FINALIDADE: Considerando que a parte requerida apresentou
recurso em face à r. SENTENÇA, promovo a intimação da parte
autora para, em 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões.
Porto Velho/RO, 9 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7025793-97.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ALDAIR DA SILVA CAMPOS
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de pedido de antecipação de tutela para o fornecimento
de procedimento cirúrgico de NEFRECTOMIA PARCIAL, por
apresentar o RIM direito contraído (CID N26).
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Diz que procurou a DPE para obter o procedimento, vez que tentou
ser submetido a cirurgia, mas sem sucesso.
Alega que o procedimento é eletivo, mas que já aguarda a meses
a cirurgia
É o necessário.
Decido.
Para concessão da tutela pretendida é necessário que estejam
presentes elementos que evidenciem o direito alegado, bem como
o risco de dano ou ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, não é possível verificar a urgência ou risco
de dano, tendo em vista que o procedimento pleiteado é eletivo
e o autor já se encontra na fila de espera (12ª posição), logo,
não há elementos para deferimento do pedido neste momento
processual.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela.
Cite-se com prazo de defesa de 30 dias o ente Público e 15 dias o
particular, ficando ciente de que se desejar a produção de provas
deverá apresentar na peça defensiva tal requerimento com todas
as informações necessárias quais sejam, sob pena de perda do
direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado.
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado
pelo(a) demandante, há de se falar que é irrelevante a discussão
de tal prerrogativa no presente momento, visto que o art. 54° da lei
9.099/95, garante expressamente o livre acesso ao primeiro grau
de jurisdição, independendo de pagamento de custas processuais.
Portanto, tal matéria deverá ser discutida em fase recursal.
Intime-se a parte requerente (sistema).
A citação do ente público será realizada por sistema, servindo cópia
do presente de MANDADO.
O particular será citado por Carta-AR/oficial de justiça/edital ou
pelo escrivão ou chefe de secretaria caso compareça em cartório,
servindo a presente como MANDADO /carta/edital.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do movimento
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7005414-38.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): REGINALDA MAIA DE SA
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7042641-33.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ADONAI FERREIRA DE DEUS e outros (42)
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO BATISTA
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA SILVA RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO BATISTA
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA SILVA RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO BATISTA
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA SILVA RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO BATISTA
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA SILVA RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO BATISTA
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA SILVA RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO BATISTA
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA SILVA RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO BATISTA
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA SILVA RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO BATISTA
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA SILVA RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO BATISTA
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA SILVA RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO BATISTA
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA SILVA RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO BATISTA
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA SILVA RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO BATISTA
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA SILVA RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO BATISTA
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA SILVA RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO BATISTA
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA SILVA RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO BATISTA
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA SILVA RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO BATISTA
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA SILVA RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO BATISTA
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA SILVA RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO BATISTA
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA SILVA RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO BATISTA
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA SILVA RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO BATISTA
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA SILVA RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO BATISTA
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- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA
RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA
RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA
RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA
RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA
RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA
RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA
RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA
RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA
RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA
RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA
RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA
RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA
RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA
RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA
RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA
RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA
RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA
RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA
RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA
RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA
RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA
RO0001779
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO TIMOTEO
- RO0002437, DOUGLAS RICARDO ARANHA DA
RO0001779
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
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DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido corretamente,
razão pela qual RECEBO O RECURSO no efeito meramente
devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7011571-27.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ALAN ANDRADE DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração sob a alegação
de omissão quanto:
1) suprimento de contradição apontada.
É o breve relatório.
Decido.
Não assiste razão a parte embargante!
Explico!
O dever de fundamentação previsto constitucionalmente no art.
93, IX, da CF/88, bem ainda do art. 489, § 1º, do novo CPC, foi
devidamente observado por este juízo. Esta constatação fica
evidente na medida em que a parte recorrente deixou de apontar
o DISPOSITIVO legal supostamente não observado por este
magistrado. Ora, o juiz não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a DECISÃO,
consoante assentou o STF:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA
PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE
DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO OU DE
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. CARÁTER INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão,
contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável
a revisão da DECISÃO em sede de embargos de declaração, em
face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a DECISÃO. 3. A revisão do julgado, com
manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de
embargos (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro
Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; RE n. 591.260-AgRED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado:
“RECLAMAÇÃO. JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À AUTORIDADE DE
DECISÃO DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
A RECLAMAÇÃO NÃO É O INSTRUMENTO PROCESSUAL
ADEQUADO PARA APRECIAR A CORREÇÃO DA APLICAÇÃO
DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE:
RCL 7569. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” 5.
Embargos de declaração desprovidos.
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(Rcl 22759 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166
DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016) (destaquei)
Com a devida vênia, entendo que a SENTENÇA apresentou
fundamentação robusta, clara e não se omitiu em relação
argumentos trazidos na inicial e o que se percebe é que a parte
tenta rediscutir a matéria o que é vedado pelo nosso ordenamento
jurídico, vejamos o disposto na SENTENÇA:
“A parte requerente pleiteia o pagamento de diferenças relativas ao
adicional de insalubridade do período de 2010 a 2014, utilizando o
vencimento como base de cálculo, nos termos da LC n. 413/07.
Não merece acolhimento o pedido, derradeiro porque o art. 10, V,
alínea “a”e parágrafo 10 da LC n. 413/07 foi revogado em 05.11.2009
pela Lei n. 528, não podendo, portanto, ser utilizado como base de
cálculo, se não existe mais no mundo jurídico; segundo porque o
Tribunal de Justiça/RO mudou o seu entendimento, não subsistindo
mais o posicionamento anterior, a que o autor se reporta.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto ao pagamento da diferença do adicional de
insalubridade retroativo, com fundamento na Lei Estadual 1068/02,
no percentual de 40% sobre o salário mínimo, uma vez que os
DISPOSITIVO s de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92,
art. 3º, III, da Lei 1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que
garantiam a vantagem pecuniária, foram revogados expressamente
com a edição da Lei n° 2.165/09.”
Sendo tempestivo, conheço destes embargos, mas nego-lhe
provimento, porquanto no que se refere à alegada contradição,
é de se observar que o embargante busca rediscutir a matéria já
analisada e decidida na SENTENÇA. Confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO.
Os embargos de declaração não servem para a rediscussão da
matéria, mas apenas para sanar vícios como os de omissão,
contradição e obscuridade.” (Embargos de Declaração em Apelação
Cível nº 2004.014222-1/0001-00. Rel. Des. Atapoã da Costa Feliz.
4ª Turma Cível. J: 30.8.2005).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE COBRANÇA – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Não ocorrendo no acórdão a omissão ventilada, não se admite
a interposição de embargos de declaração, mormente quando a
intenção do embargante restringe-se tão somente a rediscutir
matérias que já foram apreciadas por este Tribunal e a levantar
prequestionamento com o fito de interposição de recurso em esfera
superior, o que é defeso em sede de embargos.
O prequestionamento significa o prosseguimento do debate de
matéria apreciada na DECISÃO recorrida, não sendo necessária a
manifestação expressa do acórdão sobre DISPOSITIVO s legais.”
(Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 2005.0066223/0001-00. Rel. Des. Rubens Bergonzi Bossay. 3ª Turma Cível. J:
15.8.2005).
Note-se que a SENTENÇA não precisa apreciar todas as alegações
e fundamentos arguidos pelas partes e a ausência de apreciação
de alegação da parte embargante não enseja omissão do julgado,
não possibilitando à parte o manejo de embargos de declaração.
Segue, assim, o entendimento jurisprudencial:
E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO
DE NÃO-APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES COLOCADAS EM
CONTRA-RAZÕES – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NOS TERMOS
DO ART. 535, II, DO CPC – REJEIÇÃO.
O embargante não demonstra a ocorrência de omissão nos termos
do artigo 535, II, do CPC, ou seja, não demonstra ter deixado o
acórdão de abordar algum ponto relevante para o deslinde da
controvérsia sobre o qual devia pronunciar-se.
O julgador, para expressar sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Está adstrito ao fato trazido a julgamento e não às teses jurídicas
apresentadas.
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(TJ/MS. Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
2005.010209-3⁄0001-00 - Campo Grande. Relator Des. Luiz Carlos
Santini. Julgamento 08.11.2005) Grifo nosso.
Como consequência, isto é, na medida em que a omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não ocorreram na(s)
SENTENÇA (s), torna-se inviável a revisão da DECISÃO em sede
de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual os embargos de declaração
são desprovidos (Rcl 24829 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 25/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-263 DIVULG 09-12-2016 PUBLIC 12-12-2016).
Ademais, não se vislumbra na SENTENÇA, como quer fazer crer
o embargante, qualquer contradição e, ainda que o embargante
não concorde com o seu conteúdo, não é este o meio processual
adequado para provocar a modificação do julgado, que
expressamente justificou a razão do critério da sucumbência – ter o
requerente decaído de parte mínima do pedido.
Intime-se as partes pelo sistema PJe, servindo cópia da presente
de expediente/ comunicação/ intimação/ MANDADO / ofício/ AR.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7008228-23.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: RUTH MARIA MARTINS ROCHA RANGEL
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos. Considerando a petição, onde a parte requerente apresenta
Embargos de Declaração, sob a alegação de que fora disponibilizada
pelo PJE SENTENÇA, omissa quanto a manifestação da prescrição
e base de cálculo.
Diante das alegações da parte embargante necessário se faz fazer
alguns apontamentos.
Decido.
Explico!
Sendo tempestivo, conheço destes embargos, e no MÉRITO negolhe provimento conforme explanações que seguem.
De imediato já explico que é costume deste juízo, devido a
grande demanda, utilizar de SENTENÇA s que abarquem a maior
quantidade de argumentação, assim poderá ter alguns trechos que
não digam respeito ao caso específico, mas considerando que o
excesso não prejudica, pois basta na fase de execução a parte
executar tão somente o que lhe diz respeito, considerando que
este método da mais celeridade, tendo em vista os autos volumes
processuais, segue o entendimento.
Da Base de Cálculo
Tem-se que a aplicação no tempo deve ocorrer da seguinte forma,
de 1992 até outubro de 2009, aplica-se a LC. 68/92 e de novembro
de 2009 até a edição de uma nova lei, aplica-se o dispostos na lei.
2.165/09.
A partir de 01 de janeiro de 2018 passa a vigorar a lei 3.961,
aplicando-se o que nela dispõe.
Em Recurso Em MANDADO de Segurança n. 36.117 – RO
(2011/0245136-3) o STJ pacificou a controvérsia quanto a
aplicação do percentual aplicado na antiga lei n. 2.165/2009 que
alterou a base de cálculo baixando esse valor, e fora decidido que
a alteração na base de cálculo do adicional não ofende o direito
adquirido, por que não há direito adquirido a regime jurídico, e será
sempre possível, desde que não viole o princípio da irredutibilidade
vencimental, vejamos:

QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

138

“A jurisprudência desta Corte é de que a mudança da base de
cálculo do adicional de insalubridade não representa ofensa a
direito adquirido, sendo legítima, desde que não implique redução
de vencimentos do servidor público.”
Assim, então deverá a parte atentar-se o que dispõe o referida
lei 3.961 em seu art. 3º que versa que com a aplicação da Lei,
se houver redução da remuneração, do servidor incidirá adicional
de irredutibilidade, nos termos da Constituição Federal, artigo 37,
inciso XV.
Da Averbação do Tempo de serviço na Ficha Funcional
As averbações são feitas de ofício na ficha funcional do servidor,
portanto desnecessário tal pleito.
Do Entendimento do STJ Sobre a Contribuição Previdenciária.
O Superior Tribunal de Justiça vem afirmando a incidência
de contribuição previdenciária sobre horas extras e sobre os
adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, consoante
precedente que transcrevo:
(…) Portanto, configurada a natureza salarial dos adicionais
noturno, de insalubridade e de periculosidade, como referido
acima, consequentemente sujeitam-se à incidência da exação
impugnada.
Assim sendo não assiste razão a parte embargante quanto nova
legislação que versa sobre a base de cálculo dos adicionais de
insalubridade e periculosidade, devendo a parte requerida aplicar o
que dispõe a legislação em vigor.
Intime-se as partes pelo sistema PJe, servindo cópia da presente
de expediente/ comunicação/ intimação/ MANDADO / ofício/ AR.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7017613-92.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): RAFAEL VALE DO NASCIMENTO
Advogado do(a) REQUERENTE: DENERVAL JOSE DE AGNELO
- RO7134
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7026977-25.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
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REQUERENTE(S): CHARLITON JOSE PINGUELO RANGEL
Advogados do(a) REQUERENTE: ARMANDO DIAS SIMOES
NETO - RO8288, VANESSA CESARIO SOUSA - RO0008058
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7049581-77.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: GILBERTO DANTAS DE ARAUJO
Advogados do(a) REQUERENTE: ARMANDO DIAS SIMOES
NETO - RO8288, VANESSA CESARIO SOUSA - RO0008058
REQUERIDO: AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
DE RONDONIA - AGEVISA/RO
Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL PEREIRA DA SILVA RO5522
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração sob a alegação
de omissão quanto:
1) suprimento de contradição apontada.
É o breve relatório.
Decido.
Não assiste razão a parte embargante!
Explico!
O dever de fundamentação previsto constitucionalmente no art.
93, IX, da CF/88, bem ainda do art. 489, § 1º, do novo CPC, foi
devidamente observado por este juízo. Esta constatação fica
evidente na medida em que a parte recorrente deixou de apontar
o DISPOSITIVO legal supostamente não observado por este
magistrado. Ora, o juiz não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a DECISÃO,
consoante assentou o STF:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA
PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE
DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO OU DE
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. CARÁTER INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão,
contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável
a revisão da DECISÃO em sede de embargos de declaração, em
face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a DECISÃO. 3. A revisão do julgado, com
manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de
embargos (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro
Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; RE n. 591.260-AgRED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
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4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado:
“RECLAMAÇÃO. JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À AUTORIDADE DE
DECISÃO DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
A RECLAMAÇÃO NÃO É O INSTRUMENTO PROCESSUAL
ADEQUADO PARA APRECIAR A CORREÇÃO DA APLICAÇÃO
DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE:
RCL 7569. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” 5.
Embargos de declaração desprovidos.
(Rcl 22759 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166
DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016) (destaquei)
Com a devida vênia, entendo que a SENTENÇA apresentou
fundamentação robusta, clara e não se omitiu em relação
argumentos trazidos na inicial e o que se percebe é que a parte
tenta rediscutir a matéria o que é vedado pelo nosso ordenamento
jurídico, vejamos o disposto na SENTENÇA:
“A parte requerente pleiteia o pagamento de diferenças relativas ao
adicional de insalubridade do período de 2010 a 2014, utilizando o
vencimento como base de cálculo, nos termos da LC n. 413/07.
Não merece acolhimento o pedido, derradeiro porque o art. 10, V,
alínea “a”e parágrafo 10 da LC n. 413/07 foi revogado em 05.11.2009
pela Lei n. 528, não podendo, portanto, ser utilizado como base de
cálculo, se não existe mais no mundo jurídico; segundo porque o
Tribunal de Justiça/RO mudou o seu entendimento, não subsistindo
mais o posicionamento anterior, a que o autor se reporta.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto ao pagamento da diferença do adicional de
insalubridade retroativo, com fundamento na Lei Estadual 1068/02,
no percentual de 40% sobre o salário mínimo, uma vez que os
DISPOSITIVO s de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92,
art. 3º, III, da Lei 1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que
garantiam a vantagem pecuniária, foram revogados expressamente
com a edição da Lei n° 2.165/09.”
Sendo tempestivo, conheço destes embargos, mas nego-lhe
provimento, porquanto no que se refere à alegada contradição,
é de se observar que o embargante busca rediscutir a matéria já
analisada e decidida na SENTENÇA. Confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO.
Os embargos de declaração não servem para a rediscussão da
matéria, mas apenas para sanar vícios como os de omissão,
contradição e obscuridade.” (Embargos de Declaração em Apelação
Cível nº 2004.014222-1/0001-00. Rel. Des. Atapoã da Costa Feliz.
4ª Turma Cível. J: 30.8.2005).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE COBRANÇA – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Não ocorrendo no acórdão a omissão ventilada, não se admite
a interposição de embargos de declaração, mormente quando a
intenção do embargante restringe-se tão somente a rediscutir
matérias que já foram apreciadas por este Tribunal e a levantar
prequestionamento com o fito de interposição de recurso em esfera
superior, o que é defeso em sede de embargos.
O prequestionamento significa o prosseguimento do debate de
matéria apreciada na DECISÃO recorrida, não sendo necessária a
manifestação expressa do acórdão sobre DISPOSITIVO s legais.”
(Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 2005.0066223/0001-00. Rel. Des. Rubens Bergonzi Bossay. 3ª Turma Cível. J:
15.8.2005).
Note-se que a SENTENÇA não precisa apreciar todas as alegações
e fundamentos arguidos pelas partes e a ausência de apreciação
de alegação da parte embargante não enseja omissão do julgado,
não possibilitando à parte o manejo de embargos de declaração.
Segue, assim, o entendimento jurisprudencial:
E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO
DE NÃO-APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES COLOCADAS EM
CONTRA-RAZÕES – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NOS TERMOS
DO ART. 535, II, DO CPC – REJEIÇÃO.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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O embargante não demonstra a ocorrência de omissão nos termos
do artigo 535, II, do CPC, ou seja, não demonstra ter deixado o
acórdão de abordar algum ponto relevante para o deslinde da
controvérsia sobre o qual devia pronunciar-se.
O julgador, para expressar sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Está adstrito ao fato trazido a julgamento e não às teses jurídicas
apresentadas.
(TJ/MS. Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
2005.010209-3⁄0001-00 - Campo Grande. Relator Des. Luiz Carlos
Santini. Julgamento 08.11.2005) Grifo nosso.
Como consequência, isto é, na medida em que a omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não ocorreram na(s)
SENTENÇA (s), torna-se inviável a revisão da DECISÃO em sede
de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual os embargos de declaração
são desprovidos (Rcl 24829 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 25/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-263 DIVULG 09-12-2016 PUBLIC 12-12-2016).
Ademais, não se vislumbra na SENTENÇA, como quer fazer crer
o embargante, qualquer contradição e, ainda que o embargante
não concorde com o seu conteúdo, não é este o meio processual
adequado para provocar a modificação do julgado, que
expressamente justificou a razão do critério da sucumbência – ter o
requerente decaído de parte mínima do pedido.
Intime-se as partes pelo sistema PJe, servindo cópia da presente
de expediente/ comunicação/ intimação/ MANDADO / ofício/ AR.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7017575-17.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): FRANCISCO DIONE MARIM AMANCIO
Advogado do(a) REQUERENTE: VALDISMAR MARIM AMANCIO
- RO0005866
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7038333-17.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): MARIA SOUSA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: SERGIO CARDOSO GOMES
FERREIRA JUNIOR - RO0004407, ARTUR LOPES DE SOUZA RO0006231
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
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DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7003535-93.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): LUCIANA MENDES
Advogados do(a) REQUERENTE: SARA CRISTINA DA SILVA RO8410, ALICE NEREIDE SANTANA DE ARAUJO - RO8437
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7040211-74.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): HENDRYCKS BOTELHO CAHU
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX NASCIMENTO DE
OLIVEIRA - RO7670
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido corretamente,
razão pela qual RECEBO O RECURSO no efeito meramente
devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7008704-61.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): DANIANI HOFFMANN CARDOSO
Advogados do(a) REQUERENTE: ALICE NEREIDE SANTANA DE
ARAUJO - RO8437, SARA CRISTINA DA SILVA - RO8410
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7047817-56.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): FERNANDA GOMES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: ALICE NEREIDE SANTANA DE
ARAUJO - RO8437, SARA CRISTINA DA SILVA - RO8410
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 Processo nº:
7020424-30.2015.8.22.0001
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
EXEQUENTE: Nome: PILAR DELGADO BARBOSA
Endereço: OLAVO PIRES, 1560, B, NOVO HORIZONTE, Urupá RO - CEP: 76929-000
EXECUTADO: Nome:
ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
DESPACHO
A parte requerente não apresentou informações concretas e
respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela
qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente (sistema)
para comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 Processo nº:
7036227-82.2017.8.22.0001
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
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EXEQUENTE: Nome: JOSIANE TEIXEIRA DA SILVA
Endereço: Rua Gregório Alegre, 6762, - de 6643/6644 a 6968/6969,
Aponiã, Porto Velho - RO - CEP: 76824-170
EXECUTADO: Nome: Municipio de Porto Velho
Endereço: desconhecido
DESPACHO
A parte requerente não apresentou informações concretas e
respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela
qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente (sistema)
para comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7039717-15.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: NILSON ANTUNES DE CARVALHO JUNIOR
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSEANDRA REIS MERCADO
- RO0005674, GEREMIAS CARMO NOVAIS - RO0005365, ANA
PAULA LUNA NOVAIS - RO8507
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
A parte requerente requereu a reconsideração da DECISÃO que
indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária.
Considerando que a parte requerente juntou informações concretas
e respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela qual
DEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da assistência
judiciária, razão pela qual RECEBO O RECURSO no efeito
meramente devolutivo. As contrarrazões já foram apresentadas.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz (a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7046726-28.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: OZANIR SILVA DE QUEIROZ
Advogados do(a) REQUERENTE: SERGIO CARDOSO GOMES
FERREIRA JUNIOR - RO0004407, ARTUR LOPES DE SOUZA RO0006231
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração sob a alegação
de omissão quanto:
1) suprimento de contradição apontada.
É o breve relatório.
Decido.
Não assiste razão a parte embargante!
Explico!
O dever de fundamentação previsto constitucionalmente no art.
93, IX, da CF/88, bem ainda do art. 489, § 1º, do novo CPC, foi
devidamente observado por este juízo. Esta constatação fica
evidente na medida em que a parte recorrente deixou de apontar
o DISPOSITIVO legal supostamente não observado por este
magistrado. Ora, o juiz não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a DECISÃO,
consoante assentou o STF:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA
PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE
DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO OU DE
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. CARÁTER INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão,
contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável
a revisão da DECISÃO em sede de embargos de declaração, em
face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a DECISÃO. 3. A revisão do julgado, com
manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de
embargos (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro
Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; RE n. 591.260-AgRED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado:
“RECLAMAÇÃO. JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À AUTORIDADE DE
DECISÃO DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
A RECLAMAÇÃO NÃO É O INSTRUMENTO PROCESSUAL
ADEQUADO PARA APRECIAR A CORREÇÃO DA APLICAÇÃO
DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE:
RCL 7569. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” 5.
Embargos de declaração desprovidos.
(Rcl 22759 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166
DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016) (destaquei)
Com a devida vênia, entendo que a SENTENÇA apresentou
fundamentação robusta, clara e não se omitiu em relação
argumentos trazidos na inicial e o que se percebe é que a parte
tenta rediscutir a matéria o que é vedado pelo nosso ordenamento
jurídico, vejamos o disposto na SENTENÇA:
“A parte requerente pleiteia o pagamento de diferenças relativas ao
adicional de insalubridade do período de 2010 a 2014, utilizando o
vencimento como base de cálculo, nos termos da LC n. 413/07.
Não merece acolhimento o pedido, derradeiro porque o art. 10, V,
alínea “a”e parágrafo 10 da LC n. 413/07 foi revogado em 05.11.2009
pela Lei n. 528, não podendo, portanto, ser utilizado como base de
cálculo, se não existe mais no mundo jurídico; segundo porque o
Tribunal de Justiça/RO mudou o seu entendimento, não subsistindo
mais o posicionamento anterior, a que o autor se reporta.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto ao pagamento da diferença do adicional de
insalubridade retroativo, com fundamento na Lei Estadual 1068/02,
no percentual de 40% sobre o salário mínimo, uma vez que os
DISPOSITIVO s de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92,
art. 3º, III, da Lei 1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que
garantiam a vantagem pecuniária, foram revogados expressamente
com a edição da Lei n° 2.165/09.”
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Sendo tempestivo, conheço destes embargos, mas nego-lhe
provimento, porquanto no que se refere à alegada contradição,
é de se observar que o embargante busca rediscutir a matéria já
analisada e decidida na SENTENÇA. Confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO.
Os embargos de declaração não servem para a rediscussão da
matéria, mas apenas para sanar vícios como os de omissão,
contradição e obscuridade.” (Embargos de Declaração em Apelação
Cível nº 2004.014222-1/0001-00. Rel. Des. Atapoã da Costa Feliz.
4ª Turma Cível. J: 30.8.2005).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE COBRANÇA – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Não ocorrendo no acórdão a omissão ventilada, não se admite
a interposição de embargos de declaração, mormente quando a
intenção do embargante restringe-se tão somente a rediscutir
matérias que já foram apreciadas por este Tribunal e a levantar
prequestionamento com o fito de interposição de recurso em esfera
superior, o que é defeso em sede de embargos.
O prequestionamento significa o prosseguimento do debate de
matéria apreciada na DECISÃO recorrida, não sendo necessária a
manifestação expressa do acórdão sobre DISPOSITIVO s legais.”
(Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 2005.0066223/0001-00. Rel. Des. Rubens Bergonzi Bossay. 3ª Turma Cível. J:
15.8.2005).
Note-se que a SENTENÇA não precisa apreciar todas as alegações
e fundamentos arguidos pelas partes e a ausência de apreciação
de alegação da parte embargante não enseja omissão do julgado,
não possibilitando à parte o manejo de embargos de declaração.
Segue, assim, o entendimento jurisprudencial:
E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO
DE NÃO-APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES COLOCADAS EM
CONTRA-RAZÕES – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NOS TERMOS
DO ART. 535, II, DO CPC – REJEIÇÃO.
O embargante não demonstra a ocorrência de omissão nos termos
do artigo 535, II, do CPC, ou seja, não demonstra ter deixado o
acórdão de abordar algum ponto relevante para o deslinde da
controvérsia sobre o qual devia pronunciar-se.
O julgador, para expressar sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Está adstrito ao fato trazido a julgamento e não às teses jurídicas
apresentadas.
(TJ/MS. Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
2005.010209-3⁄0001-00 - Campo Grande. Relator Des. Luiz Carlos
Santini. Julgamento 08.11.2005) Grifo nosso.
Como consequência, isto é, na medida em que a omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não ocorreram na(s)
SENTENÇA (s), torna-se inviável a revisão da DECISÃO em sede
de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual os embargos de declaração
são desprovidos (Rcl 24829 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 25/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-263 DIVULG 09-12-2016 PUBLIC 12-12-2016).
Ademais, não se vislumbra na SENTENÇA, como quer fazer crer
o embargante, qualquer contradição e, ainda que o embargante
não concorde com o seu conteúdo, não é este o meio processual
adequado para provocar a modificação do julgado, que
expressamente justificou a razão do critério da sucumbência – ter o
requerente decaído de parte mínima do pedido.
Intime-se as partes pelo sistema PJe, servindo cópia da presente
de expediente/ comunicação/ intimação/ MANDADO / ofício/ AR.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7053866-16.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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REQUERENTE(S): DELIA PEREIRA ROCHA
Advogados do(a) REQUERENTE: SERGIO CARDOSO GOMES
FERREIRA JUNIOR - RO0004407, ARTUR LOPES DE SOUZA RO0006231
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7013113-17.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ADENILDO ALVES VIEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA PAULA LUNA NOVAIS RO8507
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7045559-73.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): NELCI SOUZA VALENTIM
Advogados do(a) REQUERENTE: ARTUR LOPES DE SOUZA RO0006231, SERGIO CARDOSO GOMES FERREIRA JUNIOR RO0004407
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 Processo nº:
7026800-61.2017.8.22.0001
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Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
EXEQUENTE: Nome: ELIEBER NASCIMENTO DE SOUZA
Endereço: Rua Aruanã, 5331, Lagoa, Porto Velho - RO - CEP:
76812-176
EXECUTADO: Nome:
ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Avenida Farquar, 2986, Pedrinhas, Porto Velho - RO CEP: 76801-470
DESPACHO
A parte requerente não apresentou informações concretas e
respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela
qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente (sistema)
para comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7049255-20.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): VERONICA MENEZES FERREIRA LUZ
Advogados do(a) REQUERENTE: SARA CRISTINA DA SILVA RO8410, ALICE NEREIDE SANTANA DE ARAUJO - RO8437
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7043012-60.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): LUZIANE DE SOUZA SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: WALESKA ROSSENDY
BEZERRA - RO7468
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7063806-39.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ANA PAULA BRAGA RAIMUNDO, ANDERSON
ORTIZ DE OLIVEIRA, CLAUDIO PASCOAL, DAMARIS OLIVEIRA
BEZERRA DO NASCIMENTO, FAGNER CUSTODIO DA SILVA,
JASSON FRANK LONGHI DE MATTOS, JOCIMAR PEREIRA,
JOSE CAVALCANTI BEZERRA, JOSE MILTON MARTINS,
MARCELO ALMEIDA BRUNOW FREITAS, MARCELO REZENDE
FERREIRA, MARIA JOSE CARNEIRO DO CARMO, MAXIMILIANO
LEONARDO FRANCENER ALFLEN, RISALVA GERMANO DE
LIMA, VICENTE CARVALHO DE ALBUQUERQUE, WENDERSON
SARUDAKIS DE ARAUJO, PATRICIA DA SILVA BONI
Advogados do(a) REQUERENTE: WILLIAM ALVES BORGES RO5074, HULDAYSE PINHEIRO HERMSDORF - RO0004617,
VELCI JOSE DA SILVA NECKEL - RO0003844
Advogado do(a) REQUERENTE: HULDAYSE PINHEIRO
HERMSDORF - RO0004617
Advogado do(a) REQUERENTE: HULDAYSE PINHEIRO
HERMSDORF - RO0004617
Advogado do(a) REQUERENTE: HULDAYSE PINHEIRO
HERMSDORF - RO0004617
Advogado do(a) REQUERENTE: HULDAYSE PINHEIRO
HERMSDORF - RO0004617
Advogado do(a) REQUERENTE: HULDAYSE PINHEIRO
HERMSDORF - RO0004617
Advogado do(a) REQUERENTE: HULDAYSE PINHEIRO
HERMSDORF - RO0004617
Advogado do(a) REQUERENTE: HULDAYSE PINHEIRO
HERMSDORF - RO0004617
Advogado do(a) REQUERENTE: HULDAYSE PINHEIRO
HERMSDORF - RO0004617
Advogado do(a) REQUERENTE: HULDAYSE PINHEIRO
HERMSDORF - RO0004617
Advogado do(a) REQUERENTE: HULDAYSE PINHEIRO
HERMSDORF - RO0004617
Advogado do(a) REQUERENTE: HULDAYSE PINHEIRO
HERMSDORF - RO0004617
Advogado do(a) REQUERENTE: HULDAYSE PINHEIRO
HERMSDORF - RO0004617
Advogado do(a) REQUERENTE: HULDAYSE PINHEIRO
HERMSDORF - RO0004617
Advogado do(a) REQUERENTE: HULDAYSE PINHEIRO
HERMSDORF - RO0004617
Advogado do(a) REQUERENTE: HULDAYSE PINHEIRO
HERMSDORF - RO0004617
Advogado do(a) REQUERENTE: HULDAYSE PINHEIRO
HERMSDORF - RO0004617
REQUERIDO:
AGENCIA
DE
DEFESA
SANITARIA
AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração sob a alegação
de omissão quanto:
1) suprimento de contradição apontada.
É o breve relatório.
Decido.
Não assiste razão a parte embargante!
Explico!
O dever de fundamentação previsto constitucionalmente no art.
93, IX, da CF/88, bem ainda do art. 489, § 1º, do novo CPC, foi
devidamente observado por este juízo. Esta constatação fica
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evidente na medida em que a parte recorrente deixou de apontar
o DISPOSITIVO legal supostamente não observado por este
magistrado. Ora, o juiz não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a DECISÃO,
consoante assentou o STF:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA
PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE
DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO OU DE
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. CARÁTER INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão,
contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável
a revisão da DECISÃO em sede de embargos de declaração, em
face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a DECISÃO. 3. A revisão do julgado, com
manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de
embargos (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro
Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; RE n. 591.260-AgRED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado:
“RECLAMAÇÃO. JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À AUTORIDADE DE
DECISÃO DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
A RECLAMAÇÃO NÃO É O INSTRUMENTO PROCESSUAL
ADEQUADO PARA APRECIAR A CORREÇÃO DA APLICAÇÃO
DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE:
RCL 7569. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” 5.
Embargos de declaração desprovidos.
(Rcl 22759 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166
DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016) (destaquei)
Com a devida vênia, entendo que a SENTENÇA apresentou
fundamentação robusta, clara e não se omitiu em relação
argumentos trazidos na inicial e o que se percebe é que a parte
tenta rediscutir a matéria o que é vedado pelo nosso ordenamento
jurídico, vejamos o disposto na SENTENÇA:
“A parte requerente pleiteia o pagamento de diferenças relativas ao
adicional de insalubridade do período de 2010 a 2014, utilizando o
vencimento como base de cálculo, nos termos da LC n. 413/07.
Não merece acolhimento o pedido, derradeiro porque o art. 10, V,
alínea “a”e parágrafo 10 da LC n. 413/07 foi revogado em 05.11.2009
pela Lei n. 528, não podendo, portanto, ser utilizado como base de
cálculo, se não existe mais no mundo jurídico; segundo porque o
Tribunal de Justiça/RO mudou o seu entendimento, não subsistindo
mais o posicionamento anterior, a que o autor se reporta.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto ao pagamento da diferença do adicional de
insalubridade retroativo, com fundamento na Lei Estadual 1068/02,
no percentual de 40% sobre o salário mínimo, uma vez que os
DISPOSITIVO s de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92,
art. 3º, III, da Lei 1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que
garantiam a vantagem pecuniária, foram revogados expressamente
com a edição da Lei n° 2.165/09.”
Sendo tempestivo, conheço destes embargos, mas nego-lhe
provimento, porquanto no que se refere à alegada contradição,
é de se observar que o embargante busca rediscutir a matéria já
analisada e decidida na SENTENÇA. Confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO.
Os embargos de declaração não servem para a rediscussão da
matéria, mas apenas para sanar vícios como os de omissão,
contradição e obscuridade.” (Embargos de Declaração em Apelação
Cível nº 2004.014222-1/0001-00. Rel. Des. Atapoã da Costa Feliz.
4ª Turma Cível. J: 30.8.2005).

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE COBRANÇA – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Não ocorrendo no acórdão a omissão ventilada, não se admite
a interposição de embargos de declaração, mormente quando a
intenção do embargante restringe-se tão somente a rediscutir
matérias que já foram apreciadas por este Tribunal e a levantar
prequestionamento com o fito de interposição de recurso em esfera
superior, o que é defeso em sede de embargos.
O prequestionamento significa o prosseguimento do debate de
matéria apreciada na DECISÃO recorrida, não sendo necessária a
manifestação expressa do acórdão sobre DISPOSITIVO s legais.”
(Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 2005.0066223/0001-00. Rel. Des. Rubens Bergonzi Bossay. 3ª Turma Cível. J:
15.8.2005).
Note-se que a SENTENÇA não precisa apreciar todas as alegações
e fundamentos arguidos pelas partes e a ausência de apreciação
de alegação da parte embargante não enseja omissão do julgado,
não possibilitando à parte o manejo de embargos de declaração.
Segue, assim, o entendimento jurisprudencial:
E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO
DE NÃO-APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES COLOCADAS EM
CONTRA-RAZÕES – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NOS TERMOS
DO ART. 535, II, DO CPC – REJEIÇÃO.
O embargante não demonstra a ocorrência de omissão nos termos
do artigo 535, II, do CPC, ou seja, não demonstra ter deixado o
acórdão de abordar algum ponto relevante para o deslinde da
controvérsia sobre o qual devia pronunciar-se.
O julgador, para expressar sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Está adstrito ao fato trazido a julgamento e não às teses jurídicas
apresentadas.
(TJ/MS. Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
2005.010209-3⁄0001-00 - Campo Grande. Relator Des. Luiz Carlos
Santini. Julgamento 08.11.2005) Grifo nosso.
Como consequência, isto é, na medida em que a omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não ocorreram na(s)
SENTENÇA (s), torna-se inviável a revisão da DECISÃO em sede
de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual os embargos de declaração
são desprovidos (Rcl 24829 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 25/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-263 DIVULG 09-12-2016 PUBLIC 12-12-2016).
Ademais, não se vislumbra na SENTENÇA, como quer fazer crer
o embargante, qualquer contradição e, ainda que o embargante
não concorde com o seu conteúdo, não é este o meio processual
adequado para provocar a modificação do julgado, que
expressamente justificou a razão do critério da sucumbência – ter o
requerente decaído de parte mínima do pedido.
Intime-se as partes pelo sistema PJe, servindo cópia da presente
de expediente/ comunicação/ intimação/ MANDADO / ofício/ AR.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7044679-81.2017.8.22.0001
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: EMANUELA LUZ SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JANAINA GUARACIARA MENDES
DA SILVA - RO5997
EXECUTADO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
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SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração em que a parte
embargante/exequente alega a existência de omissão em relação:
a) contradição na SENTENÇA pro se tratar de processos distintos;
É o breve relatório.
Decido.
Sem razão a parte embargante.
Conforme observado por este r. Juízo, a parte embargante/
exequente cobrou em duplicidade o adicional de insalubridade e
o de periculosidade. Tal postura resultou em sua condenação por
litigância de má-fé.
Em momento algum na petição inicial e no pedido de cumprimento
de SENTENÇA, a parte embargante/exequente tratou da
compensação dos créditos do adicional de insalubridade com os
da periculosidade, que era seu dever (boa-fé processual), como
quem quisesse alertar o Juízo de um eventual erro que pudesse
ocorrer quando da prolação da SENTENÇA.
Assim em que pese a parte embargante alegue que seu direito
fora constituído anteriormente a propositura da execução, é
perfeitamente compreensível que o patrono da parte requerente em
uma simples consulta junto ao sitio eletrônico do TJRO, saberia da
existência de uma ação com período cumulado em que é vedado
por lei a cumulação dos adicionais aqui discutidos.
Ora, pelo princípio da boa-fé processual, é dever da parte litigante
informar o r. Juízo sobre a intenção de não cumular as verbas de
insalubridade com as de periculosidade. Pelo princípio da boafé processual, é dever da parte litigante desistir da ação menos
vantajosa ou conflitante com a ulterior ou renunciar à cobrança
de verbas conflitantes decorrente de uma nova ação, sob pena
de induzimento do Juízo em erro ao determinar o pagamento
indevido de verbas inacumuláveis, o que ocorreu nos presentes
autos. A propósito, há notícias de servidores públicos recebendo
indevidamente e concomitantemente os adicionais de insalubridade
e periculosidade, justamente por terem cobrado “sem ressalvas” as
duas verbas na justiça em períodos conflitantes.
Com isso, denota-se dos embargos que a intenção da parte
embargante/exequente não é a supressão de uma omissão, mas
sim a rediscussão do MÉRITO da SENTENÇA que o condenou
por litigância de má-fé, o que é vedado em sede de embargos de
declaração.
A parte fala que o processo que originou a execução é de 2014,
porém a ação de execução é de 2017, conforme verificamos nestes
autos. Processno n. 7044679-81.2017, ou seja em uma simples
consulta processual no sitio eletrônico do TJRO seria possível
constatar a existência da ação.
Quanto a apuração de irresponsabilidade cometida pela advogada
Janaina Guaraciara, assiste razão visto que somente passou
a atuar nos presentes autos no mês de outubro de 2017, assim
desnecessária a remessa para a OAB.
Ora, o juiz não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a DECISÃO, consoante assentou o
STF:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA
PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE
DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO OU DE
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. CARÁTER INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão,
contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável
a revisão da DECISÃO em sede de embargos de declaração, em
face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar. 3. A revisão do julgado, com manifesto
caráter a DECISÃO infringente, revela-se inadmissível, em sede de
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embargos (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro
Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; RE n. 591.260-AgRED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado:
“RECLAMAÇÃO. JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À AUTORIDADE DE
DECISÃO DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES. A RECLAMAÇÃO NÃO É O INSTRUMENTO
PROCESSUAL ADEQUADO PARA APRECIAR A CORREÇÃO
DA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
PRECEDENTE: RCL 7569. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA
SEGUIMENTO.” 5. Embargos de declaração desprovidos. (Rcl
22759 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 0808-2016 PUBLIC 09-08-2016) (destaquei).
Como dito acima, a parte requerente/embargante não tratou da
compensação anteriormente à SENTENÇA prolatada na fase
de cumprimento de SENTENÇA, fato que afasta a existência de
omissão na referida DECISÃO.
O direito brasileiro adota a técnica da fundamentação suficiente e
não da fundamentação exauriente (ou completa).
Neste sentido, não há omissão a ser suprida posto que em sede de
embargos de declaração ela só se configuraria se houvesse prévio
pedido de compensação, o que não ocorreu.
Destarte, resumindo-se a irresignação do embargante ao
seu mero inconformismo com o resultado do julgado, não há
nenhum fundamento que justifique a interposição dos embargos
de declaração, que se prestam tão somente a sanar eventual
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado,
e não a reapreciar a causa (EDcl no REsp 1365215/PR, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
19/09/2017, DJe 27/09/2017).
Concluo, assim, inexistir na(s) SENTENÇA (s) a(s) contradição(ões)/
omissão(ões)/ obscuridade(s)/ erro material apontada(s) pela parte
embargante/requerida.
O único ponto que deve ser modificado junto a SENTENÇA que
condenou em litigância de má fé, é a parte em que condenou
solidariamente o patrono em multa, que esse ônus é exclusivo da
parte, visto que a mesma procura vários advogados para pleitearem
a mesma coisa conforme ficou constatado.
Como consequência, isto é, na medida em que a omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não ocorreram na(s)
SENTENÇA (s), torna-se inviável a revisão da DECISÃO em sede
de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual os embargos de declaração
são desprovidos (Rcl 24829 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 25/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-263 DIVULG 09-12-2016 PUBLIC 12-12-2016).
Por fim, consoante lições de Elpídio Donizetti (2016, p. 1502),
em regra, no julgamento dos embargos declaratórios “não se
exige a intimação da parte embargada porque não comporta
novo julgamento da causa, mas apenas prolação de DECISÃO
integrativa ou aclaratória”. Segundo o renomado jurista, somente
quando o julgamento comportar inevitável alteração no julgamento,
que não é o caso, será necessária ampla participação das partes.
Assim, por entender que estes embargos de declaração não
têm efeitos modificativos, tenho que eles podem ser julgados
independentemente da intimação da parte embargada.
Posto isto, conheço os embargos de declaração, mas, no MÉRITO,
julgo-os IMPROCEDENTES.
Fica(m) o(s) causídico(s) alertado(s) que a oposição de novos
embargos de declaração sob mesmo fundamento serão
considerados por este juízo como protelatórios a ensejar a aplicação
de multa prevista no art. 1.026 e do art. 81, ambos do novo CPC,
em caráter cumulativo.
Intime-se as partes pelo sistema PJe, servindo cópia da presente
de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ MANDADO /
ofício.
Após, arquivem-se!
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.

QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

146

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7004819-73.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ANA ALICE ALVES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANA DE KASSIA RIBEIRO
PIMENTA - RO0004708
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Analisar se o processo está com a classe correta (ECFP) e promover
a correção se for o caso.
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito,
assim sendo expeça-se RPV/precatório no valor de R$ 15.532,47,
conforme cálculos apresentados pela parte executada.
O (a) advogado (a) da parte requerente deverá no prazo de 5
dias, sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV). No caso de precatório as cópias deverão ser entregues
em 2 (duas) vias em cartório.
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se
de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7055332-79.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): LEONIZE MARIA NASCIMENTO COSTA
Advogados
do(a)
REQUERENTE:
UILIAN
HONORATO
TRESSMANN - RO0006805, GILBER ROCHA MERCES RO0005797
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7029275-24.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): TANIA LEAL MOREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: JHONATAS EMMANUEL PINI RO0004265
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 Processo nº:
7036254-65.2017.8.22.0001
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
EXEQUENTE: Nome: PAULO RICARDO ALVES FRUTUOSO
Endereço: Rua Capelinha, 1384, Eletronorte, Porto Velho - RO CEP: 76808-472
EXECUTADO: Nome: Municipio de Porto Velho
Endereço: desconhecido
DESPACHO
A parte requerente não apresentou informações concretas e
respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela
qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente (sistema)
para comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7019026-77.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): BEATRIZ JACINTO XAVIER
Advogados do(a) REQUERENTE: ALICE NEREIDE SANTANA DE
ARAUJO - RO8437, SARA CRISTINA DA SILVA - RO8410
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
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Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7025300-23.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: MARCIO CARLOS SILVA ROCHA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALICE NEREIDE SANTANA DE
ARAUJO - RO8437
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Há uma tradição forense ligada ao antigo procedimento ordinário em
que os profissionais buscam fornecer parâmetros para a liquidação
da SENTENÇA somente depois que ela é proferida, induzindo a
causa a passar por um necessário procedimento de liquidação, tão
extenso quanto o ordinário.
Atento a isso e a intenção de criar condições para que nos Juizados
Especiais as ações tenham tramitação mais abreviada criou-se
procedimento único com eliminação de várias fases, inclusive a da
liquidação de SENTENÇA, tanto que no art. 38, parágrafo único,
da Lei n° 9.099/95 proibiu-se SENTENÇA condenatória ilíquida,
“ainda que genérico o pedido”.
Por essa razão é preciso que o advogado da parte requerente sempre
apresente um memorial de cálculo no qual faça esclarecimentos
sobre a origem dos dados numéricos que empregar (em que
provas constam), bem como qual sua relação com a tese jurídica
construída e qual o raciocínio matemático utilizado para que seja
possível entender se a formação do valor e sua evolução obedecem
critérios legais (índices corretos, forma de contagem correta,
momento inicial e final de contagem corretos etc).
A falta de atenção para esse aspecto poderá ter como resultado a
falência no ônus de influenciar a formação da convicção do julgador
e, por consequência, o direito não ser reconhecido no MÉRITO. Na
medida em que não é possível concordar que os valores sugeridos
são os correspondentes a tese jurídica ou mesmo sobre como
esses valores deveriam ter evoluído no tempo o resultado será
uma declaração de que o direito não foi provado.
Esse esclarecimento é prestado porque muitas das petições iniciais
apresentam cálculos sintéticos que presumem uma série de pontos
que o advogado da parte requerente deve convencer o julgador
de serem existentes e também de produzirem a consequência
indicada na tese jurídica. Como nenhum julgamento pode partir de
presunções, salvo de autorizadas por lei, falha na construção de
cálculos poderá prejudicar o acolhimento de um pedido.
Ademais, não se deve esquecer que a parte contrária tem o
direito de contraditório e isso significa que deva receber um pleito
com dados que permitam uma CONCLUSÃO lógica, sob pena
de impedir a construção de uma defesa. Daí ser obrigação do
advogado da parte requerente apresentar dados compreensíveis
acerca do desdobramento matemático de sua tese jurídica, sob
pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
Analisando a planilha de cálculo da parte requerente percebo que
está desacompanhada de um memorial onde haja explicação sobre
de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente, bem
como sua relação com o preenchimento dos requisitos materiais
da tese jurídica e o desenvolvimento de uma fórmula matemática
aceita para atualização dos valores.
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Posto isto, no prazo de 15 dias, o advogado da parte requerente
deverá emendar a inicial para que os cálculos contenham um
memorial que esclareça:
1) de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente,
2) relação com o preenchimento dos requisitos materiais da tese
jurídica
3) desenvolvimento de uma fórmula matemática aceita para
atualização dos valores (não calcular juros sobre juros, calcular
juros moratórios desde a citação, informar marco inicial e final de
cada item);
4) se os juros são simples e de 0,5% ao mês;
5) se a atualização monetária está pela TR até 25/03/2015 e a partir
desta data pelo IPCA-E;
Intime-se (DJ) para adequação no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção e arquivamento.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 Processo nº:
7014764-55.2015.8.22.0001
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
EXEQUENTE: Nome: ADEMIR PEDROSO
Endereço: Rua Monte Santo, 5227, Nova Floresta, Porto Velho RO - CEP: 76807-480
EXECUTADO: Nome:
ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: AC Esplanada das Secretarias, 2986, Complexo
Administrativo Político, Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801976
DESPACHO
A parte requerente não apresentou informações concretas e
respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela
qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente (sistema)
para comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 Processo nº:
7043993-89.2017.8.22.0001
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
EXEQUENTE: Nome: LINDIANE LOPES DA SILVA
Endereço: Rua Ibotirama, 1815, - até 2179/2180, Marcos Freire,
Porto Velho - RO - CEP: 76814-108
EXECUTADO: Nome:
ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: AV.FARQUAR, 2686, PEDRINHAS, Porto Velho - RO CEP: 76900-999
DESPACHO
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
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O patrono da parte recorrida foi intimado para apresentação de
suas contrarrazões, mas ficou inerte, devendo o processo ser
enviado para a Turma Recursal mesmo sem a referida peça.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz (a) de Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 Processo nº:
7058440-19.2016.8.22.0001
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
EXEQUENTE: Nome: ALEX GRANJEIRO MENDES
Endereço: Giacomo Casara, 574, Caetano, Guajará-Mirim - RO CEP: 76850-000
EXECUTADO: Nome:
ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Avenida Farquar, 2986, - de 2882 a 3056 - lado par,
Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-470
DESPACHO
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
O patrono da parte recorrida foi intimado para apresentação de
suas contrarrazões, mas ficou inerte, devendo o processo ser
enviado para a Turma Recursal mesmo sem a referida peça.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz (a) de Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7042265-47.2016.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S):
JASON
ACACIO
DE
CARVALHO
CANTAREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: MAGNALDO SILVA DE JESUS
- RO0003485
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido corretamente,
razão pela qual RECEBO O RECURSO no efeito meramente
devolutivo.
Intime-se a parte recorrida pelo sistema para que apresente suas
contrarrazões no prazo de 10 dias, sob pena do recurso subir para
a Turma Recursal independente dele.
Agende-se decurso de prazo. Assim que apresentadas as
contrarrazões ou decorrido o prazo para a vinda delas o processo
deverá ser enviado para a Turma Recursal independentemente de
nova deliberação judicial.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito , assinando digitalmente.PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7049073-34.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
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REQUERENTE: CAMILA GOMES DE LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO FELIZARDO DE
ALENCAR - RO0002394
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição, onde a parte requerente apresenta
Embargos de Declaração, sob a alegação de que fora disponibilizada
pelo PJE SENTENÇA, omissa quanto a manifestação da prescrição
e base de cálculo.
Diante das alegações da parte embargante necessário se faz fazer
alguns apontamentos.
Decido.
Explico!
Sendo tempestivo, conheço destes embargos, e no MÉRITO negolhe provimento conforme explanações que seguem.
De imediato já explico que é costume deste juízo, devido a
grande demanda, utilizar de SENTENÇA s que abarquem a maior
quantidade de argumentação, assim poderá ter alguns trechos que
não digam respeito ao caso específico, mas considerando que o
excesso não prejudica, pois basta na fase de execução a parte
executar tão somente o que lhe diz respeito, considerando que
este método da mais celeridade, tendo em vista os autos volumes
processuais, segue o entendimento.
Da Base de Cálculo
Tem-se que a aplicação no tempo deve ocorrer da seguinte forma,
de 1992 até outubro de 2009, aplica-se a LC. 68/92 e de novembro
de 2009 até a edição de uma nova lei, aplica-se o dispostos na lei.
2.165/09.
A partir de 01 de janeiro de 2018 passa a vigorar a lei 3.961,
aplicando-se o que nela dispõe.
Em Recurso Em MANDADO de Segurança n. 36.117 – RO
(2011/0245136-3) o STJ pacificou a controvérsia quanto a
aplicação do percentual aplicado na antiga lei n. 2.165/2009 que
alterou a base de cálculo baixando esse valor, e fora decidido que
a alteração na base de cálculo do adicional não ofende o direito
adquirido, por que não há direito adquirido a regime jurídico, e será
sempre possível, desde que não viole o princípio da irredutibilidade
vencimental, vejamos:
“A jurisprudência desta Corte é de que a mudança da base de
cálculo do adicional de insalubridade não representa ofensa a
direito adquirido, sendo legítima, desde que não implique redução
de vencimentos do servidor público.”
Assim, então deverá a parte atentar-se o que dispõe o referida
lei 3.961 em seu art. 3º que versa que com a aplicação da Lei,
se houver redução da remuneração, do servidor incidirá adicional
de irredutibilidade, nos termos da Constituição Federal, artigo 37,
inciso XV.
Da Averbação do Tempo de serviço na Ficha Funcional
As averbações são feitas de ofício na ficha funcional do servidor,
portanto desnecessário tal pleito.
Do Entendimento do STJ Sobre a Contribuição Previdenciária.
O Superior Tribunal de Justiça vem afirmando a incidência
de contribuição previdenciária sobre horas extras e sobre os
adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, consoante
precedente que transcrevo:
(…) Portanto, configurada a natureza salarial dos adicionais
noturno, de insalubridade e de periculosidade, como referido
acima, consequentemente sujeitam-se à incidência da exação
impugnada.
Assim sendo não assiste razão a parte embargante quanto nova
legislação que versa sobre a base de cálculo dos adicionais de
insalubridade e periculosidade, devendo a parte requerida aplicar o
que dispõe a legislação em vigor.
Intime-se as partes pelo sistema PJe, servindo cópia da presente
de expediente/ comunicação/ intimação/ MANDADO / ofício/ AR.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7008238-67.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO CARVALHO BRITO
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição, onde a parte requerente apresenta
Embargos de Declaração, sob a alegação de que fora disponibilizada
pelo PJE SENTENÇA, omissa quanto a manifestação da prescrição
e base de cálculo.
Diante das alegações da parte embargante necessário se faz fazer
alguns apontamentos.
Decido.
Explico!
Sendo tempestivo, conheço destes embargos, e no MÉRITO negolhe provimento conforme explanações que seguem.
De imediato já explico que é costume deste juízo, devido a
grande demanda, utilizar de SENTENÇA s que abarquem a maior
quantidade de argumentação, assim poderá ter alguns trechos que
não digam respeito ao caso específico, mas considerando que o
excesso não prejudica, pois basta na fase de execução a parte
executar tão somente o que lhe diz respeito, considerando que
este método da mais celeridade, tendo em vista os autos volumes
processuais, segue o entendimento.
Da Base de Cálculo
Tem-se que a aplicação no tempo deve ocorrer da seguinte forma,
de 1992 até outubro de 2009, aplica-se a LC. 68/92 e de novembro
de 2009 até a edição de uma nova lei, aplica-se o dispostos na lei.
2.165/09.
A partir de 01 de janeiro de 2018 passa a vigorar a lei 3.961,
aplicando-se o que nela dispõe.
Em Recurso Em MANDADO de Segurança n. 36.117 – RO
(2011/0245136-3) o STJ pacificou a controvérsia quanto a
aplicação do percentual aplicado na antiga lei n. 2.165/2009 que
alterou a base de cálculo baixando esse valor, e fora decidido que
a alteração na base de cálculo do adicional não ofende o direito
adquirido, por que não há direito adquirido a regime jurídico, e será
sempre possível, desde que não viole o princípio da irredutibilidade
vencimental, vejamos:
“A jurisprudência desta Corte é de que a mudança da base de
cálculo do adicional de insalubridade não representa ofensa a
direito adquirido, sendo legítima, desde que não implique redução
de vencimentos do servidor público.”
Assim, então deverá a parte atentar-se o que dispõe o referida
lei 3.961 em seu art. 3º que versa que com a aplicação da Lei,
se houver redução da remuneração, do servidor incidirá adicional
de irredutibilidade, nos termos da Constituição Federal, artigo 37,
inciso XV.
Da Averbação do Tempo de serviço na Ficha Funcional
As averbações são feitas de ofício na ficha funcional do servidor,
portanto desnecessário tal pleito.
Do Entendimento do STJ Sobre a Contribuição Previdenciária.
O Superior Tribunal de Justiça vem afirmando a incidência
de contribuição previdenciária sobre horas extras e sobre os
adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, consoante
precedente que transcrevo:
(…) Portanto, configurada a natureza salarial dos adicionais
noturno, de insalubridade e de periculosidade, como referido
acima, consequentemente sujeitam-se à incidência da exação
impugnada.
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Assim sendo não assiste razão a parte embargante quanto nova
legislação que versa sobre a base de cálculo dos adicionais de
insalubridade e periculosidade, devendo a parte requerida aplicar o
que dispõe a legislação em vigor.
Intime-se as partes pelo sistema PJe, servindo cópia da presente
de expediente/ comunicação/ intimação/ MANDADO / ofício/ AR.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7024897-54.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ELLISON GOMES PANTOJA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO FRACCARO RO0001941
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7000503-65.2014.8.22.0601 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ELIANA MACHADO ARAUJO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito,
assim sendo expeça-se RPV/precatório no valor de R$ 2.562,73
(dois mil, quinhentos sessenta e dois reais e setenta e três
centavos).
Se faltarem dados ou documentos para expedição de RPV/
precatório, a parte requerente deverá ser intimado para providência
no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
A parte credora fica informada que tratando-se de pagamento
por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de 60 dias poderá
peticionar pelo sequestro, pois o processo será automaticamente
desarquivado independente do pagamento de custas e seguirá
para análise judicial.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PORTO VELHO - RO
CPE - CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS - JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Quintino Bocaiuva, nº. 3061 esquina com Av. Jorge Teixeira
(BR -319), 2º Andar - Bairro São Cristóvão - Porto Velho/RO - CEP
76820-842
Processo nº: 7031703-42.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: NELSON PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: NELSON PEREIRA DA SILVA RO0004283
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos, etc.
Trata-se de medida necessária para fins de prestigiar o princípio
da primazia do julgamento de MÉRITO (novo CPC, art. 317) e o
princípio da eficiência.
Converto o julgamento em diligência a fim de oportunizar à parte
requerente a emendar a inicial adequando ação de cobrança para
execução de honorários, haja vista se tratar de título judicial, no
prazo de 15 (quinze) dias.
Ato contínuo, realizada alteração, fica determinado desde já a
citação Estado, ficando ciente de que se desejar a produção de
provas deverá apresentar na peça defensiva tal requerimento com
todas as informações necessárias quais sejam, sob pena de perda
do direito de produzi-las.
Havendo concordância do valor dos honorários advocatícios,
expeça-se RPV/Precatório.
Em havendo impugnação, retornem-me os autos conclusos para
DECISÃO “julgamento - embargos”.
Intimem-se as partes.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7016998-05.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: MARIA DE LOURDES NUNES
Advogado do(a) REQUERENTE: ARMANDO DIAS SIMOES NETO
- RO8288
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração sob a alegação
de omissão quanto:
1) suprimento de contradição apontada.
É o breve relatório.
Decido.
Não assiste razão a parte embargante!
Explico!
O dever de fundamentação previsto constitucionalmente no art.
93, IX, da CF/88, bem ainda do art. 489, § 1º, do novo CPC, foi
devidamente observado por este juízo. Esta constatação fica
evidente na medida em que a parte recorrente deixou de apontar
o DISPOSITIVO legal supostamente não observado por este
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magistrado. Ora, o juiz não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a DECISÃO,
consoante assentou o STF:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA
PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE
DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO OU DE
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. CARÁTER INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão,
contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável
a revisão da DECISÃO em sede de embargos de declaração, em
face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a DECISÃO. 3. A revisão do julgado, com
manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de
embargos (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro
Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; RE n. 591.260-AgRED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado:
“RECLAMAÇÃO. JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À AUTORIDADE DE
DECISÃO DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
A RECLAMAÇÃO NÃO É O INSTRUMENTO PROCESSUAL
ADEQUADO PARA APRECIAR A CORREÇÃO DA APLICAÇÃO
DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE:
RCL 7569. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” 5.
Embargos de declaração desprovidos.
(Rcl 22759 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166
DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016) (destaquei)
Com a devida vênia, entendo que a SENTENÇA apresentou
fundamentação robusta, clara e não se omitiu em relação
argumentos trazidos na inicial e o que se percebe é que a parte
tenta rediscutir a matéria o que é vedado pelo nosso ordenamento
jurídico, vejamos o disposto na SENTENÇA:
“A parte requerente pleiteia o pagamento de diferenças relativas ao
adicional de insalubridade do período de 2010 a 2014, utilizando o
vencimento como base de cálculo, nos termos da LC n. 413/07.
Não merece acolhimento o pedido, derradeiro porque o art. 10, V,
alínea “a”e parágrafo 10 da LC n. 413/07 foi revogado em 05.11.2009
pela Lei n. 528, não podendo, portanto, ser utilizado como base de
cálculo, se não existe mais no mundo jurídico; segundo porque o
Tribunal de Justiça/RO mudou o seu entendimento, não subsistindo
mais o posicionamento anterior, a que o autor se reporta.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto ao pagamento da diferença do adicional de
insalubridade retroativo, com fundamento na Lei Estadual 1068/02,
no percentual de 40% sobre o salário mínimo, uma vez que os
DISPOSITIVO s de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92,
art. 3º, III, da Lei 1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que
garantiam a vantagem pecuniária, foram revogados expressamente
com a edição da Lei n° 2.165/09.”
Sendo tempestivo, conheço destes embargos, mas nego-lhe
provimento, porquanto no que se refere à alegada contradição,
é de se observar que o embargante busca rediscutir a matéria já
analisada e decidida na SENTENÇA. Confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO.
Os embargos de declaração não servem para a rediscussão da
matéria, mas apenas para sanar vícios como os de omissão,
contradição e obscuridade.” (Embargos de Declaração em Apelação
Cível nº 2004.014222-1/0001-00. Rel. Des. Atapoã da Costa Feliz.
4ª Turma Cível. J: 30.8.2005).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE COBRANÇA – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.
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Não ocorrendo no acórdão a omissão ventilada, não se admite
a interposição de embargos de declaração, mormente quando a
intenção do embargante restringe-se tão somente a rediscutir
matérias que já foram apreciadas por este Tribunal e a levantar
prequestionamento com o fito de interposição de recurso em esfera
superior, o que é defeso em sede de embargos.
O prequestionamento significa o prosseguimento do debate de
matéria apreciada na DECISÃO recorrida, não sendo necessária a
manifestação expressa do acórdão sobre DISPOSITIVO s legais.”
(Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 2005.0066223/0001-00. Rel. Des. Rubens Bergonzi Bossay. 3ª Turma Cível. J:
15.8.2005).
Note-se que a SENTENÇA não precisa apreciar todas as alegações
e fundamentos arguidos pelas partes e a ausência de apreciação
de alegação da parte embargante não enseja omissão do julgado,
não possibilitando à parte o manejo de embargos de declaração.
Segue, assim, o entendimento jurisprudencial:
E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO
DE NÃO-APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES COLOCADAS EM
CONTRA-RAZÕES – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NOS TERMOS
DO ART. 535, II, DO CPC – REJEIÇÃO.
O embargante não demonstra a ocorrência de omissão nos termos
do artigo 535, II, do CPC, ou seja, não demonstra ter deixado o
acórdão de abordar algum ponto relevante para o deslinde da
controvérsia sobre o qual devia pronunciar-se.
O julgador, para expressar sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Está adstrito ao fato trazido a julgamento e não às teses jurídicas
apresentadas.
(TJ/MS. Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
2005.010209-3⁄0001-00 - Campo Grande. Relator Des. Luiz Carlos
Santini. Julgamento 08.11.2005) Grifo nosso.
Como consequência, isto é, na medida em que a omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não ocorreram na(s)
SENTENÇA (s), torna-se inviável a revisão da DECISÃO em sede
de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual os embargos de declaração
são desprovidos (Rcl 24829 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 25/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-263 DIVULG 09-12-2016 PUBLIC 12-12-2016).
Ademais, não se vislumbra na SENTENÇA, como quer fazer crer
o embargante, qualquer contradição e, ainda que o embargante
não concorde com o seu conteúdo, não é este o meio processual
adequado para provocar a modificação do julgado, que
expressamente justificou a razão do critério da sucumbência – ter o
requerente decaído de parte mínima do pedido.
Intime-se as partes pelo sistema PJe, servindo cópia da presente
de expediente/ comunicação/ intimação/ MANDADO / ofício/ AR.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia Porto Velho
- 1º Juizado Especial da Fazenda PúblicaAvenida Amazonas, 2375,
Esquina, Nova Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-163 Fone:(69) 32175007
Processo nº: 7006884-41.2017.8.22.0001Classe: CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)
EXEQUENTE: Nome: PERLA SILVA DA ROCHA
Endereço: Rua Opala, 5007, - de 4996/4997 ao fim, Cohab, Porto
Velho - RO - CEP: 76807-814
EXECUTADO: Nome:
ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: Avenida Farquar, 2986, Pedrinhas, Porto Velho - RO CEP: 76801-470
DESPACHO
Analisar se o processo está com a classe correta (ECFP) e promover
a correção se for o caso.
Conforme cálculos apresentado pela parte executada acolho-os,
porém considerando que a parte exequente abriu mão de valores
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para recebimento por RPV, homologo os valores apresentado pela
parte executada, devendo a RPV ser expedida no limite de 10
salários mínimos.
O processo venceu as etapas para definição do valor do crédito,
assim sendo expeça-se RPV/precatório no valor de R$ 9.540,00,
conforme apresentado pela parte exequente.
O (a) advogado (a) da parte requerente deverá no prazo de 5
dias, sob pena de arquivamento, caso a documentação não esteja
nos autos, apresentar a documentação para expedição de RPV/
PRECATÓRIO: 1) Procuração com poderes específicos para
receber e dar quitação (caso o advogado opte por receber em seu
nome); 2) Procuração: 3) Contrato de honorários advocatícios; 4)
Cópia da SENTENÇA; 5) Cópia do acórdão (se houver); 6) Cópia da
certidão de trânsito em julgado; 7) Cópia da petição de cumprimento
de SENTENÇA; 8) Cópia da petição em que há concordância com
os valores ou impugnação aos cálculos; 9) Cópia do DESPACHO
em se determina a expedição do precatório ou RPV; 10) Dados
bancários da parte autora e advogado; 11) planilha de cálculos
homologado; 12)Termo de Renúncia (caso opte pelo recebimento
de RPV). No caso de precatório as cópias deverão ser entregues
em 2 (duas) vias em cartório.
Caso a documentação acima referenciados já esteja nos autos o
advogado deverá mencionar o ID.
Assim que a RPV/precatório for expedido e encaminhado, arquivese.
Ao advogado da parte credora fica informado que tratando-se
de pagamento por RPV e inocorrendo cumprimento no prazo de
60 dias poderá peticionar pelo sequestro, pois o processo será
automaticamente desarquivado independente do pagamento de
custas e seguirá para análise judicial.
Havendo impugnação o processo deverá ser movimentado como
“JEC – Concluso para Julgamento – Embargos”.
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7004722-87.2015.8.22.0601
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: SAMUEL DE FREITAS ALVES
Advogado do(a) REQUERENTE: GABRIEL BONGIOLO TERRA RO0006173
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração sob a alegação
de omissão quanto:
1) suprimento de contradição apontada.
É o breve relatório.
Decido.
Não assiste razão a parte embargante!
Explico!
O dever de fundamentação previsto constitucionalmente no art.
93, IX, da CF/88, bem ainda do art. 489, § 1º, do novo CPC, foi
devidamente observado por este juízo. Esta constatação fica
evidente na medida em que a parte recorrente deixou de apontar
o DISPOSITIVO legal supostamente não observado por este
magistrado. Ora, o juiz não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a DECISÃO,
consoante assentou o STF:
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Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA
PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE
DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO OU DE
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. CARÁTER INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão,
contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável
a revisão da DECISÃO em sede de embargos de declaração, em
face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a DECISÃO. 3. A revisão do julgado, com
manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de
embargos (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro
Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; RE n. 591.260-AgRED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado:
“RECLAMAÇÃO. JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À AUTORIDADE DE
DECISÃO DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
A RECLAMAÇÃO NÃO É O INSTRUMENTO PROCESSUAL
ADEQUADO PARA APRECIAR A CORREÇÃO DA APLICAÇÃO
DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE:
RCL 7569. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” 5.
Embargos de declaração desprovidos.
(Rcl 22759 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166
DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016) (destaquei)
Com a devida vênia, entendo que a SENTENÇA apresentou
fundamentação robusta, clara e não se omitiu em relação
argumentos trazidos na inicial e o que se percebe é que a parte
tenta rediscutir a matéria o que é vedado pelo nosso ordenamento
jurídico, vejamos o disposto na SENTENÇA:
“A parte requerente pleiteia o pagamento de diferenças relativas ao
adicional de insalubridade do período de 2010 a 2014, utilizando o
vencimento como base de cálculo, nos termos da LC n. 413/07.
Não merece acolhimento o pedido, derradeiro porque o art. 10, V,
alínea “a”e parágrafo 10 da LC n. 413/07 foi revogado em 05.11.2009
pela Lei n. 528, não podendo, portanto, ser utilizado como base de
cálculo, se não existe mais no mundo jurídico; segundo porque o
Tribunal de Justiça/RO mudou o seu entendimento, não subsistindo
mais o posicionamento anterior, a que o autor se reporta.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto ao pagamento da diferença do adicional de
insalubridade retroativo, com fundamento na Lei Estadual 1068/02,
no percentual de 40% sobre o salário mínimo, uma vez que os
DISPOSITIVO s de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92,
art. 3º, III, da Lei 1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que
garantiam a vantagem pecuniária, foram revogados expressamente
com a edição da Lei n° 2.165/09.”
Sendo tempestivo, conheço destes embargos, mas nego-lhe
provimento, porquanto no que se refere à alegada contradição,
é de se observar que o embargante busca rediscutir a matéria já
analisada e decidida na SENTENÇA. Confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO.
Os embargos de declaração não servem para a rediscussão da
matéria, mas apenas para sanar vícios como os de omissão,
contradição e obscuridade.” (Embargos de Declaração em Apelação
Cível nº 2004.014222-1/0001-00. Rel. Des. Atapoã da Costa Feliz.
4ª Turma Cível. J: 30.8.2005).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE COBRANÇA – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Não ocorrendo no acórdão a omissão ventilada, não se admite
a interposição de embargos de declaração, mormente quando a
intenção do embargante restringe-se tão somente a rediscutir
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matérias que já foram apreciadas por este Tribunal e a levantar
prequestionamento com o fito de interposição de recurso em esfera
superior, o que é defeso em sede de embargos.
O prequestionamento significa o prosseguimento do debate de
matéria apreciada na DECISÃO recorrida, não sendo necessária a
manifestação expressa do acórdão sobre DISPOSITIVO s legais.”
(Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 2005.0066223/0001-00. Rel. Des. Rubens Bergonzi Bossay. 3ª Turma Cível. J:
15.8.2005).
Note-se que a SENTENÇA não precisa apreciar todas as alegações
e fundamentos arguidos pelas partes e a ausência de apreciação
de alegação da parte embargante não enseja omissão do julgado,
não possibilitando à parte o manejo de embargos de declaração.
Segue, assim, o entendimento jurisprudencial:
E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO
DE NÃO-APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES COLOCADAS EM
CONTRA-RAZÕES – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NOS TERMOS
DO ART. 535, II, DO CPC – REJEIÇÃO.
O embargante não demonstra a ocorrência de omissão nos termos
do artigo 535, II, do CPC, ou seja, não demonstra ter deixado o
acórdão de abordar algum ponto relevante para o deslinde da
controvérsia sobre o qual devia pronunciar-se.
O julgador, para expressar sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Está adstrito ao fato trazido a julgamento e não às teses jurídicas
apresentadas.
(TJ/MS. Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
2005.010209-3⁄0001-00 - Campo Grande. Relator Des. Luiz Carlos
Santini. Julgamento 08.11.2005) Grifo nosso.
Cabe ainda à parte requerida apresentar na contestação os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos alegados pela parte autora,
conforme preceitua o CPC, o que não fora feito, vejamos:
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de
defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o
pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o MÉRITO, alegar:
I - inexistência ou nulidade da citação;
II - incompetência absoluta e relativa;
III - incorreção do valor da causa;
IV - inépcia da petição inicial;
V - perempção;
VI - litispendência;
VII - coisa julgada;
VIII - conexão;
IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de
autorização;
X - convenção de arbitragem;
XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;
XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como
preliminar;
XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.
Como consequência, isto é, na medida em que a omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não ocorreram na(s)
SENTENÇA (s), torna-se inviável a revisão da DECISÃO em sede
de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual os embargos de declaração
são desprovidos (Rcl 24829 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 25/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-263 DIVULG 09-12-2016 PUBLIC 12-12-2016).
Ademais, não se vislumbra na SENTENÇA, como quer fazer crer
o embargante, qualquer contradição e, ainda que o embargante
não concorde com o seu conteúdo, não é este o meio processual
adequado para provocar a modificação do julgado, que
expressamente justificou a razão do critério da sucumbência – ter o
requerente decaído de parte mínima do pedido.
Intime-se as partes pelo sistema PJe, servindo cópia da presente
de expediente/ comunicação/ intimação/ MANDADO / ofício/ AR.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7003912-98.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: FRANCISCA BENEDITA RODRIGUES MONGE
Advogados do(a) REQUERENTE: JANUARIA MAXIMIANA
RAQUEBAQUE DE OLIVEIRA - RO8102, LEONARDO FERREIRA
DE MELO - RO0005959, NILTON BARRETO LINO DE MORAES
- RO0003974, MARCELLINO VICTOR RAQUEBAQUE LEAO DE
OLIVEIRA - RO8492
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição, onde a parte requerente apresenta
Embargos de Declaração, sob a alegação de que fora disponibilizada
pelo PJE SENTENÇA, omissa quanto a manifestação da prescrição
e base de cálculo.
Diante das alegações da parte embargante necessário se faz fazer
alguns apontamentos.
Decido.
Explico!
Sendo tempestivo, conheço destes embargos, e no MÉRITO negolhe provimento conforme explanações que seguem.
De imediato já explico que é costume deste juízo, devido a
grande demanda, utilizar de SENTENÇA s que abarquem a maior
quantidade de argumentação, assim poderá ter alguns trechos que
não digam respeito ao caso específico, mas considerando que o
excesso não prejudica, pois basta na fase de execução a parte
executar tão somente o que lhe diz respeito, considerando que
este método da mais celeridade, tendo em vista os autos volumes
processuais, segue o entendimento.
Da Base de Cálculo
Tem-se que a aplicação no tempo deve ocorrer da seguinte forma,
de 1992 até outubro de 2009, aplica-se a LC. 68/92 e de novembro
de 2009 até a edição de uma nova lei, aplica-se o dispostos na lei.
2.165/09.
A partir de 01 de janeiro de 2018 passa a vigorar a lei 3.961,
aplicando-se o que nela dispõe.
Em Recurso Em MANDADO de Segurança n. 36.117 – RO
(2011/0245136-3) o STJ pacificou a controvérsia quanto a
aplicação do percentual aplicado na antiga lei n. 2.165/2009 que
alterou a base de cálculo baixando esse valor, e fora decidido que
a alteração na base de cálculo do adicional não ofende o direito
adquirido, por que não há direito adquirido a regime jurídico, e será
sempre possível, desde que não viole o princípio da irredutibilidade
vencimental, vejamos:
“A jurisprudência desta Corte é de que a mudança da base de
cálculo do adicional de insalubridade não representa ofensa a
direito adquirido, sendo legítima, desde que não implique redução
de vencimentos do servidor público.”
Assim, então deverá a parte atentar-se o que dispõe o referida
lei 3.961 em seu art. 3º que versa que com a aplicação da Lei,
se houver redução da remuneração, do servidor incidirá adicional
de irredutibilidade, nos termos da Constituição Federal, artigo 37,
inciso XV.
Da Averbação do Tempo de serviço na Ficha Funcional
As averbações são feitas de ofício na ficha funcional do servidor,
portanto desnecessário tal pleito.
Do Entendimento do STJ Sobre a Contribuição Previdenciária.
O Superior Tribunal de Justiça vem afirmando a incidência
de contribuição previdenciária sobre horas extras e sobre os
adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, consoante
precedente que transcrevo:
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(…) Portanto, configurada a natureza salarial dos adicionais
noturno, de insalubridade e de periculosidade, como referido
acima, consequentemente sujeitam-se à incidência da exação
impugnada.
Assim sendo não assiste razão a parte embargante quanto nova
legislação que versa sobre a base de cálculo dos adicionais de
insalubridade e periculosidade, devendo a parte requerida aplicar o
que dispõe a legislação em vigor.
Intime-se as partes pelo sistema PJe, servindo cópia da presente
de expediente/ comunicação/ intimação/ MANDADO / ofício/ AR.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7003726-41.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ANDRE NOBRE DO NASCIMENTO DA
SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: SARA CRISTINA DA SILVA RO8410, ALICE NEREIDE SANTANA DE ARAUJO - RO8437
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7026045-03.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: ELIANE PEREIRA RAMOS
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de pedido de antecipação de tutela para o fornecimento
do medicamento URSACOL 300mg.
Sustenta que o Estado não o fornece, mas que necessita para o
tratamento de CIRROSE HEPÁTICA.
É o necessário.
DECIDO.
A princípio, o Estado deverá fornecer prioritariamente a medicação
disposta nos regulamentos de dispensação pelo SUS. Entretanto, é
possível que se seja deferido o pedido em relação a medicações não
constantes na portaria do Ministério da Saúde ou regulamentos dos
Estados e Municípios, contanto que haja laudo médico expedido por
profissional da rede pública de saúde devidamente fundamentado
e a medicação não dispensada pelo SUS seja imprescindível para
o tratamento do paciente.

QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

154

A requerente necessita de tratamento com o medicamento
pleiteado, mas não há nenhum laudo ou relatório médico que traga
qualquer CONCLUSÃO de que não é possível que o requerente
seja tratado com outros fármacos ou tratamentos previstos na
relação fornecidos pelo SUS.
Assim, é provável que haja remédios com outros princípios ativos
que o Estado distribua que tenham a mesma eficácia ou eficiência,
neste sentido, entendimento do TJRO:
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação ordinária. Fornecimento de
medicamento. Antecipação de tutela. Laudo emitido por médico da
rede pública de saúde. Demonstração da imprescindibilidade do
medicamento. Verossimilhança. Configuração. Recurso provido.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é imprescindível a existência
de laudo expedido por profissional da rede pública de saúde, pois
o laudo médico particular teria de ser submetido ao contraditório, já
que é prova unilateral produzida pela parte/requerente e, portanto,
seria insuficiente para demonstrar direito líquido e certo. A contrario
sensu, então, caso o laudo médico seja oriundo da rede pública de
saúde, a prova terá sido produzida pelo próprio Estado e, portanto,
é suficiente para demonstrar a verossimilhança necessária à
concessão de medida antecipatória na ação em que se discute a
necessidade do medicamento. Demonstrado, portanto, que laudo
foi expedido por médico do SUS e que o medicamento é necessário
ao tratamento do cidadão, pois apenas este será capaz de combater
a bactéria responsável pela infecção, é imperiosa a concessão da
antecipação de tutela. Recurso a que se dá provimento. (TJRO –
Agravo de Instrumento, autos nº 00087.2014.8.22.0000, Relator:
Des. Walter Waltenberg Junior, data do julgamento 08/04/2014, 2ª
Câmara Especial) (grifei).
Posicionamento adotado pelo STJ:
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ALEGADA
NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PRETENSÃO
DE REEXAME DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal
de origem entendeu, com base nos elementos de convicção dos
autos, que o medicamento Seretide não é fornecido pelo SUS nem
consta em qualquer programa de governo, podendo, geralmente,
ser substituído, sem prejuízo terapêutico, por outra associação
medicamentosa. Insuscetível de revisão o referido entendimento,
por demandar reexame do conjunto fático-probatório, atraindo a
aplicação da Súmula 7/STJ. 2. A despeito da oposição de embargos
declaratórios, a ausência de análise dos DISPOSITIVO s tidos
como violados impõe o não conhecimento do recurso especial
por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.
Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1383257 SC
2013/0129381-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data
de Julgamento: 03/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 14/10/2013). (grifei).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DESEGURANÇA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIABETE MELLITUS.
PRETENSÃOMANDAMENTAL
APOIADA
EM
LAUDO
MÉDICO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE DIREITOLÍQUIDO
E CERTO. NECESSIDADE DA PROVA SER SUBMETIDA
AO CONTRADITÓRIOPARA FINS DE COMPROVAÇÃO
DA INEFICÁCIA OU IMPROPRIEDADE DOTRATAMENTO
FORNECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INADEQUAÇÃO
DA VIAELEITA. 1. O recurso ordinário foi interposto contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou
o MANDADO de segurança por meio do qual a impetrante
objetiva compelir a autoridade indigitada coatora a fornecer-lhe
medicamentos e insumos para o tratamento de Diabete Mellitus.
2. O Supremo Tribunal Federal, após realização de audiência
pública sobre a matéria, no julgamento da SL N. 47/PE, ponderou
que o reconhecimento do direito a determinados medicamentos
deve ser analisado caso a caso, conforme as peculiaridades fáticoprobatórias, ressaltando que, “em geral, deverá ser privilegiado o
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tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa
escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a
ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente”. 3.
Laudo médico particular não é indicativo de direito líquido e certo.
Se não submetido ao crivo do contraditório, é apenas mais um
elemento de prova, que pode ser ratificado, ou infirmado, por
outras provas a serem produzidas no processo instrutório, dilação
probatória incabível no MANDADO de segurança. 4. Nesse
contexto, a impetrante deve procurar as vias ordinárias para o
reconhecimento de seu alegado direito, já que o laudo médico
que apresenta, atestado por profissional particular, sem o crivo
do contraditório, não evidencia direito líquido e certo para o fim
de impetração do MANDADO de segurança. 5. A alegativa da
impetrante - de que o pedido ao SUS para que forneça seringas,
lancetas e fitas reagentes impõe um longo processo burocrático
incompatível com a gravidade da doença - demanda dilação
probatória não admitida no rito do MANDADO de segurança, já
que a autoridade coatora afirmou que fornece gratuitamente esses
utensílios, mediante simples requerimento no posto credenciado.
6. Recurso ordinário não provido. (STJ, Relator: Ministro CASTRO
MEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2012, T2 - SEGUNDA TURMA)
(grifei).
Assim, em um juízo preliminar, não vislumbro elementos que
evidenciem a probabilidade do direito, vez que não restou
demonstrado que o medicamento pleiteado é imprescindível para
a tratamento da autora, não havendo no SUS, outro tratamento
disponível.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela.
Cite-se a parte requerida com prazo de 30 (trinta) dias, devendo
ser enviada cópia da inicial, ficando ciente de que se desejar a
produção de provas deverá apresentar na peça defensiva tal
requerimento com todas as informações necessárias quais sejam:
1- Testemunhal: nomes e endereços; 2- Pericial: nome, telefone,
e-mail de eventual assistente técnico, além dos quesitos; 3- Exibição
de documento ou fornecimento de informações: identificação do
documento, descrição de seu conteúdo, bem como onde e com
quem está depositado, sob pena de perda do direito de produzir
tais provas.
Em relação a produção de provas, o mesmo vale para a parte
requerente, mas com prazo de 10 dias.
A parte requerida deverá apresentar toda documentação de que
disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a
instalação da audiência de conciliação (Art. 9º, Lei 12.153/2009).
Cite-se e intime-se a parte requerida pelo sistema, servindo-se da
presente como MANDADO.
Intime-se a parte requerente.
Agende-se decurso de prazo, sem requerimento de produção de
provas, voltem-me conclusos para julgamento.
Porto Velho, data do movimento
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7006026-24.2015.8.22.0601 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): SANDRO LUIZ CARDOSO FERREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES
NETO - RO000324A
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido corretamente,
razão pela qual RECEBO O RECURSO no efeito meramente
devolutivo.

QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

155

Enviar o processo para a Turma Recursal.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7000496-88.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): ADRIANA NUNES PEREIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7000502-95.2018.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): CLEIA VILANDE DA SILVA NABOA
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REQUERIDO: ESTADO DE RONDONIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7037785-89.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): NAIR MAQUIELE DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO IONEI MONTEIRO
MOTOMYA - RO7757
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
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O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, PORTO
VELHO - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 / 32175010
Processo nº: 7020530-21.2017.8.22.0001 (Processo Judicial
eletrônico - PJe)
REQUERENTE(S): FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
DESPACHO
As contrarazzões já foram apresentadas e ainda não foi realizado
o juízo de prelibação.
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
Enviar o processo para a Turma Recursal.
Intimem-se pelo sistema.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 Processo nº:
7036234-74.2017.8.22.0001
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
EXEQUENTE: Nome: GILIARDE PASSOS MONTEIRO
Endereço: RUA PEDRO ALBENIZ, 7269, APONIÃ, Porto Velho RO - CEP: 76900-000
EXECUTADO: Nome: Municipio de Porto Velho
Endereço: desconhecido
DESPACHO
A parte requerente não apresentou informações concretas e
respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela
qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente (sistema)
para comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 Processo nº:
7036250-28.2017.8.22.0001
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)

QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

156

EXEQUENTE: Nome: JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO
Endereço: Rua São Sebastião, 6120, Cohab, Porto Velho - RO CEP: 76807-650
EXECUTADO: Nome: Municipio de Porto Velho
Endereço: desconhecido
DESPACHO
A parte requerente não apresentou informações concretas e
respectivas provas a respeito da circunstância que enquadraria
sua situação como de beneficiária da gratuidade, razão pela
qual INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
Assim sendo, intime-se o advogado da parte requerente (sistema)
para comprovar o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de deserção.
Cópia do presente serve de expediente para o ato de
comunicação.
Porto Velho, data do sistema.
juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7026093-59.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: PATRICIA NOMERG DE BASTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: GELEUZA DE OLIVEIRA FERRO
- RO9084
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Amazonas, 2375, Esquina, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-163 - Fone:(69) 32175007 Processo nº:
7022725-76.2017.8.22.0001
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
EXEQUENTE: Nome: DEISIANY LEITE GARCIA
Endereço: Rua Bidu Saião, 6318, - de 6298/6299 a 6597/6598,
Aponiã, Porto Velho - RO - CEP: 76824-078
EXECUTADO: Nome:
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ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
DESPACHO
O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado por conta do
recorrente ser beneficiado pela isenção, razão pela qual RECEBO
O RECURSO no efeito meramente devolutivo.
O patrono da parte recorrida foi intimado para apresentação de
suas contrarrazões, mas ficou inerte, devendo o processo ser
enviado para a Turma Recursal mesmo sem a referida peça.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Porto Velho, data do sistema.
juiz (a) de Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7025984-45.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: DEODATO DA SILVA MATOS
Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO VINICIUS SANTOS
MEDEIROS - RO0003015
REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
SEGUROS
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos,
Acolho o pedido da parte autora em sua manifestação no Id. Nº
19574584, para redistribuir os autos para uma das Varas do Juizado
Especial Cível da comarca de Porto Velho.
Cumpra-se.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz (a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7026113-50.2018.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: JOAO BATISTA DA SILVA CRUZ
Advogado do(a) REQUERENTE: MARA DAYANE DE ARAUJO
ALMADA - RO0004552
REQUERIDO: MUNICIPIO DE JI-PARANA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Se necessário, adequar a classe para que conste como PJEC.
Não há que se deliberar sobre assistência judiciária, pois a lei
confere automaticamente gratuidade para as custas e para
honorários em primeiro grau.
Cite-se (sistema) com prazo de defesa de 30 dias, ficando ciente
de que se desejar a produção de provas deverá apresentar na peça
defensiva tal requerimento com todas as informações necessárias
quais sejam, sob pena de perda do direito de produzi-las.
1- Testemunhal: nomes e endereços;
2- Pericial: nome, telefone e e-mail de eventual assistente técnico,
além dos quesitos;
3- Exibição de documento ou fornecimento de informações:
identificação do documento, descrição de seu conteúdo, bom como
onde e com quem está depositado).
Quanto a produção de provas o mesmo vale para a parte requerente,
no entanto, com o prazo de 10 dias, para manifestação.
Intime-se a parte requerente (DJ).
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Cópia do presente serve de MANDADO /carta/ofício.
Fica a parte requerida advertida de que a falta de apresentação de
defesa poderá gerar presunção de veracidade.
Agende-se decurso de prazo de defesa.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) Direito , assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7025513-29.2018.8.22.0001
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
EXEQUENTE: GUSTAVO BERNARDO HADAMES BERNARDI
MONTEIRO
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARIA HELOISA BISCA
BERNARDI - RO0005758, GUSTAVO BERNARDO HADAMES
BERNARDI MONTEIRO - PR0060538
EXECUTADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Há uma tradição forense ligada ao antigo procedimento ordinário em
que os profissionais buscam fornecer parâmetros para a liquidação
da SENTENÇA somente depois que ela é proferida, induzindo a
causa a passar por um necessário procedimento de liquidação, tão
extenso quanto o ordinário.
Atento a isso e a intenção de criar condições para que nos Juizados
Especiais as ações tenham tramitação mais abreviada criou-se
procedimento único com eliminação de várias fases, inclusive a da
liquidação de SENTENÇA, tanto que no art. 38, parágrafo único,
da Lei n° 9.099/95 proibiu-se SENTENÇA condenatória ilíquida,
“ainda que genérico o pedido”.
Por essa razão é preciso que o advogado da parte requerente sempre
apresente um memorial de cálculo no qual faça esclarecimentos
sobre a origem dos dados numéricos que empregar (em que
provas constam), bem como qual sua relação com a tese jurídica
construída e qual o raciocínio matemático utilizado para que seja
possível entender se a formação do valor e sua evolução obedecem
critérios legais (índices corretos, forma de contagem correta,
momento inicial e final de contagem corretos etc).
A falta de atenção para esse aspecto poderá ter como resultado a
falência no ônus de influenciar a formação da convicção do julgador
e, por consequência, o direito não ser reconhecido no MÉRITO. Na
medida em que não é possível concordar que os valores sugeridos
são os correspondentes a tese jurídica ou mesmo sobre como
esses valores deveriam ter evoluído no tempo o resultado será
uma declaração de que o direito não foi provado.
Esse esclarecimento é prestado porque muitas das petições iniciais
apresentam cálculos sintéticos que presumem uma série de pontos
que o advogado da parte requerente deve convencer o julgador
de serem existentes e também de produzirem a consequência
indicada na tese jurídica. Como nenhum julgamento pode partir de
presunções, salvo de autorizadas por lei, falha na construção de
cálculos poderá prejudicar o acolhimento de um pedido.
Ademais, não se deve esquecer que a parte contrária tem o
direito de contraditório e isso significa que deva receber um pleito
com dados que permitam uma CONCLUSÃO lógica, sob pena
de impedir a construção de uma defesa. Daí ser obrigação do
advogado da parte requerente apresentar dados compreensíveis
acerca do desdobramento matemático de sua tese jurídica, sob
pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
Analisando a planilha de cálculo da parte requerente percebo que
está desacompanhada de um memorial onde haja explicação sobre
de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente, bem
como sua relação com o preenchimento dos requisitos materiais
da tese jurídica e o desenvolvimento de uma fórmula matemática
aceita para atualização dos valores.
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Posto isto, no prazo de 15 dias, o advogado da parte requerente
deverá emendar a inicial para que os cálculos contenham um
memorial que esclareça:
1) de quais provas foram extraídos os dados numéricos empregados
para sustentar a formação do crédito da parte requerente,
2) relação com o preenchimento dos requisitos materiais da tese
jurídica
3) desenvolvimento de uma fórmula matemática aceita para
atualização dos valores (não calcular juros sobre juros, calcular
juros moratórios desde a citação, informar marco inicial e final de
cada item);
4) se os juros são simples e de 0,5% ao mês;
5) se a atualização monetária está pela TR até 25/03/2015 e a partir
desta data pelo IPCA-E;
Intime-se (DJ) para adequação no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção e arquivamento.
Cópia do presente serve de expediente para comunicação do ato.
Agendar decurso de prazo.
Porto Velho, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7017946-78.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: CLEUSA DE AMORIM GUIMARAES
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos.
Considerando que inércia do
ESTADO DE RONDÔNIA em apresentar o agendamento e
colocação na fila de espera da parte requerente para realização
do procedimento deferido em SENTENÇA transitada em julgado,
fixo multa diária no valor de R$200,00 até o limite de R$10.000,00,
a ser convertida em favor da parte requerente e considerada em
eventual sequestro para custeio do procedimento.
Intime-se novamente o ESTADO DE RONDÔNIA para que apresente
o agendamento e/ou a ordem na fila e previsão de realização do
procedimento deferido, sob pena de presunção da não existência
de fila e sequestro de valores suficientes para custeio da cirurgia.
Prazo de 10 dias.
A parte requerente, em caso de vencido o prazo sem manifestação,
poderá apresentar orçamento para sequestro.
Publique-se.
Porto Velho, data do movimento
Juiz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7035863-13.2017.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: MARIA LUCIA DE CASTRO LEAL
Advogados do(a) REQUERENTE: ERINELDA BEZERRA
KITAHARA - RO0006195, MELINA BEZERRA KITAHARA RO8441
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
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SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração sob a alegação
de omissão quanto:
1) suprimento de contradição apontada.
É o breve relatório.
Decido.
Não assiste razão a parte embargante!
Explico!
O dever de fundamentação previsto constitucionalmente no art.
93, IX, da CF/88, bem ainda do art. 489, § 1º, do novo CPC, foi
devidamente observado por este juízo. Esta constatação fica
evidente na medida em que a parte recorrente deixou de apontar
o DISPOSITIVO legal supostamente não observado por este
magistrado. Ora, o juiz não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a DECISÃO,
consoante assentou o STF:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA
PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE
DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO OU DE
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. CARÁTER INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão,
contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável
a revisão da DECISÃO em sede de embargos de declaração, em
face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a DECISÃO. 3. A revisão do julgado, com
manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de
embargos (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro
Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; RE n. 591.260-AgRED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado:
“RECLAMAÇÃO. JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À AUTORIDADE DE
DECISÃO DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
A RECLAMAÇÃO NÃO É O INSTRUMENTO PROCESSUAL
ADEQUADO PARA APRECIAR A CORREÇÃO DA APLICAÇÃO
DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE:
RCL 7569. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” 5.
Embargos de declaração desprovidos.
(Rcl 22759 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166
DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016) (destaquei)
Com a devida vênia, entendo que a SENTENÇA apresentou
fundamentação robusta, clara e não se omitiu em relação
argumentos trazidos na inicial e o que se percebe é que a parte
tenta rediscutir a matéria o que é vedado pelo nosso ordenamento
jurídico, vejamos o disposto na SENTENÇA:
“A parte requerente pleiteia o pagamento de diferenças relativas ao
adicional de insalubridade do período de 2010 a 2014, utilizando o
vencimento como base de cálculo, nos termos da LC n. 413/07.
Não merece acolhimento o pedido, derradeiro porque o art. 10, V,
alínea “a”e parágrafo 10 da LC n. 413/07 foi revogado em 05.11.2009
pela Lei n. 528, não podendo, portanto, ser utilizado como base de
cálculo, se não existe mais no mundo jurídico; segundo porque o
Tribunal de Justiça/RO mudou o seu entendimento, não subsistindo
mais o posicionamento anterior, a que o autor se reporta.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto ao pagamento da diferença do adicional de
insalubridade retroativo, com fundamento na Lei Estadual 1068/02,
no percentual de 40% sobre o salário mínimo, uma vez que os
DISPOSITIVO s de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92,
art. 3º, III, da Lei 1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que
garantiam a vantagem pecuniária, foram revogados expressamente
com a edição da Lei n° 2.165/09.”
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Sendo tempestivo, conheço destes embargos, mas nego-lhe
provimento, porquanto no que se refere à alegada contradição,
é de se observar que o embargante busca rediscutir a matéria já
analisada e decidida na SENTENÇA. Confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO.
Os embargos de declaração não servem para a rediscussão da
matéria, mas apenas para sanar vícios como os de omissão,
contradição e obscuridade.” (Embargos de Declaração em Apelação
Cível nº 2004.014222-1/0001-00. Rel. Des. Atapoã da Costa Feliz.
4ª Turma Cível. J: 30.8.2005).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE COBRANÇA – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Não ocorrendo no acórdão a omissão ventilada, não se admite
a interposição de embargos de declaração, mormente quando a
intenção do embargante restringe-se tão somente a rediscutir
matérias que já foram apreciadas por este Tribunal e a levantar
prequestionamento com o fito de interposição de recurso em esfera
superior, o que é defeso em sede de embargos.
O prequestionamento significa o prosseguimento do debate de
matéria apreciada na DECISÃO recorrida, não sendo necessária a
manifestação expressa do acórdão sobre DISPOSITIVO s legais.”
(Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 2005.0066223/0001-00. Rel. Des. Rubens Bergonzi Bossay. 3ª Turma Cível. J:
15.8.2005).
Note-se que a SENTENÇA não precisa apreciar todas as alegações
e fundamentos arguidos pelas partes e a ausência de apreciação
de alegação da parte embargante não enseja omissão do julgado,
não possibilitando à parte o manejo de embargos de declaração.
Segue, assim, o entendimento jurisprudencial:
E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO
DE NÃO-APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES COLOCADAS EM
CONTRA-RAZÕES – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NOS TERMOS
DO ART. 535, II, DO CPC – REJEIÇÃO.
O embargante não demonstra a ocorrência de omissão nos termos
do artigo 535, II, do CPC, ou seja, não demonstra ter deixado o
acórdão de abordar algum ponto relevante para o deslinde da
controvérsia sobre o qual devia pronunciar-se.
O julgador, para expressar sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Está adstrito ao fato trazido a julgamento e não às teses jurídicas
apresentadas.
(TJ/MS. Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
2005.010209-3⁄0001-00 - Campo Grande. Relator Des. Luiz Carlos
Santini. Julgamento 08.11.2005) Grifo nosso.
Como consequência, isto é, na medida em que a omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não ocorreram na(s)
SENTENÇA (s), torna-se inviável a revisão da DECISÃO em sede
de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual os embargos de declaração
são desprovidos (Rcl 24829 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 25/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-263 DIVULG 09-12-2016 PUBLIC 12-12-2016).
Ademais, não se vislumbra na SENTENÇA, como quer fazer crer
o embargante, qualquer contradição e, ainda que o embargante
não concorde com o seu conteúdo, não é este o meio processual
adequado para provocar a modificação do julgado, que
expressamente justificou a razão do critério da sucumbência – ter o
requerente decaído de parte mínima do pedido.
Intime-se as partes pelo sistema PJe, servindo cópia da presente
de expediente/ comunicação/ intimação/ MANDADO / ofício/ AR.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7005415-23.2018.8.22.0001
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JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: BRENDA CAROLINE CAMILO ULCHOA DE
ALMEIDA
Advogados do(a) REQUERENTE: VANESSA CESARIO SOUSA RO0008058, ARMANDO DIAS SIMOES NETO - RO8288
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição, onde a parte requerente apresenta
Embargos de Declaração, sob a alegação de que fora disponibilizada
pelo PJE SENTENÇA, omissa quanto a manifestação da prescrição
e base de cálculo.
Diante das alegações da parte embargante necessário se faz fazer
alguns apontamentos.
Decido.
Explico!
Sendo tempestivo, conheço destes embargos, e no MÉRITO negolhe provimento conforme explanações que seguem.
De imediato já explico que é costume deste juízo, devido a
grande demanda, utilizar de SENTENÇA s que abarquem a maior
quantidade de argumentação, assim poderá ter alguns trechos que
não digam respeito ao caso específico, mas considerando que o
excesso não prejudica, pois basta na fase de execução a parte
executar tão somente o que lhe diz respeito, considerando que
este método da mais celeridade, tendo em vista os autos volumes
processuais, segue o entendimento.
Da Base de Cálculo
Tem-se que a aplicação no tempo deve ocorrer da seguinte forma,
de 1992 até outubro de 2009, aplica-se a LC. 68/92 e de novembro
de 2009 até a edição de uma nova lei, aplica-se o dispostos na lei.
2.165/09.
A partir de 01 de janeiro de 2018 passa a vigorar a lei 3.961,
aplicando-se o que nela dispõe.
Em Recurso Em MANDADO de Segurança n. 36.117 – RO
(2011/0245136-3) o STJ pacificou a controvérsia quanto a
aplicação do percentual aplicado na antiga lei n. 2.165/2009 que
alterou a base de cálculo baixando esse valor, e fora decidido que
a alteração na base de cálculo do adicional não ofende o direito
adquirido, por que não há direito adquirido a regime jurídico, e será
sempre possível, desde que não viole o princípio da irredutibilidade
vencimental, vejamos:
“A jurisprudência desta Corte é de que a mudança da base de
cálculo do adicional de insalubridade não representa ofensa a
direito adquirido, sendo legítima, desde que não implique redução
de vencimentos do servidor público.”
Assim, então deverá a parte atentar-se o que dispõe o referida
lei 3.961 em seu art. 3º que versa que com a aplicação da Lei,
se houver redução da remuneração, do servidor incidirá adicional
de irredutibilidade, nos termos da Constituição Federal, artigo 37,
inciso XV.
Da Averbação do Tempo de serviço na Ficha Funcional
As averbações são feitas de ofício na ficha funcional do servidor,
portanto desnecessário tal pleito.
Do Entendimento do STJ Sobre a Contribuição Previdenciária.
O Superior Tribunal de Justiça vem afirmando a incidência
de contribuição previdenciária sobre horas extras e sobre os
adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, consoante
precedente que transcrevo:
(…) Portanto, configurada a natureza salarial dos adicionais
noturno, de insalubridade e de periculosidade, como referido
acima, consequentemente sujeitam-se à incidência da exação
impugnada.
Assim sendo não assiste razão a parte embargante quanto nova
legislação que versa sobre a base de cálculo dos adicionais de
insalubridade e periculosidade, devendo a parte requerida aplicar o
que dispõe a legislação em vigor.
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Intime-se as partes pelo sistema PJe, servindo cópia da presente
de expediente/ comunicação/ intimação/ MANDADO / ofício/ AR.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7011287-24.2015.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: MARA DE PAIVA MARTINS
Advogados do(a) REQUERENTE: ANGELITA BASTOS REGIS RO0005696, JOSE ALVES VIEIRA GUEDES - RO0005457
REQUERIDO: INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO
EST DE RONDONIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração opostos
pela parte recorrente / requerente para que seja oportunizado a
ela a comprovação de sua hipossuficiência, bem como para que
seja devolvido o prazo recursal a despeito do indeferimento dos
benefícios da gratuidade de justiça e pedido de parcelamento do
preparo recursal.
É o breve relatório.
Decido.
Inicialmente cumpre-se destacar que “os embargos de declaração
são espécies de recurso de fundamentação vinculada, isto é,
restrita a situações previstas em lei. Não servem os embargos, por
exemplo, com sucedâneo de pedido de reconsideração de uma
SENTENÇA ou acórdão”, consoante nos ensina o renomado jurista
Elpídio Donizetti (Curso Didático de Direito Processual Civil, 19 ed.,
editora Atlas, São Paulo, 2016, p. 1499).
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão
elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, a saber:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
DECISÃO judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a DECISÃO que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Ora, não há nos embargos de declaração o apontamento de
nenhuma das hipóteses acima. Neste sentido, percebe-se que a
intenção da parte embargante é tão somente fazer um pedido de
reconsideração, o que é vedado em sede de embargos.
Novamente, reitera-se que o pedido de justiça gratuita foi indeferido
porque a parte requerente/embargante não comprovou a sua
hipossuficiência. Seus rendimentos estão acima do salário mínimo
e suas despesas são passíveis de serem reduzidas na medida em
que se faz uma reeducação financeira. Ademais, os embargantes
possuem estabilidade, o que gera tranquilidade e segurança na
projeção de suas despesas futuras. Estabilidade esta, diga-se
de passagem, restrita a poucos trabalhadores! Destarte, o dever
de fundamentação previsto constitucionalmente no art. 93, IX, da
CF/88, bem ainda do art. 489, § 1º, do novo CPC, foi devidamente
observado por este juíz.
No mais, é oportuno destacar que para o STF, a omissão,
contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável
a revisão da DECISÃO em sede de embargos de declaração, em
face dos estreitos limites do art. 535 do CPC:
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Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA
PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE
DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO OU DE
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. CARÁTER INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão,
contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável
a revisão da DECISÃO em sede de embargos de declaração, em
face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a DECISÃO. 3. A revisão do julgado, com
manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de
embargos (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro
Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; RE n. 591.260-AgRED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado:
“RECLAMAÇÃO. JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À AUTORIDADE DE
DECISÃO DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
A RECLAMAÇÃO NÃO É O INSTRUMENTO PROCESSUAL
ADEQUADO PARA APRECIAR A CORREÇÃO DA APLICAÇÃO
DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE:
RCL 7569. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” 5.
Embargos de declaração desprovidos.
(Rcl 22759 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166
DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016) [destaquei]
Posto isto, conheço dos embargos de declaração, mas, no MÉRITO,
julgo-os IMPROCEDENTES pelos fundamentos apontados.
Fica(m) o(s) causídico(s) alertado(s) que a oposição de novos
embargos de declaração sob mesmo fundamento serão
considerados por este juízo como protelatórios a ensejar a aplicação
de multa prevista no art. 1.026 e do art. 81, ambos do novo CPC,
em caráter cumulativo.
Intime-se as partes pelo sistema PJe, servindo cópia da presente
de expediente/ comunicação/ intimação/ carta-AR/ MANDADO /
ofício.
Considerando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Porto Velho/RO, data do sistema.
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Avenida Jorge Teixeira, 2472, esquina com a Rua Quitino Bocaiúva,
Bairro São Cristóvão, 2472, - de 2408 a 2800 - lado par, São
Cristóvão, Porto Velho - RO - CEP: 76820-892 - Fone:( )
7025341-58.2016.8.22.0001
JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)
REQUERENTE: WILSON REIS
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDA SUELEN LEAO DE
SOUZA - RO0006861
REQUERIDO:
ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração sob a alegação
de omissão quanto:
1) suprimento de contradição apontada.
É o breve relatório.
Decido.
Não assiste razão a parte embargante!

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Explico!
O dever de fundamentação previsto constitucionalmente no art.
93, IX, da CF/88, bem ainda do art. 489, § 1º, do novo CPC, foi
devidamente observado por este juízo. Esta constatação fica
evidente na medida em que a parte recorrente deixou de apontar
o DISPOSITIVO legal supostamente não observado por este
magistrado. Ora, o juiz não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a DECISÃO,
consoante assentou o STF:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA
PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE
DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO OU DE
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. CARÁTER INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão,
contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável
a revisão da DECISÃO em sede de embargos de declaração, em
face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a DECISÃO. 3. A revisão do julgado, com
manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de
embargos (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro
Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; RE n. 591.260-AgRED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado:
“RECLAMAÇÃO. JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À AUTORIDADE DE
DECISÃO DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
A RECLAMAÇÃO NÃO É O INSTRUMENTO PROCESSUAL
ADEQUADO PARA APRECIAR A CORREÇÃO DA APLICAÇÃO
DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE:
RCL 7569. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” 5.
Embargos de declaração desprovidos.
(Rcl 22759 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166
DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016) (destaquei)
Com a devida vênia, entendo que a SENTENÇA apresentou
fundamentação robusta, clara e não se omitiu em relação
argumentos trazidos na inicial e o que se percebe é que a parte
tenta rediscutir a matéria o que é vedado pelo nosso ordenamento
jurídico, vejamos o disposto na SENTENÇA:
“A parte requerente pleiteia o pagamento de diferenças relativas ao
adicional de insalubridade do período de 2010 a 2014, utilizando o
vencimento como base de cálculo, nos termos da LC n. 413/07.
Não merece acolhimento o pedido, derradeiro porque o art. 10, V,
alínea “a”e parágrafo 10 da LC n. 413/07 foi revogado em 05.11.2009
pela Lei n. 528, não podendo, portanto, ser utilizado como base de
cálculo, se não existe mais no mundo jurídico; segundo porque o
Tribunal de Justiça/RO mudou o seu entendimento, não subsistindo
mais o posicionamento anterior, a que o autor se reporta.
De todo o exposto, conclui-se que restou prejudicada a pretensão
do autor quanto ao pagamento da diferença do adicional de
insalubridade retroativo, com fundamento na Lei Estadual 1068/02,
no percentual de 40% sobre o salário mínimo, uma vez que os
DISPOSITIVO s de estatutos legais anteriores (art. 88 da LC 68/92,
art. 3º, III, da Lei 1.067/02 e arts. 7º e 8º da Lei 1.068/02), que
garantiam a vantagem pecuniária, foram revogados expressamente
com a edição da Lei n° 2.165/09.”
Sendo tempestivo, conheço destes embargos, mas nego-lhe
provimento, porquanto no que se refere à alegada contradição,
é de se observar que o embargante busca rediscutir a matéria já
analisada e decidida na SENTENÇA. Confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO.
Os embargos de declaração não servem para a rediscussão da
matéria, mas apenas para sanar vícios como os de omissão,
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contradição e obscuridade.” (Embargos de Declaração em Apelação
Cível nº 2004.014222-1/0001-00. Rel. Des. Atapoã da Costa Feliz.
4ª Turma Cível. J: 30.8.2005).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE COBRANÇA – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Não ocorrendo no acórdão a omissão ventilada, não se admite
a interposição de embargos de declaração, mormente quando a
intenção do embargante restringe-se tão somente a rediscutir
matérias que já foram apreciadas por este Tribunal e a levantar
prequestionamento com o fito de interposição de recurso em esfera
superior, o que é defeso em sede de embargos.
O prequestionamento significa o prosseguimento do debate de
matéria apreciada na DECISÃO recorrida, não sendo necessária a
manifestação expressa do acórdão sobre DISPOSITIVO s legais.”
(Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 2005.0066223/0001-00. Rel. Des. Rubens Bergonzi Bossay. 3ª Turma Cível. J:
15.8.2005).
Note-se que a SENTENÇA não precisa apreciar todas as alegações
e fundamentos arguidos pelas partes e a ausência de apreciação
de alegação da parte embargante não enseja omissão do julgado,
não possibilitando à parte o manejo de embargos de declaração.
Segue, assim, o entendimento jurisprudencial:
E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO
DE NÃO-APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES COLOCADAS EM
CONTRA-RAZÕES – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NOS TERMOS
DO ART. 535, II, DO CPC – REJEIÇÃO.
O embargante não demonstra a ocorrência de omissão nos termos
do artigo 535, II, do CPC, ou seja, não demonstra ter deixado o
acórdão de abordar algum ponto relevante para o deslinde da
controvérsia sobre o qual devia pronunciar-se.
O julgador, para expressar sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Está adstrito ao fato trazido a julgamento e não às teses jurídicas
apresentadas.
(TJ/MS. Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
2005.010209-3⁄0001-00 - Campo Grande. Relator Des. Luiz Carlos
Santini. Julgamento 08.11.2005) Grifo nosso.
Como consequência, isto é, na medida em que a omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não ocorreram na(s)
SENTENÇA (s), torna-se inviável a revisão da DECISÃO em sede
de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual os embargos de declaração
são desprovidos (Rcl 24829 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 25/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-263 DIVULG 09-12-2016 PUBLIC 12-12-2016).
Ademais, não se vislumbra na SENTENÇA, como quer fazer crer
o embargante, qualquer contradição e, ainda que o embargante
não concorde com o seu conteúdo, não é este o meio processual
adequado para provocar a modificação do julgado, que
expressamente justificou a razão do critério da sucumbência – ter o
requerente decaído de parte mínima do pedido.
Intime-se as partes pelo sistema PJe, servindo cópia da presente
de expediente/ comunicação/ intimação/ MANDADO / ofício/ AR.
Porto Velho, data do sistema
Juiz(a) de Direito, assinando digitalmente.

1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
1º Cartório da Fazenda Pública
Juiz de Direito: Inês Moreira da Costa
Escrivã Judicial: Rutinéa Oliveira da Silva
SUGESTÕES
OU
RECLAMAÇÕES,
FAÇAM-NAS
PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTATE-NOS VIA INTERNET..
www.twitter.com/1FazPublica_RO
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Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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A íntegra das decisões estão disponíveis no sítio do Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia ou consultada diretamente no
SAP.
E-MAIL GABINETE: phv1fazgab@tj.ro.gov.br
E-MAIL ESCRIVANIA: pvh1faz@tj.ro.gov.br
Proc.: 0003715-39.2015.8.22.0001
Ação:Ação Civil de Improbidade Administrativa
Requerente:Estado de Rondônia
Advogado:Tais Cunha (OAB/RO 6142)
Requerido:Ana Maria Costa Farias, Denes Junior Alves do
Nascimento, Antonio Rito Costa Farias, Almirene Rodrigues
Gomes, JOSÉ ALCIMON DE SOUZA MAGALHÃES
Advogado:José Bruno Ceconello (OAB/RO 1855), Francisco Nunes
Neto (OAB/RO 158), Curador de Ausentes ( ), Defensoria PÚblica
do Estado de RondÔnia ( ), Hélio Vicente de Matos (OAB/RO 265),
Advogado Não Informado ( ), Defensor Publico (RO. 000.), José
Rocélio Mendes (OAB/RO 6925), Advogado não Informado ( 0000),
José Rocélio Mendes (OAB/RO 6925), José Adilson Inácio Martins
(OAB/RO 4907):
INTIMAÇÃO:Ficam as partes intimadas para ciência da
SENTENÇA proferida nos autos:DISPOSITIVO:Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente a Ação Civil Pública por Ato de
Improbidade Administrativa promovida pelo Estado de Rondônia, e
reconheço que os réus Ana Maria Costa de Farias e Denes Júnior
Alves do Nascimento praticaram ato de improbidade administrativa
que lhes gerou enriquecimento ilícito (art. 9º, Lei 8429/92),
devendo recair sobre eles as seguintes sanções previstas no art.
12 da Lei 8429/92:a) Ana Maria Costa de Farias:i) a perda dos
bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio mediante o
ressarcimento integral do dano, e o pagamento correspondente à
soma dos alvarás judiciais efetivamente levantados;
ii) o pagamento de multa civil correspondente a uma vez o valor do
acréscimo patrimonial;
iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de dez anos;Deixo de aplicar a perda de função pública
pois a ré já foi demitida do TJRO após processo administrativo
disciplinar contra ela instaurado. Também deixo de aplicar a pena
de suspensão dos direitos políticos por entender que tal sanção é
excessivamente grave e desproporcional à conduta praticada pela ré.
b) Denes Júnior Alves do Nascimento:i) a perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio mediante o ressarcimento
integral do dano, mediante o pagamento correspondente ao alvará
judicial efetivamente levantado pelo réu;ii) o pagamento de multa
civil correspondente a uma vez o valor do acréscimo patrimonial; iii)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de dez anos; Deixo de aplicar a perda de função pública
pois o réu não é servidor público. Também deixo de aplicar a pena
de suspensão dos direitos políticos por entender que tal sanção é
desproporcional à conduta praticada pelo réu. Extingue-se o feito
com resolução do MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Custas de lei. Sem honorários advocatícios. Publique-se e registrese eletronicamente. Intimem-se.
Porto Velho-RO, sexta-feira, 15 de junho de 2018.
Inês Moreira da Costa
Juíza de Direito
Proc.: 0091865-55.1999.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Litisconsorte Ativo:Ministério Público do Estado de Rondônia,
Estado de Rondônia
Advogado:Joao Francisco Afonso ( ), Maria Rejane Sampaio dos
Santos Vieira (OAB/RO 638), Lia Torres Dias (OAB/RO 2999),
Patrícia Barros Capeleiro (OAB/RO 5226), Jane Rodrigues
Maynhone (OAB/RO 185), Procurador Geral do Estado de
Rondônia. Pge Ro. ( )
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Réu:João Wilson de Almeida Gondim, Luiz Edmundo de Andrade
Monteiro, H. J. Publicidade e Promoções Ltda
Advogado:João Baptista Vendramini Fleury (SP 22582), Hercules
Rocha Góes (SP 49896):INTIMAÇÃO:Ficam as partes intimadas
para ciência da DECISÃO proferida nos autos. DISPOSITIVO:Assim,
julgam-se improcedentes os embargos a penhora apresentados.
Providencie a Secretaria da Vara a transferência dos valores
bloqueados e à disposição do Juízo, para conta informada pelo
Estado de Rondônia em fl. 628.Após, intimem-se o Estado de
Rondônia e o MPE para se manifestarem quando ao cumprimento
parcial e prosseguimento da execução, requerendo o que entender
de direito.Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho-RO, sexta-feira, 15 de junho de 2018.
Inês Moreira da Costa
Juíza de Direito
Proc.: 0149793-56.2002.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Sandra dos Santos Pereira
Advogado:Sérgio Muniz Neves (RJ 147320), Guilherme Luis
de Ornelas Silva Defensor Publico ( 000), Morgana Lígia Batista
Carvalho (OAB/RO 2456), Bruno Rosa Balbé (OAB/MS 8923),
Defensoria PÚblica do Estado de RondÔnia ( )
Litisconsorte Passiv:B. M. C - Servic - Me, Robson dos Santos
Dourado, Paulo Moacir Nunes Freire
Advogado:Carlos Alessandro Santos Silva (OAB/ES 8773),
Eliana Soleto Alves Massaro (OAB/RO 1847), Edson de Oliveira
Cavalcante (OAB/RO 1510), Edson de Oliveira Cavalcante (RO
/ AC 1510 / 2488-A), Walter Gustavo da Silva Lemos (OAB/RO
655A), Gilmara dos Santos Andrade (OAB 7503)
Intimar:
Intimar a exequente a Sandra dos Santos Pereira, por meio da
Defensoria Pública do Estado de Rondônia para retirar a CDJ Certidão de Dívida Judicial que se encontra-se na na contracapa
dos autos.
Proc.: 0001882-83.2015.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Município de Porto Velho - RO
Advogado:Moacir de Souza Magalhães (OAB/RO 1129)
Requerido:Dental Porto Velho Ltda - EPP, Stock Diagnosticos
Ltda
Advogado:Marcelo Alves de Souza (OAB/GO 17467)
INTIMAR:
Intimar o executado STOCK DIAGNÓSTICOS LTDA, por meio de
seu representante legal, Dr. Marcelo Alves de Souza, OAB/GO
17467, para pagamento das custas judiciais no valor total de R$
209,88, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de protesto e inscrição
em dívida ativa, devendo juntar nos autos a comprovação de
quitação das custas. Segue abaixo o código de barra referente ao
boleto das custas, bem como o roteiro para emissão da guia.
10494.67309.85100.121145.00006.150825.1.75920000020988.
Valor R$ 209,88.
Roteiro: Site TJ/RO, na aba parte superior> Serviços Judiciais>Boleto
Bancário>Custas Judiciais>Emissão de Gia de Recolhimento.
Processo nº 0001882-83-2015.822.0001.
Proc.: 0007333-08.2014.8.22.0007
Ação:MANDADO de Segurança
Impetrante:Marcelle Carvalho Gil
Advogado:Rosimeiry Maria de Lima (OAB/RO 2504), Miguel
Antonio Paes de Barros (OAB/RO 301), Demilson Martins Pires
(OAB/RO 8148)
Impetrado:Superintendente Estadual de Administração e Recursos
Humanos do Estado de Rondônia, Estado de Rondônia
Advogado:Antônio Paulo dos Santos ( não informado), Glaucio Puig
de Mello Filho (OAB/SP 201024), Henry Anderson Corso Henrique
(RO 922), Procurador Geral do Estado de Rondônia. Pge Ro. ( )
INTIMAR:
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Intimar o impetrante, por meio de seus procuradores constituídos,
para que informe nos autos se o impetrado e a autoridade coatora
cumpriram ou não a determinação judicial conforme MANDADO de
intimação pesssoal nº 201231/2017 a SEGEP de fls. 161 a163.
Rutinéa Oliveira da Silva
Escrivã Judicial

2º JUIZado da INFÂNCIA E JUVENTUDE
Cartório do 2º Juizado da Infância e da Juventude
2º Juizado da Infância e Juventude de Porto Velho-RO
Juiza: Dra. Sandra Beatriz Merenda
e-mail: segundojij@tjro.jus.br
Diretora de Cartório: Elielma Pedrosa Ribeiro Toledo
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 15 DIAS
Proc.: 0000291-28.2012.8.22.0701
Classe: Ação Penal – Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: F. de A. M. da S.
CITAÇÃO DE: F. de A. M. da S., conhecido como “MACARRÃO”
brasileiro, solteiro, servente, nascido em Brasiléia/AC, no dia
23/08/1990 RG nº 1132181 SSP/AC e CPF nº 014.845.012-17,
filho de J. M. da S. e de S. F. M. da S. Atualmente em lugar incerto
e não sabido.
FINALIDADE: CITAR o réu acima qualificado, para que no prazo
de 10(dez) dias, responda a acusação, por escrito, podendo arguir
preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas. Não apresentando resposta no prazo legal e
nem constituído procurador ser-lhe-á nomeador Defensor Público.
CAPITULAÇÃO: Art. 217 - A, cc artigo 234-A, III (gavidez), ambos
do Código Penal.
DESPACHO: “Considerando que o réu se encontra em local incerto
e não sabido, defiro a citação por edital (art. 361), com o prazo de
15(quinze) dias. (...) Katyane Viana Lima Meira Juíza de Direito”
OBSERVAÇÃO: O acusado, não tendo defensor, poderá
comparecer na sede do Juízo, dentro do prazo estabelecido,
munido dos seus documentos, justificações, provas pretendidas e
rol de testemunhas com suas qualificações, a fim de que o Defensor
Público da Vara conteste a ação.
LOCAL: Centro da Infância e da Adolescência, Av. Rogério Weber,
2396, Caiari, Juizado da Infância e Juventude-RO, 78900450 - Fax:
(69)3217-1266 - Fone: (69)3217-1251 - Ramal: 1251
Porto Velho, 20 de Junho de 2018.
Elielma Pedrosa R. Toledo
Diretora de Cartório
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 15 DIAS
Proc.: 1002363-04.2017.8.22.0601
Classe: Ação Penal – Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: D. P. da S.
CITAÇÃO DE: D. P. da S., brasileira, casada, do lar, nascida em
Rio Branco/AC, em 09/01/1993, portadora do RG nº1064150-5
SSP/AC, CPF nº 013.488.592-96, filha de Sérgio Luiz da Silva e
Denize Alves Pinheiro, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR a ré acima qualificada, para que no prazo
de 10(dez) dias, responda a acusação, por escrito, podendo arguir
preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas. Não apresentando resposta no prazo legal e
nem constituído procurador ser-lhe-á nomeador Defensor Público.
CAPITULAÇÃO: Art. 136, §3º do Código Penal.
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DESPACHO: “Considerando que o réu se encontra em local incerto
e não sabido, defiro a citação por edital (art. 361), com o prazo de
15(quinze) dias. (...) Katyane Viana Lima Meira Juíza de Direito”
OBSERVAÇÃO: O acusado, não tendo defensor, poderá
comparecer na sede do Juízo, dentro do prazo estabelecido,
munido dos seus documentos, justificações, provas pretendidas e
rol de testemunhas com suas qualificações, a fim de que o Defensor
Público da Vara conteste a ação.
LOCAL: Centro da Infância e da Adolescência, Av. Rogério Weber,
2396, Caiari, Juizado da Infância e Juventude-RO, 78900450 - Fax:
(69)3217-1266 - Fone: (69)3217-1251 - Ramal: 1251
Porto Velho, 20 de Junho de 2018.
Elielma Pedrosa R. Toledo
Diretora de Cartório
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 15 DIAS
Proc.: 0000501-40.2016.8.22.0701
Classe: Ação Penal – Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: Fabricio Pereira dos Sanros
CITAÇÃO DE: Fabrício Pereira dos Santos, brasileiro, nascida em
Humaitá/AM, no dia 10/12/1993, filho de Sebastião da Silva dos
Santos e Maria Ivanilda Pereira dos Santos. Atualmente em lugar
incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR o réu acima qualificado, para que no prazo
de 10(dez) dias, responda a acusação, por escrito, podendo arguir
preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas. Não apresentando resposta no prazo legal e
nem constituído procurador ser-lhe-á nomeador Defensor Público.
CAPITULAÇÃO: Art. 129, caput do Código Penal.
DESPACHO: “Considerando que o réu se encontra em local incerto
e não sabido, defiro a citação por edital (art. 361), com o prazo de
15(quinze) dias. (...) Katyane Viana Lima Meira Juíza de Direito”
OBSERVAÇÃO: O acusado, não tendo defensor, poderá
comparecer na sede do Juízo, dentro do prazo estabelecido,
munido dos seus documentos, justificações, provas pretendidas e
rol de testemunhas com suas qualificações, a fim de que o Defensor
Público da Vara conteste a ação.
LOCAL: Centro da Infância e da Adolescência, Av. Rogério Weber,
2396, Caiari, Juizado da Infância e Juventude-RO, 78900450 - Fax:
(69)3217-1266 - Fone: (69)3217-1251 - Ramal: 1251
Porto Velho, 20 de Junho de 2018.
Elielma Pedrosa R. Toledo
Diretora de Cartório
Proc.: 1000898-48.2017.8.22.0701
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:M. P. do E. de R.
Réu:W. M. de O.
Advogado:Elba C. Barbosa (OAB/RO 6661), Laercio Batista de
Lima (OAB/RO 843)
DESPACHO:
Fica o réu intimados para os termos do DESPACHO de fls. 151,
cujo teor segue transcrito: “Vistos.Compulsando os autos verifico
que o recurso apresentado à fl. 149 está intempestivo. Explico.
Primeiramente antes da publicação da SENTENÇA, o réu foi
intimado pessoalmente (fls. 145/146). Contudo, posteriormente
o advogado do réu foi intimado via Diário Oficial (fl. 147). A
SENTENÇA foi disponibilizada no dia 26/04/2018, considerando
como data de publicação o dia 27/06/2018, primeiro dia útil posterior
à disponibilização, iniciando-se a contagem do prazo processual
em 28/06/2018, primeiro dia útil seguinte à data considerada de
publicação. Nos termos do artigo 593, I, do CPP, o prazo para a
interposição do recurso de apelação é de 05 (cinco) dias. Sendo
assim o inicio do prazo começou a correr em 28/06/2018 com término
no dia 02/07/2018. A apelação foi protocolizada em 04.07.2018,
conforme a autenticação de fl. 149. Portanto, o recurso encontra-se
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imtempestivo.Quanto a ciência da SENTENÇA pelo réu no verso
da folha 148 não prospera, pois este foi intimado pessoalmente no
dia 22/06/2018 (fl. 145). Ante o exposto, DECLARO DESERTO o
recurso, uma vez que intempestivo e determino o desentranhamento
do documento de folha 149 para que seja devolvido ao subscritor.
Cumpra-se.Porto Velho-RO, sexta-feira, 6 de julho de 2018.Sandra
Beatriz Merenda Juíza de Direito”
Proc.: 0000196-56.2016.8.22.0701
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:M. P.
Denunciado:R. R. de O.
Advogado:Neidy Jane dos Reis (OAB/RO 1268)
Intimação do réu por seu advogado quanto à SENTENÇA proferida
nos autos, segue DISPOSITIVO: Em face ao exposto, JULGO
PROCEDENTE a denúncia e, em consequência, CONDENO o
acusado R. R. de O. pela prática do crime de estupro de vulnerável
previsto no artigo 217-A na forma do art. 71, ambos do CP. Atenta
às diretrizes de comando dos arts. 59 e 68 do Código Penal
passo a dosar as penas que serão aplicadas. O Réu possui bons
antecedentes. A culpabilidade (lato senso), entendida agora como
o juízo de reprovabilidade do fato e do seu autor, está evidenciada.
O réu é primário (fls. 29/30). Não existem elementos para apurar a
personalidade e a conduta social, as quais deverão ser interpretadas
em favor do réu. As consequências não são favoráveis considerando
os transtornos causados à vítima. A vítima não contribuiu para o
crime. Por tudo isso, para o delito previsto no art. 217-A, caput, fixolhe a pena-base no mínimo legal, a saber, em 08 anos de reclusão.
Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.Ausentes outras
causas de diminuição e de aumento da pena a serem apreciadas,
pelo que torno a pena definitiva em 08 anos de reclusão.Presentes
as circunstâncias do artigo 71, do CP, tendo em vista a repetição de
tipo penal perpetrado pelo infrator sobre a mesma vítima, em duas
ocasiões, razão pela qual aumento a pena de 1/6.Desta feita, a pena
definitiva restou em 09 anos e 04 meses de reclusão. Nos termos
do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente
fechado para o cumprimento da pena. Disposições finaisConcedo
ao Réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que
dessa forma permaneceu no decorrer do processo e não vislumbro
motivos para a decretação da prisão preventiva neste momento.
Deixo de substituir a privação da liberdade por penas restritivas de
direitos porque o condenado não preenche os requisitos legais, ou
seja, porque a pena imposta é superior a 04 (quatro) anos.Pelos
mesmos motivos não há que se falar em suspensão condicional
da pena, ex vi do artigo 77, do Código Penal.Após o trânsito em
julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados
e expedida a documentação necessária, para fins de Execução.
Custas pelo réu.P.R.I.C.SERVE A PRESENTE COMO MANDADO
/CARTA/OFÍCIOPorto Velho-RO, terça-feira, 12 de junho de 2018.
Katyane Viana Lima Meira Juíza de Direito
Proc.: 0001122-71.2015.8.22.0701
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:M. P. do E. de R.
Réu: E. da S. L.
Advogado:Laed Alvares Silva (RO 263-A)
Assistente - (ativo):L. C. C. F.
SENTENÇA:
Fica o réu intimado por seu advogado acerca da SENTENÇA
proferida nos autos, cujo DISPOSITIVO segue transcrito: Em
face do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, em
consequência, CONDENO a acusada E. da S. L. pela prática do
crime de maus tratos, em face de M. V. S. DOS S. previsto no artigo
136, § 3º do Código Penal.Atenta às diretrizes de comando dos
arts. 59 e 68 do Código Penal passo a dosar as penas que serão
aplicadas. A culpabilidade (lato senso), entendida agora como o
juízo de reprovabilidade do fato e de sua autora, está evidenciada.
A ré, de acordo com a certidão de fls. 160, é primária. Não existem
elementos para apurar a personalidade e conduta social, as quais
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deverão ser interpretadas em favor da ré. As consequências não
são favoráveis considerando o sofrimento infligido à vítima. A vítima
não contribuiu para o crime. As demais circunstâncias judiciais
são normais ao crime, constituindo, assim, a própria tipicidade.
Desta forma, sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo a penabase em 2 (dois) meses de detenção. Não existem circunstâncias
atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Em razão da
causa de aumento prevista no parágrafo 3º, do artigo 136, elevo
a pena em 1/3, tornando-a definitiva em 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias de detenção, por não existirem outros elementos que
influenciem em sua dosimetria. O regime inicial para cumprimento
da pena privativa de liberdade será o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’,
c/c § 3º).Nos termos do art. 44, I, II, III e §3º, do CP, substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na
modalidade de prestação de serviço a comunidade (art. 43, IV),
em local a ser escolhido pelo Juízo da Execução (art. 45, § 1º),
e interdição temporária de direitos (art. 43, V), consistente no
recolhimento domiciliar diário, das 22h00min às 06h00min (do dia
seguinte), ambas pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.
Reconheço o direito de a ré recorrer em liberdade, posto que nesta
condição respondeu ao processo.Após o trânsito em julgado o
nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados e expedida
a documentação necessária, para fins de Execução. Custas pela
ré.P.R.I.C. (INI/DF, II/RO, TRE/RO etc.).SERVE A PRESENTE
COMO MANDADO /CARTA/OFÍCIOPorto Velho-RO, sexta-feira,
22 de junho de 2018.Sandra Beatriz Merenda Juíza de Direito
Danilo Aragão da Silva
Diretor de Cartório

1ª VARA CÍVEL
1º Cartório Cível
Endereço: Av. Lauro Sodré, 1728 - Jardim América - Porto Velho Rondônia. CEP. 76803-686.
E- mail: pvh1civel@tj.ro.gov.br (pvh1civel@tjro.jus.br)
Juiz: Dr. Jorge Luiz dos Santos Leal
Escrivã: Clêuda S. M. de Carvalho
Telefone: (69) 3217-1318
Proc.: 0018004-16.2011.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Requerente:Sociedade Mantenedora de Pesquisa, Educ. Assist.
Comun. e Cult. Mª Coelho Aguiar
Advogado:Antonio Cândido de Oliveira (OAB/RO 2311), Izabel
Celina Pessoa Bezerra Cardoso (OAB/RO 796)
Requerido:Construtora Pedreira Ltda
DESPACHO:
DESPACHO Intime-se a parte exequente para se manifestar
quanto a pesquisa realizada no prazo de 05 dias.Porto Velho-RO,
segunda-feira, 9 de julho de 2018.José Augusto Alves Martins Juiz
de Direito
Proc.: 0004977-05.2007.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Banco Triângulo S/A
Advogado:Eduardo Abílio Kerber Diniz ( ), Edson Antonio Sousa
Pinto (OAB/RO 4643), Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli ( )
Executado:Carcel Auto Posto Ltda
Advogado:Irlan Rogério Erasmo da Silva (OAB/RO 1683)
DESPACHO:
DESPACHO Procedi nesta data a decretação de indisponibilidade
de ativos pelo sistema BACENJUD até o limite da execução,
todavia, constatou-se a inexistência de saldo nas contas bancárias
da parte executada.Dessa forma, a parte exequente deverá se
manifestar no prazo de 15 (quinze) quanto ao prosseguimento da
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execução, requerendo meio efetivo para satisfação da obrigação e
apresentando na oportunidade planilha atualizada do débito, sob
pena de imediata extinção e arquivamento do feito.Porto VelhoRO, segunda-feira, 9 de julho de 2018.José Augusto Alves Martins
Juiz de Direito
Proc.: 0019946-78.2014.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Leandro Yan Dias Beleza
Advogado:Mirian Barnabe de Souza (OAB/RO 5950)
Requerido:H. V. R. Móveis Ltda
DESPACHO:
DESPACHO Procedi nesta data a transferência dos valores
bloqueados pelo sistema BACENJUD, todavia, o montante é inferior
ao valor total da execução.A parte executada deverá apresentar
impugnação à penhora no prazo de 05 (cinco) dias, que deverá ser
restrita às hipóteses elencadas no art. 854, § 3º, do Novo Código
de Processo Civil. Não apresentada a impugnação, autorizo, desde
já, a expedição de alvará para liberação dos valores penhorados
em favor da parte exequente.Inexistindo manifestação da parte
executada no prazo acima assinalado, a parte exequente deverá,
no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar quanto ao prosseguimento
da execução, apresentando planilha atualizada de eventual
saldo remanescente, requerendo meio efetivo para satisfação da
execução, sob pena de aceitação tácita e consequente extinção da
obrigação.Porto Velho-RO, segunda-feira, 9 de julho de 2018.José
Augusto Alves Martins Juiz de Direito
Proc.: 0020884-78.2011.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Requerente:Autovema Veículos Ltda
Advogado:Michelle Rodrigues dos Anjos (OAB/RO 4930), Maria
Inês Spudaro ( 3306), José Cristiano Pinheiro (OAB/RO 1529),
Valéria Maria Vieira Pinheiro (OAB/RO 1528)
Requerido:Proagro Consultoria Agropecuaria Ltda
Advogado:Curador de Ausentes ( )
Certidão da Escrivania:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada sobre a certidão de fl. 162.
Proc.: 0021262-97.2012.8.22.0001
Ação:Exibição
Requerente:Uvarquelandio Sousa Santos
Advogado:Pedro Luiz Lepri Junior (OAB/RO 4871)
Requerido:Banco Bonsucesso S.A.
Advogado:Flaida Beatriz Nunes de Carvalho (OAB/MG 96864),
Victor Ribeiro Zadorosny (OAB/MG 111038)
DESPACHO:
Vistos.Manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto
ao retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
requerendo o que entender de direito.Ressaltando que, como
é do conhecimento de toda a comunidade jurídica do Estado de
Rondônia, o Processo Judicial Eletrônico foi implantado na Justiça
Estadual em 13.7.15.De acordo com a Resolução n.º 13/2014-PR
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, todos os processos
em fase de cumprimento de SENTENÇA deverão ser iniciados já na
forma digital, in verbis:Art. 16. A partir da implantação do PJe será
feita migração de processo do sistema físico para o virtual sempre
que for apresentado requerimento de cumprimento de SENTENÇA.
Parágrafo único. O cartório deverá anotar o número do processo
gerado para cumprimento de SENTENÇA na movimentação
processual do processo que será arquivado.Desse modo, deverá o
patrono da parte credora/vencedora propor ação de execução pelo
sistema do PJE, a ser distribuída por dependência a este juízo,
vinculada ao presente feito, anexando-se ao processo incidental os
seguintes documentos:a) petição inicial da fase de cumprimento de
SENTENÇA;b) memória de cálculo do valor cobrado (no caso de
execução por quantia certa);c) cópia da petição inicial do processo
principal e eventuais emendas;d) cópia das procurações do autor
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e réu;e) cópia da SENTENÇA;f) cópia do acórdão do Tribunal de
Justiça e dos Tribunais Superiores, se houver;g) cópia da certidão
de trânsito em julgado;h) outros documentos que se fizerem
necessários ao deslinde da causa;O processo físico (principal)
deverá ser arquivado definitivamente.Porto Velho-RO, terça-feira,
10 de julho de 2018.José Augusto Alves Martins Juiz de Direito
Proc.: 0024988-79.2012.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Daniel Carneiro de Oliveira, Claudineide Batista
Kamacony Oliveira
Advogado:Albanisa Pereira Pedraça (OAB/RO 3201), Rosimar
Francelino Maciel (OAB/RO 2860)
Requerido:Silvio Rodrigues Persivo Cunha
DESPACHO:
Vistos.Manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto
ao retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
requerendo o que entender de direito.Ressaltando que, como
é do conhecimento de toda a comunidade jurídica do Estado de
Rondônia, o Processo Judicial Eletrônico foi implantado na Justiça
Estadual em 13.7.15.De acordo com a Resolução n.º 13/2014-PR
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, todos os processos
em fase de cumprimento de SENTENÇA deverão ser iniciados já na
forma digital, in verbis:Art. 16. A partir da implantação do PJe será
feita migração de processo do sistema físico para o virtual sempre
que for apresentado requerimento de cumprimento de SENTENÇA.
Parágrafo único. O cartório deverá anotar o número do processo
gerado para cumprimento de SENTENÇA na movimentação
processual do processo que será arquivado.Desse modo, deverá o
patrono da parte credora/vencedora propor ação de execução pelo
sistema do PJE, a ser distribuída por dependência a este juízo,
vinculada ao presente feito, anexando-se ao processo incidental os
seguintes documentos:a) petição inicial da fase de cumprimento de
SENTENÇA;b) memória de cálculo do valor cobrado (no caso de
execução por quantia certa);c) cópia da petição inicial do processo
principal e eventuais emendas;d) cópia das procurações do autor
e réu;e) cópia da SENTENÇA;f) cópia do acórdão do Tribunal de
Justiça e dos Tribunais Superiores, se houver;g) cópia da certidão
de trânsito em julgado;h) outros documentos que se fizerem
necessários ao deslinde da causa;O processo físico (principal)
deverá ser arquivado definitivamente.Porto Velho-RO, terça-feira,
10 de julho de 2018.José Augusto Alves Martins Juiz de Direito
Proc.: 0200167-66.2008.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Antonio Vieira Gomes
Advogado:Douglas Ricardo Aranha da Silva (OAB/RO 1779),
Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A), Maria Nazarete
Pereira da Silva (OAB/RO 1073)
Requerido:Banco Citicard S.A.
Advogado:Fábio Antônio Moreira (OAB/RO 1553), José Edgard da
Cunha Bueno Filho (OAB/RO 4570)
DESPACHO:
Vistos.Manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto
ao retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
requerendo o que entender de direito.Ressaltando que, como
é do conhecimento de toda a comunidade jurídica do Estado de
Rondônia, o Processo Judicial Eletrônico foi implantado na Justiça
Estadual em 13.7.15.De acordo com a Resolução n.º 13/2014-PR
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, todos os processos
em fase de cumprimento de SENTENÇA deverão ser iniciados já na
forma digital, in verbis:Art. 16. A partir da implantação do PJe será
feita migração de processo do sistema físico para o virtual sempre
que for apresentado requerimento de cumprimento de SENTENÇA.
Parágrafo único. O cartório deverá anotar o número do processo
gerado para cumprimento de SENTENÇA na movimentação
processual do processo que será arquivado.Desse modo, deverá o
patrono da parte credora/vencedora propor ação de execução pelo
sistema do PJE, a ser distribuída por dependência a este juízo,
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vinculada ao presente feito, anexando-se ao processo incidental os
seguintes documentos:a) petição inicial da fase de cumprimento de
SENTENÇA;b) memória de cálculo do valor cobrado (no caso de
execução por quantia certa);c) cópia da petição inicial do processo
principal e eventuais emendas;d) cópia das procurações do autor
e réu;e) cópia da SENTENÇA;f) cópia do acórdão do Tribunal de
Justiça e dos Tribunais Superiores, se houver;g) cópia da certidão
de trânsito em julgado;h) outros documentos que se fizerem
necessários ao deslinde da causa;O processo físico (principal)
deverá ser arquivado definitivamente.Porto Velho-RO, terça-feira,
10 de julho de 2018.José Augusto Alves Martins Juiz de Direito
Proc.: 0010349-51.2015.8.22.0001
Ação:Reintegração / Manutenção de Posse
Requerente:Fábio Honório de Moraes da Silva
Advogado:Oscar Dias de Souza Netto (OAB/RO 3567)
Requerido:Jorge Carlos Orellana Hurtado
Advogado:Cristiane Patrícia Hurtado Madueno (OAB/RO 1013)
DECISÃO:
Vistos.Trata-se de embargos de declaração no qual a parte
embargante aponta a existência de obscuridade na SENTENÇA
vergastada.Pois bem.Analisando os argumentos e fundamentos
apresentados nos embargos, nota-se que a parte embargante
pretende, em verdade, a rediscussão de diversas questões fáticas
da lide, notadamente para conferir efeitos infringentes ao julgado no
ponto em que lhe é desfavorável.Deve ser frisado que não merece
prosperar a tese de obscuridade porque a SENTENÇA vergastada
construiu toda uma linha de fundamentação, obedecendo o
disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.Ora, o fato de
o Juiz julgar contrário ao que alega uma das partes não pode ser
considerado como omissão, contradição ou obscuridade. Com isso,
as questões suscitadas pela parte embargante não constituem
causa para acolhimento dos embargos.Destarte, deverá a parte
insatisfeita interpor o recurso cabível com o fim de obter eventual
reforma da DECISÃO no segundo grau de Jurisdição.Registrese, ainda, que ao contrário do alegado, o juízo observou o laudo
pericial, circunstância que não o obriga a tomar como certas todas
as observações feitas pelo períto. Como indicado na SENTENÇA,
a confusão existente nos autos se deve ao fato de os imóveis
do autor e do réu serem limitrofes, estando o imóvel daquele
contido dentro da porção de área maior do réu. Em razão dessa
particularidade, tornou-se de relevo a prova testemunhal. Demais
disso, o fato de as licenças ambientais terem sido expedidas em
favor do requerido, não é fato que por si lhe confira a melhor posse,
mormente levando em consideração a confusão entres as áreas
do autor e do réu. Em sendo assim, conheço dos embargos eis
que próprios e tempestivos, contudo, nego-lhes provimento.Após o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos.Porto Velho-RO, terçafeira, 10 de julho de 2018.José Augusto Alves Martins Juiz de
Direito
Proc.: 0009171-04.2014.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Adriano Ferreira de Faria
Advogado:Sérgio Muniz Neves (RJ 147320)
Denunciado:Alan Casseano Lucena Furtado, Maria Duarte da
Silva
Advogado:Evaldo da Rocha Maia (OAB/RO 5957)
DESPACHO:
Vistos.Manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto
ao retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
requerendo o que entender de direito.Ressaltando que, como
é do conhecimento de toda a comunidade jurídica do Estado de
Rondônia, o Processo Judicial Eletrônico foi implantado na Justiça
Estadual em 13.7.15.De acordo com a Resolução n.º 13/2014-PR
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, todos os processos
em fase de cumprimento de SENTENÇA deverão ser iniciados já na
forma digital, in verbis:Art. 16. A partir da implantação do PJe será
feita migração de processo do sistema físico para o virtual sempre
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que for apresentado requerimento de cumprimento de SENTENÇA.
Parágrafo único. O cartório deverá anotar o número do processo
gerado para cumprimento de SENTENÇA na movimentação
processual do processo que será arquivado.Desse modo, deverá o
patrono da parte credora/vencedora propor ação de execução pelo
sistema do PJE, a ser distribuída por dependência a este juízo,
vinculada ao presente feito, anexando-se ao processo incidental os
seguintes documentos:a) petição inicial da fase de cumprimento de
SENTENÇA;b) memória de cálculo do valor cobrado (no caso de
execução por quantia certa);c) cópia da petição inicial do processo
principal e eventuais emendas;d) cópia das procurações do autor
e réu;e) cópia da SENTENÇA;f) cópia do acórdão do Tribunal de
Justiça e dos Tribunais Superiores, se houver;g) cópia da certidão
de trânsito em julgado;h) outros documentos que se fizerem
necessários ao deslinde da causa;O processo físico (principal)
deverá ser arquivado definitivamente.Porto Velho-RO, terça-feira,
10 de julho de 2018.José Augusto Alves Martins Juiz de Direito
Proc.: 0004430-81.2015.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Milena Sthephanie Matos Alves
Advogado:Carlos Alberto Troncoso Justo (OAB/RO 535-A)
Requerido:Banco Itaú Card Sa
Advogado:Mauricio Coimbra Guilherme Ferreira (OAB/RJ 151056)
DESPACHO:
Vistos.Manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto
ao retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
requerendo o que entender de direito.Ressaltando que, como
é do conhecimento de toda a comunidade jurídica do Estado de
Rondônia, o Processo Judicial Eletrônico foi implantado na Justiça
Estadual em 13.7.15.De acordo com a Resolução n.º 13/2014-PR
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, todos os processos
em fase de cumprimento de SENTENÇA deverão ser iniciados já na
forma digital, in verbis:Art. 16. A partir da implantação do PJe será
feita migração de processo do sistema físico para o virtual sempre
que for apresentado requerimento de cumprimento de SENTENÇA.
Parágrafo único. O cartório deverá anotar o número do processo
gerado para cumprimento de SENTENÇA na movimentação
processual do processo que será arquivado.Desse modo, deverá o
patrono da parte credora/vencedora propor ação de execução pelo
sistema do PJE, a ser distribuída por dependência a este juízo,
vinculada ao presente feito, anexando-se ao processo incidental os
seguintes documentos:a) petição inicial da fase de cumprimento de
SENTENÇA;b) memória de cálculo do valor cobrado (no caso de
execução por quantia certa);c) cópia da petição inicial do processo
principal e eventuais emendas;d) cópia das procurações do autor
e réu;e) cópia da SENTENÇA;f) cópia do acórdão do Tribunal de
Justiça e dos Tribunais Superiores, se houver;g) cópia da certidão
de trânsito em julgado;h) outros documentos que se fizerem
necessários ao deslinde da causa;O processo físico (principal)
deverá ser arquivado definitivamente.Porto Velho-RO, terça-feira,
10 de julho de 2018.José Augusto Alves Martins Juiz de Direito
Proc.: 0005185-08.2015.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Maria Marlene Vieira
Advogado:Liduina Mendes Vieira (OAB/RO 4298)
Requerido:BANCO BMG
Advogado:Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/RJ 173524), Flávia
Almeida Moura Di Latella (OAB/MG 109730), Jaime Pedrosa dos
Santos Neto (OAB/RO 4315)
DESPACHO:
Vistos.Manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto
ao retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
requerendo o que entender de direito.Ressaltando que, como
é do conhecimento de toda a comunidade jurídica do Estado de
Rondônia, o Processo Judicial Eletrônico foi implantado na Justiça
Estadual em 13.7.15.De acordo com a Resolução n.º 13/2014-PR
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, todos os processos
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em fase de cumprimento de SENTENÇA deverão ser iniciados já na
forma digital, in verbis:Art. 16. A partir da implantação do PJe será
feita migração de processo do sistema físico para o virtual sempre
que for apresentado requerimento de cumprimento de SENTENÇA.
Parágrafo único. O cartório deverá anotar o número do processo
gerado para cumprimento de SENTENÇA na movimentação
processual do processo que será arquivado.Desse modo, deverá o
patrono da parte credora/vencedora propor ação de execução pelo
sistema do PJE, a ser distribuída por dependência a este juízo,
vinculada ao presente feito, anexando-se ao processo incidental os
seguintes documentos:a) petição inicial da fase de cumprimento de
SENTENÇA;b) memória de cálculo do valor cobrado (no caso de
execução por quantia certa);c) cópia da petição inicial do processo
principal e eventuais emendas;d) cópia das procurações do autor
e réu;e) cópia da SENTENÇA;f) cópia do acórdão do Tribunal de
Justiça e dos Tribunais Superiores, se houver;g) cópia da certidão
de trânsito em julgado;h) outros documentos que se fizerem
necessários ao deslinde da causa;O processo físico (principal)
deverá ser arquivado definitivamente.Porto Velho-RO, terça-feira,
10 de julho de 2018.José Augusto Alves Martins Juiz de Direito
Proc.: 0006723-24.2015.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Condomínio Residencial França
Advogado:Carlos Silvio Vieira de Sousa (OAB/RO 5826)
Requerido:Francisco Wilton Nunes Fernandes
Advogado:Carla Begnini Pinheiro (OAB/RO 778)
DESPACHO:
Vistos.Manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto
ao retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
requerendo o que entender de direito.Ressaltando que, como
é do conhecimento de toda a comunidade jurídica do Estado de
Rondônia, o Processo Judicial Eletrônico foi implantado na Justiça
Estadual em 13.7.15.De acordo com a Resolução n.º 13/2014-PR
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, todos os processos
em fase de cumprimento de SENTENÇA deverão ser iniciados já na
forma digital, in verbis:Art. 16. A partir da implantação do PJe será
feita migração de processo do sistema físico para o virtual sempre
que for apresentado requerimento de cumprimento de SENTENÇA.
Parágrafo único. O cartório deverá anotar o número do processo
gerado para cumprimento de SENTENÇA na movimentação
processual do processo que será arquivado.Desse modo, deverá o
patrono da parte credora/vencedora propor ação de execução pelo
sistema do PJE, a ser distribuída por dependência a este juízo,
vinculada ao presente feito, anexando-se ao processo incidental os
seguintes documentos:a) petição inicial da fase de cumprimento de
SENTENÇA;b) memória de cálculo do valor cobrado (no caso de
execução por quantia certa);c) cópia da petição inicial do processo
principal e eventuais emendas;d) cópia das procurações do autor
e réu;e) cópia da SENTENÇA;f) cópia do acórdão do Tribunal de
Justiça e dos Tribunais Superiores, se houver;g) cópia da certidão
de trânsito em julgado;h) outros documentos que se fizerem
necessários ao deslinde da causa;O processo físico (principal)
deverá ser arquivado definitivamente.Porto Velho-RO, terça-feira,
10 de julho de 2018.José Augusto Alves Martins Juiz de Direito
Proc.: 0008359-25.2015.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Antônio Marcos Ângelo
Advogado:Karina Perpetua Magalhães de Freitas (OAB/RO 6974),
Neidy Jane dos Reis (OAB/RO 1268)
Requerido:Conveniencia Central Ltda ME
Advogado:Lindolfo Cardoso Lopes Junior (OAB/RO 4974)
DESPACHO:
Vistos.Manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto
ao retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
requerendo o que entender de direito.Ressaltando que, como
é do conhecimento de toda a comunidade jurídica do Estado de
Rondônia, o Processo Judicial Eletrônico foi implantado na Justiça
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Estadual em 13.7.15.De acordo com a Resolução n.º 13/2014-PR
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, todos os processos
em fase de cumprimento de SENTENÇA deverão ser iniciados já na
forma digital, in verbis:Art. 16. A partir da implantação do PJe será
feita migração de processo do sistema físico para o virtual sempre
que for apresentado requerimento de cumprimento de SENTENÇA.
Parágrafo único. O cartório deverá anotar o número do processo
gerado para cumprimento de SENTENÇA na movimentação
processual do processo que será arquivado.Desse modo, deverá o
patrono da parte credora/vencedora propor ação de execução pelo
sistema do PJE, a ser distribuída por dependência a este juízo,
vinculada ao presente feito, anexando-se ao processo incidental os
seguintes documentos:a) petição inicial da fase de cumprimento de
SENTENÇA;b) memória de cálculo do valor cobrado (no caso de
execução por quantia certa);c) cópia da petição inicial do processo
principal e eventuais emendas;d) cópia das procurações do autor
e réu;e) cópia da SENTENÇA;f) cópia do acórdão do Tribunal de
Justiça e dos Tribunais Superiores, se houver;g) cópia da certidão
de trânsito em julgado;h) outros documentos que se fizerem
necessários ao deslinde da causa;O processo físico (principal)
deverá ser arquivado definitivamente.Porto Velho-RO, terça-feira,
10 de julho de 2018.José Augusto Alves Martins Juiz de Direito
Proc.: 0006695-90.2014.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Antônio Rérisson Bessa Paulino
Advogado:Velci José da Silva Neckel (OAB/RO 3844)
Requerido:Seabra Empreendimentos Imobiliários Ltda, Direcional
Engenharia S/a
Advogado:José Arthur de Carvalho Pereira Filho (OAB/MG 42785),
Robledo Oliveira Castro (OAB/MG 53795), Marcelo Arantes Komel
(OAB/MG 45366-B), José Arthur de Carvalho Pereira Filho (OAB/
MG 42785), Robledo Oliveira Castro (OAB/MG 53795), Marcelo
Arantes Komel (OAB/MG 45366-B), Humberto Rossetti Portela
(OAB/MG 91263)
DESPACHO:
Vistos.Manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto
ao retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
requerendo o que entender de direito.Ressaltando que, como
é do conhecimento de toda a comunidade jurídica do Estado de
Rondônia, o Processo Judicial Eletrônico foi implantado na Justiça
Estadual em 13.7.15.De acordo com a Resolução n.º 13/2014-PR
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, todos os processos
em fase de cumprimento de SENTENÇA deverão ser iniciados já na
forma digital, in verbis:Art. 16. A partir da implantação do PJe será
feita migração de processo do sistema físico para o virtual sempre
que for apresentado requerimento de cumprimento de SENTENÇA.
Parágrafo único. O cartório deverá anotar o número do processo
gerado para cumprimento de SENTENÇA na movimentação
processual do processo que será arquivado.Desse modo, deverá o
patrono da parte credora/vencedora propor ação de execução pelo
sistema do PJE, a ser distribuída por dependência a este juízo,
vinculada ao presente feito, anexando-se ao processo incidental os
seguintes documentos:a) petição inicial da fase de cumprimento de
SENTENÇA;b) memória de cálculo do valor cobrado (no caso de
execução por quantia certa);c) cópia da petição inicial do processo
principal e eventuais emendas;d) cópia das procurações do autor
e réu;e) cópia da SENTENÇA;f) cópia do acórdão do Tribunal de
Justiça e dos Tribunais Superiores, se houver;g) cópia da certidão
de trânsito em julgado;h) outros documentos que se fizerem
necessários ao deslinde da causa;O processo físico (principal)
deverá ser arquivado definitivamente.Porto Velho-RO, terça-feira,
10 de julho de 2018.José Augusto Alves Martins Juiz de Direito
Proc.: 0009200-98.2007.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Requerente:José Bispo de Oliveira
Advogado:Raimundo Gonçalves de Araújo (OAB/RO 3300)
Requerido:Manoel Costa Mendonça
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DESPACHO:
Vistos. Defiro os pedido do credor e determino à Diretoria de Cartório
as seguintes providências: i) Expeça-se alvará de levantamento da
quantia depositada nos autos. O credor terá o prazo de 30 (trinta)
dias para levantamento do alvará, sob pena de transferência dos
valores para a conta centralizadora do Tribunal de Justiça;ii) Oficiese à 4ª Vara de Família da comarca de Porto Velho/RO para que
proceda com a transferência do valor de R$ 12.684,51 (doze mil,
seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) para
conta judicial vinculada a este processo;iii) intimem-se e expeça-se
o necessário.Porto Velho-RO, terça-feira, 10 de julho de 2018.José
Augusto Alves Martins Juiz de Direito
Proc.: 0019473-63.2012.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Elizabeth Medeiros Pellucio
Advogado:Maguis Umberto Correia (OAB/RO 1214), Allan Pereira
Guimarães (OAB/RO 1046)
Executado:Gilson Cordeiro da Silva
DESPACHO:
Vistos.Indefiro, por ora, o pedido formulado pela exequente,
considerando que existem mecanismos postos à disposição
para localização de bens do executado (BACENJUD, RENAJUD,
INFOJUD). Assim, intime-se a parte exequente para se manifestar
quanto ao prosseguimento da execução, indicando meio efetivo
para localização de bens do executado, no prazo de 5 dias, sob
pena de extinção e arquivamento. Porto Velho-RO, terça-feira, 10
de julho de 2018.José Augusto Alves Martins Juiz de Direito
Clêuda S. M. de Carvalho
ESCRIVÃ JUDICIAL
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requeira nova citação/intimação fica desde já, intimada a pagar
as custas para renovação ou repetição de diligência, salvo justiça
gratuita, conforme nova Lei de Custas nº 3896/2016, no prazo de
5 (cinco) dias.
Porto Velho, 9 de julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7004370-86.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Protocolado em: 10/08/2015 18:48:40
EXEQUENTE: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA
CERON
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
EXECUTADO: JOSENILDO LUIZ ALMEIDA DE CRISTO
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Intime-se o credor para que se manifeste sobre o resultado da
pesquisa realizada no sistema Infojud, no prazo de 5(cinco) dias.
Porto Velho, 9 de julho de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:3217-1318 - pvh1civel@tjro.jus.br
Processo nº 7059182-44.2016.8.22.0001
AUTOR: MARCELA SOARES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA DA SILVA
- RO0001073
RÉU: RAMOS FERNANDES CURSOS PALESTRAS E
TREINAMENTO LTDA - ME
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho
- 1º Vara Cível, fica a parte requerente intimada a se manifestar
da juntada do AR de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - Negativo, e caso
requeira nova citação/intimação fica desde já, intimada a pagar
as custas para renovação ou repetição de diligência, salvo justiça
gratuita, conforme nova Lei de Custas nº 3896/2016, no prazo de
5 (cinco) dias.
Porto Velho, 9 de julho de 2018.

Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Judiciário
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1319
Processo nº: 7005501-91.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Protocolado em: 15/02/2018 09:47:23
EXEQUENTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES
JUNIOR - RN000392A
EXECUTADO: IRACY DE OLIVEIRA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Considerando a pesquisa do Infojud positiva em anexo, proceda-se
as anotações de estilo quanto à tramitação do feito em SEGREDO
DE JUSTIÇA.
Intime-se a parte autora para se manifestar sobre os documentos
juntados, em 5(cinco) dias.
Porto Velho, 9 de julho de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça de Rondônia
Poder Judiciário
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:3217-1318 - pvh1civel@tjro.jus.br
Processo nº 7017259-67.2018.8.22.0001
AUTOR: REM - RONDONIA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
Advogados do(a) AUTOR: PATRICK DE SOUZA CORREA RO9121, JOSE VITOR COSTA JUNIOR - RO0004575, JESSICA
EMILLE SILVA LIMA - RO8787
RÉU: RIVA OLIVEIRA LIMA
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho
- 1º Vara Cível, fica a parte requerente intimada a se manifestar
da juntada do AR de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - Negativo, e caso

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7026182-82.2018.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Protocolado em: 09/07/2018 10:31:36
AUTOR:
AYMORE
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INSVESTIMENTO S.A
Advogado(s) do reclamante: MARCO ANTONIO CRESPO
BARBOSA
RÉU: JHONATAN PEREIRA ROCHA
Advogado do(a) RÉU:
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DESPACHO
Vistos.
Emende-se a inicial no prazo de 15 dias, devendo a parte autora
apresentar o comprovante de recolhimento das custas iniciais e das
custas iniciais adiadas, tendo em vista que o presente procedimento
dispensa a audiência de conciliação, sob pena de indeferimento da
inicial.
Devidamente recolhidas as custas, prossiga o feito no que segue.
Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia
em contrato de concessão de crédito com cláusula de alienação
fiduciária, na qual a instituição financeira requer a medida liminar
objetivando a apreensão do veículo em face do inadimplemento
das prestações mensais do contrato, nos termos do art. 3º do
Decreto Lei nº 911/69.
Constata-se que a petição inicial se encontra instruída com cópia
do contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária e com a
notificação do devedor, devidamente constituído em mora.
Dessa forma, verifica-se dos documentos juntados que a parte
requerida se encontra inadimplente com suas obrigações, e mesmo
notificado a purgar a mora, quedou-se inerte.
O art.3º do Decreto Lei nº 911/1969 traz:
Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que
comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou
o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e
apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida
liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
Ante o exposto, defiro liminarmente a busca e apreensão do veículo,
posto que provado o contrato, o inadimplemento e a constituição
em mora do devedor.
Proceda o Oficial de Justiça a avaliação do bem apreendido.
Cumprida a liminar, cite-se a parte requerida para, em 15 (quinze)
dias úteis, apresentar contestação, sob pena de revelia. Poderá a
parte requerida, ainda, caso queira, pagar a integralidade da dívida
pendente no prazo de 5 (cinco) a partir da data do cumprimento
da liminar, evitando-se a consolidação da propriedade e a posse
plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após
esse prazo, conforme parágrafos 1º a 4º do art. 3º do Decreto-lei
nº 911/1969, com redação alterada pelo art. 56 da Lei 10.931, de
02.08.2004.
SIRVA CÓPIA DESTA COMO MANDADO LIMINAR DE BUSCA E
APREENSÃO E CITAÇÃO.
ADVERTÊNCIA: Não sendo apresentada a defesa no prazo de 15
dias úteis após a juntada do MANDADO de citação, presumir-seão aceitos como sendo verdadeiros os fatos articulados pela parte
autora.
OBSERVAÇÃO: O prazo para responder a ação é de 15 (quinze)
dias contados da juntada do MANDADO de busca e apreensão
e citação e de 5 (cinco) dias úteis do cumprimento da liminar
pagamento total da dívida, caso a parte pretenda receber o veículo
de volta.
DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER APREENDIDO: HYUNDAI
HB20 CONFORT 1.0, 2016, PRETO, PLACA: PYS8153, CHASSI:
9BHBG51CAHP708268, RENAVAM: 001103908151.
Porto Velho, 9 de julho de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIA:
Nome: JHONATAN PEREIRA ROCHA
Endereço: Rua Abunã, 3264, Embratel, Porto Velho - RO - CEP:
76820-862
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 1ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:(69) 3217-1318/1319
Processo nº: 7050353-40.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Protocolado em: 23/11/2017 15:14:38
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AUTOR: JOSE RICARDO MENDES DOS SANTOS PARAIZO
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ADEMIR ALVES - RO0000618
RÉU: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Advogado do(a) RÉU: FABIO RIVELLI - RO0006640
SENTENÇA
Vistos.
Compulsando os autos, verifico a satisfação da obrigação, situação
que enseja a extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.
Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada nos
autos. O credor terá o prazo de 30 (trinta) dias para levantamento
do alvará, sob pena de transferência dos valores para a conta
centralizadora do Tribunal de Justiça.
Após as anotações de estilo, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 9 de julho de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz de Direito
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
1ª Vara Cível - Porto Velho - Fórum Cível 704900147.2017.8.22.0001
Consignação em Pagamento
AUTOR: REDE SUPER COMERCIO LTDA - ME
ADVOGADO(A) GUSTAVO BERNARDO HADAMES BERNARDI
MONTEIRO OAB Nº PR60538, ADVOGADO(A) MARIA HELOISA
BISCA BERNARDI OAB Nº RO5758
RÉS: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS
SERVIDORES DO PO, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A) ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA OAB Nº
RO1246
DESPACHO
Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se as
partes requeridas para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze)
dias, quanto aos documentos apresentados pela parte autora,
requerendo o que entenderem de direito.
9 de julho de 2018
Jose Augusto Alves Martins
Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO

2ª VARA CÍVEL
2º Cartório Cível
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES FAÇAM-NAS PESSOALMENTE
AO JUIZ OU CONTATE-NOS VIA INTERNET.
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
pvh2civel@tj.ro.gov.br
JUIZ: Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Escrivã: Maria Dulcenira Cruz Bentes
Proc.: 0006729-02.2013.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Jose Afonso Costa Pimentel
Advogado:Andréia Costa Afonso Pimentel (OAB/RO 4927)
Requerido:Banco do Brasil S. A.
Advogado:Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/PR 8123), Louise
Rainer Pereira Gionédis (OAB/PR 8123), Rafael Sganzerla Durand
(OAB MA 10348-A)
DESPACHO:
DESPACHO Vistos. Conforme extrato em anexo, a conta judicial
encontra-se zerada. Arquivem-se os autos. Porto Velho-RO, terçafeira, 10 de julho de 2018.Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral
Juiz de Direito
Maria Dulcenira Cruz Bentes
Sra.
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Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Cível - 2ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, 1728, Bairro Jardim América, CEP 76803-686
Fone: (69) 3217-1320 Fax: (69) 3217-1303
Processo nº 7021218-46.2018.8.22.0001
[Incapacidade Laborativa Parcial]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: CAMILA RIBEIRO NASCIMENTO
Endereço: Rua Plácido de Castro, 0403, - de 9813 ao fim - lado
ímpar, Jardim Santana, Porto Velho - RO - CEP: 76828-003
Advogado do(a) AUTOR: RAIZA COSTA CAVALCANTI RO0006478
Nome: INSS AGU PVH
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Intimação DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Ficam as partes INTIMADAS da audiência de Conciliação
designada para 28/08/2018 08:00 na SALA DE AUDIÊNCIA 9 CEJUSC/CÍVEL nos termos do art. 334, NCPC à Av. Governador
Jorge Teixeira, esquina com Rua Quintino Bocaiuva n. 3061 –
Bairro Embratel - Porto Velho/RO - CEP: 76803-859. telefones (69)
3217-5046 / 3217-5049.
Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Cível - 2ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, 1728, Bairro Jardim América, CEP 76803-686
Fone: (69) 3217-1320 Fax: (69) 3217-1303
Processo nº 7022097-53.2018.8.22.0001
[Aposentadoria por Invalidez, Conversão, Restabelecimento]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: ERCILIA HOLANDA SILVA
Endereço: Rua Inglaterra, 330, - até 4272/4273, Igarapé, Porto
Velho - RO - CEP: 76824-376
Advogado do(a) AUTOR: WILSON MOLINA PORTO - RO0006291
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Intimação DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Ficam as partes INTIMADAS da audiência de Conciliação/
perícia designada para 28/08/2018 08:00 na SALA DE AUDIÊNCIA
10 - CEJUSC/CÍVEL nos termos do art. 334, NCPC à Av.
Governador Jorge Teixeira, esquina com Rua Quintino Bocaiuva
n. 3061 – Bairro Embratel - Porto Velho/RO - CEP: 76803-859.
telefones (69) 3217-5046 / 3217-5049.
Obs. No dia da audiência a parte autora deverá comparecer com
antecedência de 60 minutos, trazendo consigo, caso existam,
exames e laudos já realizados referente à lesão a ser examinada.
Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Cível - 2ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, 1728, Bairro Jardim América, CEP 76803-686
Fone: (69) 3217-1320 Fax: (69) 3217-1303
Processo nº 7001127-66.2017.8.22.0001
[Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário,
Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Assistência Judiciária
Gratuita, Honorários Advocatícios, Antecipação de Tutela / Tutela
Específica]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: MARQUES OLIVEIRA BARROS
Endereço: Afonso Pena, 573, Das Flores, Candeias do Jamari - RO
- CEP: 76860-000
Advogado do(a) AUTOR: MARCIO SILVA DOS SANTOS RO0000838
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua José de Alencar, 2794, Centro, Porto Velho - RO CEP: 76801-064
Advogado do(a) RÉU:
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Intimação DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Ficam as partes INTIMADAS da audiência de Conciliação/
PERÍCIA designada para 28/08/2018 09:00 na SALA DE
AUDIÊNCIA 11 - CEJUSC/CÍVEL nos termos do art. 334, NCPC à
Av. Governador Jorge Teixeira, esquina com Rua Quintino Bocaiuva
n. 3061 – Bairro Embratel - Porto Velho/RO - CEP: 76803-859.
telefones (69) 3217-5046 / 3217-5049.
Obs. No dia da audiência a parte autora deverá comparecer com
antecedência de 60 minutos, trazendo consigo, caso existam,
exames e laudos já realizados referente à lesão a ser examinada.
Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Cível - 2ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, 1728, Bairro Jardim América, CEP 76803-686
Fone: (69) 3217-1320 Fax: (69) 3217-1303
Processo nº 7025948-03.2018.8.22.0001
[Restabelecimento]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: ROSALIA LOPES VIEIRA
Endereço: Rua Alto da Bronze, 3490, Jardim Santana, Porto Velho
- RO - CEP: 76828-510
Advogado do(a) AUTOR: ANITA DE CACIA NOTARGIACOMO
SALDANHA - RO0003644
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76820-120
Advogado do(a) RÉU:
Intimação DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Ficam as partes INTIMADAS da audiência de Conciliação/
perícia designada para 28/08/2018 09:00 na SALA DE AUDIÊNCIA
12 - CEJUSC/CÍVEL nos termos do art. 334, NCPC à Av.
Governador Jorge Teixeira, esquina com Rua Quintino Bocaiuva
n. 3061 – Bairro Embratel - Porto Velho/RO - CEP: 76803-859.
telefones (69) 3217-5046 / 3217-5049.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320.
Processo nº 7037677-60.2017.8.22.0001
[Alienação Fiduciária]
CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
(81)
Nome: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO
S.A
Endereço: Avenida 7 de Setembro, 1251, - de 890 a 1182 - lado
par, Centro, Manaus - AM - CEP: 69005-141
Advogado do(a) AUTOR: THATIANE TUPINAMBA DE CARVALHO
- AM0003696
Nome: DANIELA APARECIDA DE SOUZA COSTA
Endereço: Rua Tantalita, 3824, (Cj Mal. Rondon), Flodoaldo Pontes
Pinto, Porto Velho - RO - CEP: 76820-670
Advogado do(a) RÉU: ANTONIONY DOS SANTOS SOUZA RO8691
Certidão/INTIMAÇÃO
Certifico, para os devidos fins de direito, que a Contestação (ID
nº18838606) é tempestiva. Fica a parte autora intimada a, querendo,
apresentar réplica no prazo legal. O certificado é verdade e dou
fé.
Porto Velho, 10 de julho de 2018.
Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Cível - 2ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, 1728, Bairro Jardim América, CEP 76803-686
Fone: (69) 3217-1320 Fax: (69) 3217-1303
Processo nº 7025752-33.2018.8.22.0001
[Auxílio-Doença Acidentário, Honorários Advocatícios]
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PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: LEDINEIA BALDIN LIMA
Endereço: Rua Porto Alegre, 220, Embratel, Porto Velho - RO CEP: 76820-727
Advogado do(a) AUTOR: ANA CAROLINE DIAS COCIUFFO
VILLELA - RO7489
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Intimação DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Ficam as partes INTIMADAS da audiência de Conciliação/perícia
designada para 28/08/2018 10:00 na SALA DE AUDIÊNCIA 9 CEJUSC/CÍVEL nos termos do art. 334, NCPC à Av. Governador
Jorge Teixeira, esquina com Rua Quintino Bocaiuva n. 3061 –
Bairro Embratel - Porto Velho/RO - CEP: 76803-859. telefones (69)
3217-5046 / 3217-5049.
A parte autora deverá ainda comparecer com 1 (uma) hora de
antecedência do horário designado, para a realização da perícia,
bem como portanto laudos e exames médicos já realizados.
Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Cível - 2ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, 1728, Bairro Jardim América, CEP 76803-686
Fone: (69) 3217-1320 Fax: (69) 3217-1303
Processo nº 7022875-23.2018.8.22.0001
[Aposentadoria por Invalidez, Incapacidade Laborativa Parcial,
Auxílio-Doença Acidentário, Indenização por Dano Moral,
Assistência Judiciária Gratuita, Antecipação de Tutela / Tutela
Específica]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: ADENILTON ALVES CANUTO
Endereço: Rua Capricórnio, 11.850, C01, Ulysses Guimarães,
Porto Velho - RO - CEP: 76813-860
Advogados do(a) AUTOR: TERESA CRISTINA ARANHA DE
BRITO - RO0005798, MARCIA YUMI MITSUTAKE - RO7835,
FELIPE GOES GOMES DE AGUIAR - RO0004494
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76820-120
Advogado do(a) RÉU:
Intimação DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Ficam as partes INTIMADAS da audiência de Conciliação/PERÍCIA
designada para 28/08/2018 11:00 na SALA DE AUDIÊNCIA 10 CEJUSC/CÍVEL nos termos do art. 334, NCPC à Av. Governador
Jorge Teixeira, esquina com Rua Quintino Bocaiuva n. 3061 –
Bairro Embratel - Porto Velho/RO - CEP: 76803-859. telefones (69)
3217-5046 / 3217-5049.
Obs. No dia da audiência a parte autora deverá comparecer com
antecedência de 60 minutos, trazendo consigo, caso existam,
exames e laudos já realizados referente à lesão a ser examinada.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 0009241-55.2013.8.22.0001
[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: JOSE VIEIRA NUNES
Endereço: Rua Bom Jesus, 2431, Não consta, Morada do Sol,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Nome: JARBAS GOMES DE FREITAS
Endereço: Rua Potiguara, 3166, Não consta, centro, Porto Velho RO - CEP: 76800-000
Nome: SICERO NEGRINI
Endereço: Linha 31, Km. 24, Lote 26, Gleba 12 D, Não consta, Não
consta, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: WANDERLEY JORGE DA SILVA
Endereço: Rua Potiguara, 3554, Não consta, centro, Porto Velho RO - CEP: 76800-000

QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

171

Nome: RENATO CANDIDO
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000 Endereço: Av. dos
Imigrantes, 1365.,,, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: BEATRIZ SOARES DOS SANTOS
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: LUIS SANTOS AMARAL
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: JESUS ROMERO FUENTES
Endereço: LInha 44, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: COLOTARIO RIBEIRO DA SILVA
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Nome: HSBC Bank Brasil S. A. Banco Multiplo
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAIS, 2600, CENTRO, Porto
Velho - RO - CEP: 76800-000
Advogados do(a) EXECUTADO: PAULO BARROSO SERPA
- RO0004923, DIEGO VINICIUS SANT ANA - RO0006880,
GIULIANO CAIO SANT ANA - RO0004842, MATHEUS EVARISTO
SANTANA - RO0003230, GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO RO0004643, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - RO0004389,
IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR - RO0005087, LUIZ
RODRIGUES WAMBIER - PR0007295, RITA DE CASSIA CORREA
DE VASCONCELOS - RO0006637, JOSE CARLOS LEITE JUNIOR
- RO4516, CAROLINE CARRANZA FERNANDES - RO0001915,
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR0024498,
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - SP0067721
SENTENÇA
Vistos..
Beatriz Soares dos Santos e outros ingressaram com o presente
cumprimento de SENTENÇA pretendendo receber o valor de R$
137.991,31.
Em 07-07-2014 foi proferida SENTENÇA extintiva, indicando a
necessidade de liquidação prévia do julgado e que foi anulada em
28-05-2015, conforme acórdão juntado no Id n. 19043514, página
10/15.
Houve a interposição de Recurso Especial que teve o seguimento
negado em 20-05-2016 (ID n. 19044160), Agravo Interno no
Recurso Especial que também teve o seguimento negado (ID n.
19044734) e o feito transitou em julgado em 25-05-2018, conforme
certidão de ID n. 19044956, página 3.
É o necessário a relatar.
Decido.
Inicialmente, quanto a necessidade de manutenção de suspensão
do feito em razão do REsp 1361799/SP, foram apresentados
documentos e analisando o citado recurso, houve a desafetação
do REsp 1.361.799/SP e após a DECISÃO pela desafetação,
o E. TJRO no julgamento dos Embargos de Declaração do
Agravo de Instrumento 0800977-48.2015.8.22.0000, decidiu pelo
destrancamento dos feitos, devendo o mesmo entendimento ser
aplicado aos processos em trâmite no 1º grau, como neste caso.
Destarte, desnecessário manutenção de sobrestamento do feito e
passo a analisar a impugnação ao cumprimento de SENTENÇA
apresentado pela parte executada no ID n. 19040168.
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A princípio, a parte executada defende a incompetência territorial
em razão da distorção dos critérios fixados pelo CPC. Diz que há
necessidade de instauração de procedimento de liquidação, que
os efeitos do julgado proferido na Ação Civil Pública ajuizada pelo
IDEC não podem ser estendidos para além do Estado de São Paulo
e que os exequentes não comprovaram o vínculo associativo com
o IDEC, não sendo legítimos para propôr a presente ação. O banco
executado suscita a preliminar de sua ilegitimidade passiva sob o
argumento de que inexiste sucessão a título universal do Banco
Bamerindus do Brasil S/A pelo Banco HSBC e diz que há excesso
de execução.
Da incompetência territorial
O banco executado defende que o foro competente seria o da sede
da pessoa jurídica ou alternativamente o local de sua agência ou
sucursal e que deveriam ser, respectivamente, Curitiba – PR, local
da sede administrativa, ou sucursal, no caso, Pimenta Bueno/RO
e Ouro Preto do Oeste/RO, local onde estão vinculadas as contas
bancárias indicadas nos autos.
Analisando o funamento invocado, afirmo não ter razão a parte
executada. O caso em apreço trata de típica relação de consumo,
devendo ser aplicada a regra do foro do domicílio do consumidor.
A relação de consumo é disciplinada por princípios e normas
de ordem pública e interesse social, em que a competência tem
caráter absoluto, segundo art. 6º, VIII c/c 101, I do CDC. Outrossim,
a facilitação dos direitos do consumidor em juízo possibilita a
proposição da ação em seu próprio domicílio.
Rejeito a preliminar de incompetência territorial.
Da necessidade de liquidação
Como razão de nulidade do processo de execução a parte executada
defende a extinção tendo em vista a necessidade de liquidação
prévia. Esta foi a razão pela qual o feito foi extinto em 07/07/2014,
sendo a SENTENÇA anulada pelo E. TJRO, razão pela qual sem
maiores dificuldades ou esclarecimentos, deve ser rejeitada.
Dos efeitos do julgado proferido na Ação Civil Pública ajuizada pelo
IDEC e Do vínculo associativo com o IDEC
A parte executada sustenta que os exequentes não foram atingidos
pelos efeitos subjetivos da coisa julgada material formada sobre a
SENTENÇA coletiva. Defende o banco que sustentar o entendimento
formado pelo E. STJ no REsp n. 1243887-PR importaria violação
ao art. 16 da Lei da Ação Civil Pública.
O banco executado afirma ainda que as Associações detêm
legitimidade para representar apenas seus associados, de forma
que a DECISÃO transitada em julgado no processo coletivo que
gerou o pedido de cumprimento de SENTENÇA atinge apenas
os poupadores que mantinham vínculos associativos com o IDEC
quando do ajuizamento da ação.
Quanto ao primeiro argumento, tem-se que não há que falar em
ofensa à coisa julgada, pois no julgamento da ação civil pública não
houve limitação dos efeitos da SENTENÇA.
Quanto ao segundo argumento, este também não merece acolhida,
tendo em vista o posicionamento do STJ na ocasião do julgamento
do REsp 1391198/RS. Vejamos:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA
PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA
CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA
AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO
DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM
JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO
E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA.
OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil: a) a SENTENÇA proferida pelo Juízo da
12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF,
na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco
do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos
inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro
de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada,
indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança
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do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o
direito de ajuizar o cumprimento individual da SENTENÇA coletiva
no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores
ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força
da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento
individual da SENTENÇA coletiva proferida na Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido.
(REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014) –
destaquei.
E ainda o E.TJRO:
Embargos de declaração em apelação. Expurgos inflacionários.
Omissão. Coisa julgada. Inocorrência. Ilegitimidade ativa. Rejeitada.
Prequestionamento. Se a SENTENÇA da ação civil pública não
limitou os seus efeitos ao Estado de São Paulo, não há como
impedir a propositura de ação de cumprimento de SENTENÇA sob
o fundamento da ocorrência da coisa julgada, contudo, a questão
pode ser analisada nestes autos. Segundo a jurisprudência deste
Tribunal sobre a matéria, a alegação do embargante não deve
prosperar, pois aplicando-se analogicamente entendimento do
STJ no REsp 1391198/RS, os embargados têm direito de ajuizar
ação de cumprimento de SENTENÇA no foro do seu domicílio,
porquanto deve ser observado o tratamento isonômico entre as
demandas, mormente em se tratando da mesma matéria, qual
seja, cobrança de expurgos inflacionários. Com a nova sistemática
do CPC/15, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. E, no
caso dos autos, ainda que não tenham constado expressamente
tais DISPOSITIVO s, as questões decididas no acórdão estão
diretamente ligadas ao que estes disciplinam, sendo, portanto,
desnecessária a análise pormenorizada destes em sede de
embargos de declaração. (0009320-34.2013.8.22.0001 Embargos
de Declaração em Apelação. Relator Desembargador Alexandre
Miguel. Julgado em 14/06/2017.)
Importante observar que na ocasião do julgamento do TJRO
acima citado, em seu voto o Desembargador Alexandre Miguel
fundamentou a possibilidade de aplicação do REsp 1391198/RS
em casos análogos em que figurem como parte banco diverso.
Vejamos:
“Quanto à aplicação no presente caso, por mais que no citado
REsp o conflito envolva Ação Civil Pública movida perante a 12ª
Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, e tenha
como parte o Banco do Brasil, as razões desse julgamento
também se fazem presentes nesses autos, pois, mesmo que se
trate de cumprimento de SENTENÇA de Ação Civil Pública que
tramitou perante a 19ª Vara Cível de São Paulo e tem como parte o
Banco HSBC, persiste a necessidade de tratamento isonômico entre
as demandas, sobretudo por se tratar de controvérsia a respeito
da competência territorial e legitimidade ativa dos poupadores sem
vínculo associativo com a IDEC. Adota-se, pois o princípio geral de
cautela para evitar prestação jurisdicional disforme. [...]
Sendo assim, seguindo a jurisprudência deste Tribunal sobre a
matéria, a alegação do embargante não deve prosperar, pois
aplicando-se analogicamente o precedente acima, os embargados
têm direito de ajuizar ação de cumprimento de SENTENÇA no
foro do seu domicílio, porquanto deve ser observado o tratamento
isonômico entre as demandas, mormente em se tratando da mesma
matéria, qual seja, cobrança de expurgos inflacionários.”
Rejeito também esta preliminar.
Da ilegitimidade passiva do banco executado
De igual modo a tese de que a instituição financeira é parte ilegítima
para figurar no polo passivo do cumprimento de SENTENÇA, já
que não seria sucessor, a título universal, do Banco Bamerindus,
não prospera.
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A ilegitimidade passiva arguida pelo banco requerido também
não merece prosperar, pois já tratada diversas vezes em vários
julgados em nosso país. Em que pese a discordância da parte
pela não ocorrência de fatos que impliquem a sucessão do Banco
Bamerindus pelo HSBC, caso é que este foi o seu sucessor de
fato e de direito, pois até mesmo o nome do banco passou a ser
conhecido como HSBC – Bamerindus, o que sempre foi amplamente
divulgado. É completamente impossível conceber a ideia de que o
próprio banco não tinha conhecimento disso.
Por se tratar de lide de consumo, ainda que o banco não aceite,
a impressão que sempre se passou aos seus clientes era a da
sucessão dos citados bancos, do que o executado sempre se
beneficiou e portanto, aqui também é tratado como sucessor do
Bamerindus.
Neste sentido cito o precedente do STJ abaixo:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 572.935 - SP
(2014/0199528-5) RELATOR: MINISTRO ANTONIO CARLOS
FERREIRA AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO
MÚLTIPLO ADVOGADO: PAULO GUIMERME DE MENDONÇA
LOPES E OUTRO (S) AGRAVADO: NELSON MÁRCIO GOMES
CASERTA AGRAVADO: EDUARDO FANTINI AGRAVADO: JOSÉ
FAVARO FILHO ADVOGADO: GUILHERME DI NIZO PASCHOAL
DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra
DECISÃO que inadmitiu recurso especial com fundamento nas
Súmulas n. 7/STJ (e-STJ fls. 1.071/1.072). O acórdão recorrido
possui a seguinte ementa (e-STJ fl. 80): “RECURSO Agravo
de Instrumento Ação de cobrança em fase de cumprimento de
SENTENÇA - Insurgência contra a r. DECISÃO que rejeitou a
exceção de pré-executividade entendendo que o agravante é
sucessor do Banco Bamerindus, em liquidação extrajudicial e
dessa forma é parte legítima para figurar no polo passivo do
cumprimento de SENTENÇA Inadmissibilidade Pedido de folhas
795/796, indeferido - Legitimidade do HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO para figurar no polo passivo do cumprimento
de SENTENÇA, caracterizada - Exceção de pré-executividade
proposta pelo HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO,
rejeitada - Recurso improvido.” Nas razões do especial (e-STJ fls.
874/914), fundamentado no art. 105, III, alíneas a e c, da CF, o
recorrente apontou ofensa aos arts. 267, VI, e 535 do CPC, 50
da Lei n. 6.024/1974, sustentando: (a) negativa de prestação
jurisdicional e (b) ilegitimidade para figurar no polo passivo da
ação de cobrança em fase de cumprimento de SENTENÇA. A
parte agravada apresentou resposta aos recursos (e-STJ fls. 1.055
e 1.117). É o relatório. Decido. (...) Observa-se, em suma, que o
presente caso está alinhado às”hipóteses nas quais, em razão
da incidência do CDC, reputa-se o HSBC e o Banco Bamerindus,
solidariamente responsáveis pelos serviços bancários e seus
defeitos, ante a impossibilidade de definição escorreita a qual
banco está o mutuário/correntista vinculado e qual deles hospeda
sua escrita contábil após a sucessão parcial do Banco Bamerindus
pelo HSBC, no tocante à assunção de montante determinado de
passivos, representados por conta de depósitos, cadernetas de
poupança e aplicações financeiras de pessoas físicas e jurídicas”
(REsp n. 1.338.793/MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 20/6/2013, DJe 17/9/2013). Em face do exposto,
nos termos do art. 544, § 4º, II, a, do CPC, NEGO PROVIMENTO
ao agravo. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho
de 2015. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (STJ AREsp: 572935 SP 2014/0199528-5, Relator: Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 29/06/2015).
A jurisprudência do E. TJRO se inclina no sentido de reconhecer a
legitimidade passiva:
TJRO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. HSBC E BAMERINDUS.
SUCESSÃO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. CORREÇÃO.
DIFERENÇA. PRESCRIÇÃO. JUROS. TERMO INICIAL. O HSBC
Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo é parte legítima para figurar no
polo passivo das ações de cobrança das diferenças decorrentes
dos expurgos inflacionários, ocorridas nas contas de poupança
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mantidas no Banco Bamerindus do Brasil S/A, por não comprovar o
caráter estrito da relação jurídica entre as instituições. A instituição
bancária em que o dinheiro está depositado é quem deve figurar no
polo passivo de demanda, na qual se pede diferenças de correção
monetária, em caderneta de poupança. Os juros e correção
monetária que se agregam perdem a natureza de acessórios,
fazendo concluir, em consequência, que a prescrição do direito
de ação é vintenária. É devido ao poupador o recebimento dos
rendimentos da caderneta de poupança nos períodos dos Planos
Econômicos, com os expurgos inflacionários, uma vez que o
ajuste de depósito em caderneta de poupança não é de risco,
mas, sim, de cláusulas certas, não se sujeitando a lei posterior
atinente à questão. Os juros devem ser fixados a partir da citação,
quando se instaurou a mora da parte devedora. (Apelação cível
N. 00018954020108220007, Rel. Des. Raduan Miguel Filho, J.
03/04/2012).
TJRO. COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. “PLANOS
ECONÔMICOS”.
VERÃO
E
COLLOR.
PRELIMINARES
AFASTADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE
PELAS POUPANÇAS MANTIDAS JUNTO AO BANCO
BAMERINDUS DO BRASIL S/A. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA.
MÉRITO. DIFERENÇAS DEVIDAS. O HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo é parte legítima para figurar no polo passivo das
ações de cobrança das diferenças decorrentes dos expurgos
inflacionários, ocorridas nas contas de poupança mantidas no
Banco Bamerindus do Brasil S/A.
Havendo sucessão de direitos e obrigações entre bancos - como
a que se vislumbra no caso sob julgamento, deve recair sobre o
sucessor as responsabilidades que, a princípio, seriam oponíveis
somente em face do sucedido. Omissis (Apelação n. 100366246.2008.8.22.0014, Rel. Des. Mori, Kiyochi j. em 15.12.2009)
Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
Da Causa extintiva da obrigação
O requerido diz que os exequentes pretendem executar diferenças
existentes no índice do remuneração das cadernetas de poupança
aplicado em 15 de janeiro de 1989, e que o prazo de 20 anos e que
portanto, o prazo para o exercício à pretensão ao direito individual
teria prescrito em fevereiro de 2009.
Vale lembrar que a Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4,
que aqui se executa, tramitou pela 19ª Vara Cível de São Paulo e
transitou em julgado em dezembro de 2008, conforme certidão de
objeto e pé, juntada às fls. 134.
Inicialmente, urge confirmar que o prazo para a propositura
individual das ações de cumprimento de SENTENÇA provenientes
de Ação Civil Pública é de 05 anos - REsp n. 1.273.643/PR.
Assim, incontroverso é o prazo quinquenal para a prescrição e
ainda o ajuizamento da presente cumprimento de SENTENÇA em
julho de 2013.
Desta forma, deve-se afastar a alegação de prescrição.
Do excesso de execução
Em relação ao argumento de que existe excesso na execução,
tendo em vista a aplicação dos expurgos inflacionários dos outros
planos econômicos, estes são devidos, pois visam unicamente
manter o valor real da moeda, permitindo-se a recomposição do
seu valor nominal.
Outrossim, a alegação de que os juros moratórios devem
incidir apenas a partir da citação para a execução individual da
SENTENÇA não deve prosperar, uma vez que o objetivo neste feito
é o cumprimento da condenação que se deu na ação civil pública.
A presente ação apenas executa o título ali formado. A citação para
responder aquela ação civil pública ocorreu em 1993 e portanto, os
juros moratórios devem correr a partir desta data, ou seja, desde a
citação no processo de conhecimento, a partir de quando o devedor
foi constituído em mora. No ponto, a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO
SO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO REMANESCENTE.
JUROS DE MORA. Os encargos moratórios são devidos, de
pleno direito, como decorrência do inadimplemento, ainda que
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não haja pedido ou condenação expressa e sua incidência se dá
a partir da citação. Exegese dos arts. 219 do CPC e 359 do CC, e
aplicação das Súmulas ns. 163 do STF e 254 do STJ. (TJ/RS AI n.
70037160645 1ª Câmara Especial, Rel. Des. João Moreno Pomar,
j. 14/06/2011).
Ainda:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de SENTENÇA
proferida em Ação Civil Pública proposta por IDEC contra HSBC
Bank Brasil S/A Banco Múltiplo. Débito consolidado no montante
apontado na inicial. CERCEAMENTO DE DEFESA Indeferimento
da perícia contábil. Prova despicienda. Elementos trazidos aos
autos suficientes para formar o convencimento do julgador. Certeza
quanto aos fatos da causa apresentados pelas partes que formam
a convicção do magistrado. Necessidade de meros cálculos com
a incidência de índices conhecidos para delimitar o “quantum
debeatur”. ILEGITIMIDADE ATIVA Coisa julgada. Questão
molecular dirimida com o trânsito em julgado da ação civil pública.
Possibilidade conferida a todo o poupador que demonstre que foi
lesado pela conduta do Banco a dar início à liquidação do julgado
em seu domicílio. Desnecessidade de demonstração do vínculo
associativo. COMPETÊNCIA - SENTENÇA com efeito erga omnes
para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores. Faculdade da
parte na escolha do local onde promoverá a liquidação. Possibilidade
de se processar tanto no domicílio do liquidante, quanto na localidade
em que tramitou a ação condenatória. ILEGITIMIDADE PASSIVA
Não restou comprovado que os valores relativos aos depósitos de
caderneta de poupança foram excluídos da transferência do ativo.
Responsabilidade exclusiva assumida inclusive pelas obrigações
relativas às contas de poupança. Precedentes jurisprudenciais.
PRESCRIÇÃO Inocorrência do decurso de vinte anos para a
propositura da ação de cognição. Execução individual, precedida
de habilitação do crédito, que não superou o lustro prescricional.
CÁLCULOS apresentados em sede de liquidação. Diferenças
existentes nos cálculos das partes que têm como fator preponderante
o “dies a quo” dos juros de mora. JUROS REMUNERATÓRIOS E
CORREÇÃO MONETÁRIA - Cabimento de juros remuneratórios e
correção monetária, a ser realizada de acordo com a Tabela Prática
de Atualização dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de São
Paulo das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos e
até o efetivo pagamento, sendo irrelevante a data de encerramento
da conta. JUROS MORATÓRIOS Os juros moratórios devem ser
contados a partir da citação na Ação Civil Pública no percentual
de 0,5% ao mês até 10 de janeiro de 2003 e 1% a partir de 11
de janeiro de 2003. BASE DE CÁLCULO Equívoco na utilização
do saldo base com relação à moeda nos cálculos das contaspoupança 0171.400890-5 e 0342.900873-7. Retificação da base
de cálculo. Recurso parcialmente provido apenas para determinar
que o cálculo de liquidação observe o critério acima exposto. (TJSP - AI: 00733697620138260000 SP 0073369-76.2013.8.26.0000,
Relator: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 29/01/2014,
38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2014),
grifei.
Quanto aos juros remuneratórios, com razão a parte executada,
pois o E.TJRO e o STJ em sede de recurso repetitivo, reconhecem
o não cabimento de incidência de juros remuneratórios nos
cálculos de liquidação de SENTENÇA, na hipótese em que inexistir
condenação expressa.
Tema 887: Na execução individual de SENTENÇA proferida
em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores
aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro
de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos
cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem
prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual
de conhecimento.
Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de SENTENÇA.
Ação civil pública. Juros remuneratórios. Ausência de condenação
expressa. Não cabimento. Juros de mora. Termo inicial. Citação do
devedor na ação de conhecimento. Litispendência. Litigância de máfé. Inexistência de prova. Afastamento. Descabe a inclusão de juros
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remuneratórios nos cálculos de liquidação, se inexistir condenação
expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar
ação individual de conhecimento (STJ, Tema 887).
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo
de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a
mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (STJ,
Tema 685). Em se tratando da condenação de litigância de máfé, é certo que a ocorrência de litispendência não constitui, por
si só, motivo idôneo a ensejar a condenação da parte às suas
penalidades, sendo necessária a comprovação de dolo ou intenção
de produzir pretensão temerária.(Agravo de Instrumento, Processo
nº 0004188-28.2015.822.0000, Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão:
Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 20/03/2018)
Agravo
de
Instrumento.
Cumprimento
de
SENTENÇA.
Expurgos
Inflacionários.
Banco
do
Brasil. Juros remuneratórios. Ausência de previsão no título
executivo judicial. Não incidência.Os juros remuneratórios não
previstos no título executivo judicial não podem ser incluídos na
fase de cumprimento de SENTENÇA. (Agravo de Instrumento
Processo nº 0803105-07.2016.822.0000, Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA, 1ª Câmara Cível, Relator Des. Raduan
Miguel Filho, Data de julgamento: 06/07/2017)
Destarte, incorretos os cálculos apresentados pela parte exequente
no que se refere aos juros remuneratórios, não havendo como
homologá-los.
No presente caso, observo que não há que se condenar a
executada em honorários de execução ou acrescer multa do 475-J,
uma vez que houve o pagamento voluntário, no prazo fixado no
DESPACHO inicial.
No ID n. 19040223, a parte autora requereu a exclusão de Jesus
Romero Fuentes, em razão da duplicidade de ações que foram
propostas, assim que percebeu, pois uma delas foi proposta em
Pimenta Bueno, aditando o valor dado à causa que passou a ser
de R$ 131.963,21.
Não restou configurada a alegada má-fé arguida pela parte
requerida, sendo que a parte requerente peticionou informando
do equívoco da distribuição de outra assim que percebeu o erro,
pedindo sua exclusão do polo ativo e aditando o valor dado à
causa, não havendo nenhum prejuízo até então.
Desta forma, com fundamento nos arts. 485, inciso VIII do CPC,
JULGO EXTINTA a presente ação em relação ao exequente Jesus
Romero Fuentes, homologando o seu pedido de desistência.
JULGO EXTINTA a presente ação proposta por Beatriz Soares
dos Santos e outros, nos termos dos artigos 924, I, c/c art. 925,
do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em honorários
e acrescer qualquer valor de multa (475-J do CPC), uma vez que
houve o pagamento voluntário, no prazo fixado no DESPACHO
inicial.
Anote-se o novo valor dado à causa e exclua-se do sistema o
exequente Jesus Romero.
Assim, considerando que há valores depositados nos autos,
encaminhem-se os autos à contadoria para que apresente os
valores devidos pela parte executada à parte exequente, observando
os índices apontados nesta DECISÃO, notadamente quanto a
exclusão dos juros remuneratórios, devendo, ainda, indicar o valor
devido a cada exequente.
Após a manifestação da contadoria, vistas às partes, pelo prazo de
sucessivo de 15 dias.
Decorridos, tornem os autos conclusos para expedição de alvará.
Porto Velho, 28 de junho de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 0009241-55.2013.8.22.0001
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[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: JOSE VIEIRA NUNES
Endereço: Rua Bom Jesus, 2431, Não consta, Morada do Sol,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Nome: JARBAS GOMES DE FREITAS
Endereço: Rua Potiguara, 3166, Não consta, centro, Porto Velho RO - CEP: 76800-000
Nome: SICERO NEGRINI
Endereço: Linha 31, Km. 24, Lote 26, Gleba 12 D, Não consta, Não
consta, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: WANDERLEY JORGE DA SILVA
Endereço: Rua Potiguara, 3554, Não consta, centro, Porto Velho RO - CEP: 76800-000
Nome: RENATO CANDIDO
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000 Endereço: Av. dos
Imigrantes, 1365.,,, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: BEATRIZ SOARES DOS SANTOS
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: LUIS SANTOS AMARAL
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: JESUS ROMERO FUENTES
Endereço: LInha 44, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: COLOTARIO RIBEIRO DA SILVA
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA RO0003471
Nome: HSBC Bank Brasil S. A. Banco Multiplo
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAIS, 2600, CENTRO, Porto
Velho - RO - CEP: 76800-000
Advogados do(a) EXECUTADO: PAULO BARROSO SERPA
- RO0004923, DIEGO VINICIUS SANT ANA - RO0006880,
GIULIANO CAIO SANT ANA - RO0004842, MATHEUS EVARISTO
SANTANA - RO0003230, GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO RO0004643, EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ - RO0004389,
IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR - RO0005087, LUIZ
RODRIGUES WAMBIER - PR0007295, RITA DE CASSIA CORREA
DE VASCONCELOS - RO0006637, JOSE CARLOS LEITE JUNIOR
- RO4516, CAROLINE CARRANZA FERNANDES - RO0001915,
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR0024498,
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - SP0067721
SENTENÇA
Vistos..
Beatriz Soares dos Santos e outros ingressaram com o presente
cumprimento de SENTENÇA pretendendo receber o valor de R$
137.991,31.
Em 07-07-2014 foi proferida SENTENÇA extintiva, indicando a
necessidade de liquidação prévia do julgado e que foi anulada em
28-05-2015, conforme acórdão juntado no Id n. 19043514, página
10/15.
Houve a interposição de Recurso Especial que teve o seguimento
negado em 20-05-2016 (ID n. 19044160), Agravo Interno no
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Recurso Especial que também teve o seguimento negado (ID n.
19044734) e o feito transitou em julgado em 25-05-2018, conforme
certidão de ID n. 19044956, página 3.
É o necessário a relatar.
Decido.
Inicialmente, quanto a necessidade de manutenção de suspensão
do feito em razão do REsp 1361799/SP, foram apresentados
documentos e analisando o citado recurso, houve a desafetação
do REsp 1.361.799/SP e após a DECISÃO pela desafetação,
o E. TJRO no julgamento dos Embargos de Declaração do
Agravo de Instrumento 0800977-48.2015.8.22.0000, decidiu pelo
destrancamento dos feitos, devendo o mesmo entendimento ser
aplicado aos processos em trâmite no 1º grau, como neste caso.
Destarte, desnecessário manutenção de sobrestamento do feito e
passo a analisar a impugnação ao cumprimento de SENTENÇA
apresentado pela parte executada no ID n. 19040168.
A princípio, a parte executada defende a incompetência territorial
em razão da distorção dos critérios fixados pelo CPC. Diz que há
necessidade de instauração de procedimento de liquidação, que
os efeitos do julgado proferido na Ação Civil Pública ajuizada pelo
IDEC não podem ser estendidos para além do Estado de São Paulo
e que os exequentes não comprovaram o vínculo associativo com
o IDEC, não sendo legítimos para propôr a presente ação. O banco
executado suscita a preliminar de sua ilegitimidade passiva sob o
argumento de que inexiste sucessão a título universal do Banco
Bamerindus do Brasil S/A pelo Banco HSBC e diz que há excesso
de execução.
Da incompetência territorial
O banco executado defende que o foro competente seria o da sede
da pessoa jurídica ou alternativamente o local de sua agência ou
sucursal e que deveriam ser, respectivamente, Curitiba – PR, local
da sede administrativa, ou sucursal, no caso, Pimenta Bueno/RO
e Ouro Preto do Oeste/RO, local onde estão vinculadas as contas
bancárias indicadas nos autos.
Analisando o funamento invocado, afirmo não ter razão a parte
executada. O caso em apreço trata de típica relação de consumo,
devendo ser aplicada a regra do foro do domicílio do consumidor.
A relação de consumo é disciplinada por princípios e normas
de ordem pública e interesse social, em que a competência tem
caráter absoluto, segundo art. 6º, VIII c/c 101, I do CDC. Outrossim,
a facilitação dos direitos do consumidor em juízo possibilita a
proposição da ação em seu próprio domicílio.
Rejeito a preliminar de incompetência territorial.
Da necessidade de liquidação
Como razão de nulidade do processo de execução a parte executada
defende a extinção tendo em vista a necessidade de liquidação
prévia. Esta foi a razão pela qual o feito foi extinto em 07/07/2014,
sendo a SENTENÇA anulada pelo E. TJRO, razão pela qual sem
maiores dificuldades ou esclarecimentos, deve ser rejeitada.
Dos efeitos do julgado proferido na Ação Civil Pública ajuizada pelo
IDEC e Do vínculo associativo com o IDEC
A parte executada sustenta que os exequentes não foram atingidos
pelos efeitos subjetivos da coisa julgada material formada sobre a
SENTENÇA coletiva. Defende o banco que sustentar o entendimento
formado pelo E. STJ no REsp n. 1243887-PR importaria violação
ao art. 16 da Lei da Ação Civil Pública.
O banco executado afirma ainda que as Associações detêm
legitimidade para representar apenas seus associados, de forma
que a DECISÃO transitada em julgado no processo coletivo que
gerou o pedido de cumprimento de SENTENÇA atinge apenas
os poupadores que mantinham vínculos associativos com o IDEC
quando do ajuizamento da ação.
Quanto ao primeiro argumento, tem-se que não há que falar em
ofensa à coisa julgada, pois no julgamento da ação civil pública não
houve limitação dos efeitos da SENTENÇA.
Quanto ao segundo argumento, este também não merece acolhida,
tendo em vista o posicionamento do STJ na ocasião do julgamento
do REsp 1391198/RS. Vejamos:
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA
PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA
CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA
AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO
DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM
JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO
E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA.
OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil: a) a SENTENÇA proferida pelo Juízo da
12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF,
na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco
do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos
inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro
de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada,
indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança
do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o
direito de ajuizar o cumprimento individual da SENTENÇA coletiva
no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores
ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força
da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento
individual da SENTENÇA coletiva proferida na Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido.
(REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014) –
destaquei.
E ainda o E.TJRO:
Embargos de declaração em apelação. Expurgos inflacionários.
Omissão. Coisa julgada. Inocorrência. Ilegitimidade ativa. Rejeitada.
Prequestionamento. Se a SENTENÇA da ação civil pública não
limitou os seus efeitos ao Estado de São Paulo, não há como
impedir a propositura de ação de cumprimento de SENTENÇA sob
o fundamento da ocorrência da coisa julgada, contudo, a questão
pode ser analisada nestes autos. Segundo a jurisprudência deste
Tribunal sobre a matéria, a alegação do embargante não deve
prosperar, pois aplicando-se analogicamente entendimento do
STJ no REsp 1391198/RS, os embargados têm direito de ajuizar
ação de cumprimento de SENTENÇA no foro do seu domicílio,
porquanto deve ser observado o tratamento isonômico entre as
demandas, mormente em se tratando da mesma matéria, qual
seja, cobrança de expurgos inflacionários. Com a nova sistemática
do CPC/15, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. E, no
caso dos autos, ainda que não tenham constado expressamente
tais DISPOSITIVO s, as questões decididas no acórdão estão
diretamente ligadas ao que estes disciplinam, sendo, portanto,
desnecessária a análise pormenorizada destes em sede de
embargos de declaração. (0009320-34.2013.8.22.0001 Embargos
de Declaração em Apelação. Relator Desembargador Alexandre
Miguel. Julgado em 14/06/2017.)
Importante observar que na ocasião do julgamento do TJRO
acima citado, em seu voto o Desembargador Alexandre Miguel
fundamentou a possibilidade de aplicação do REsp 1391198/RS
em casos análogos em que figurem como parte banco diverso.
Vejamos:
“Quanto à aplicação no presente caso, por mais que no citado
REsp o conflito envolva Ação Civil Pública movida perante a 12ª
Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, e tenha
como parte o Banco do Brasil, as razões desse julgamento
também se fazem presentes nesses autos, pois, mesmo que se
trate de cumprimento de SENTENÇA de Ação Civil Pública que
tramitou perante a 19ª Vara Cível de São Paulo e tem como parte o
Banco HSBC, persiste a necessidade de tratamento isonômico entre
as demandas, sobretudo por se tratar de controvérsia a respeito
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da competência territorial e legitimidade ativa dos poupadores sem
vínculo associativo com a IDEC. Adota-se, pois o princípio geral de
cautela para evitar prestação jurisdicional disforme. [...]
Sendo assim, seguindo a jurisprudência deste Tribunal sobre a
matéria, a alegação do embargante não deve prosperar, pois
aplicando-se analogicamente o precedente acima, os embargados
têm direito de ajuizar ação de cumprimento de SENTENÇA no
foro do seu domicílio, porquanto deve ser observado o tratamento
isonômico entre as demandas, mormente em se tratando da mesma
matéria, qual seja, cobrança de expurgos inflacionários.”
Rejeito também esta preliminar.
Da ilegitimidade passiva do banco executado
De igual modo a tese de que a instituição financeira é parte ilegítima
para figurar no polo passivo do cumprimento de SENTENÇA, já
que não seria sucessor, a título universal, do Banco Bamerindus,
não prospera.
A ilegitimidade passiva arguida pelo banco requerido também
não merece prosperar, pois já tratada diversas vezes em vários
julgados em nosso país. Em que pese a discordância da parte
pela não ocorrência de fatos que impliquem a sucessão do Banco
Bamerindus pelo HSBC, caso é que este foi o seu sucessor de
fato e de direito, pois até mesmo o nome do banco passou a ser
conhecido como HSBC – Bamerindus, o que sempre foi amplamente
divulgado. É completamente impossível conceber a ideia de que o
próprio banco não tinha conhecimento disso.
Por se tratar de lide de consumo, ainda que o banco não aceite,
a impressão que sempre se passou aos seus clientes era a da
sucessão dos citados bancos, do que o executado sempre se
beneficiou e portanto, aqui também é tratado como sucessor do
Bamerindus.
Neste sentido cito o precedente do STJ abaixo:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 572.935 - SP
(2014/0199528-5) RELATOR: MINISTRO ANTONIO CARLOS
FERREIRA AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO
MÚLTIPLO ADVOGADO: PAULO GUIMERME DE MENDONÇA
LOPES E OUTRO (S) AGRAVADO: NELSON MÁRCIO GOMES
CASERTA AGRAVADO: EDUARDO FANTINI AGRAVADO: JOSÉ
FAVARO FILHO ADVOGADO: GUILHERME DI NIZO PASCHOAL
DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra
DECISÃO que inadmitiu recurso especial com fundamento nas
Súmulas n. 7/STJ (e-STJ fls. 1.071/1.072). O acórdão recorrido
possui a seguinte ementa (e-STJ fl. 80): “RECURSO Agravo
de Instrumento Ação de cobrança em fase de cumprimento de
SENTENÇA - Insurgência contra a r. DECISÃO que rejeitou a
exceção de pré-executividade entendendo que o agravante é
sucessor do Banco Bamerindus, em liquidação extrajudicial e
dessa forma é parte legítima para figurar no polo passivo do
cumprimento de SENTENÇA Inadmissibilidade Pedido de folhas
795/796, indeferido - Legitimidade do HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO para figurar no polo passivo do cumprimento
de SENTENÇA, caracterizada - Exceção de pré-executividade
proposta pelo HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO,
rejeitada - Recurso improvido.” Nas razões do especial (e-STJ fls.
874/914), fundamentado no art. 105, III, alíneas a e c, da CF, o
recorrente apontou ofensa aos arts. 267, VI, e 535 do CPC, 50
da Lei n. 6.024/1974, sustentando: (a) negativa de prestação
jurisdicional e (b) ilegitimidade para figurar no polo passivo da
ação de cobrança em fase de cumprimento de SENTENÇA. A
parte agravada apresentou resposta aos recursos (e-STJ fls. 1.055
e 1.117). É o relatório. Decido. (...) Observa-se, em suma, que o
presente caso está alinhado às”hipóteses nas quais, em razão
da incidência do CDC, reputa-se o HSBC e o Banco Bamerindus,
solidariamente responsáveis pelos serviços bancários e seus
defeitos, ante a impossibilidade de definição escorreita a qual
banco está o mutuário/correntista vinculado e qual deles hospeda
sua escrita contábil após a sucessão parcial do Banco Bamerindus
pelo HSBC, no tocante à assunção de montante determinado de
passivos, representados por conta de depósitos, cadernetas de
poupança e aplicações financeiras de pessoas físicas e jurídicas”
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(REsp n. 1.338.793/MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 20/6/2013, DJe 17/9/2013). Em face do exposto,
nos termos do art. 544, § 4º, II, a, do CPC, NEGO PROVIMENTO
ao agravo. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho
de 2015. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (STJ AREsp: 572935 SP 2014/0199528-5, Relator: Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 29/06/2015).
A jurisprudência do E. TJRO se inclina no sentido de reconhecer a
legitimidade passiva:
TJRO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. HSBC E BAMERINDUS.
SUCESSÃO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. CORREÇÃO.
DIFERENÇA. PRESCRIÇÃO. JUROS. TERMO INICIAL. O HSBC
Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo é parte legítima para figurar no
polo passivo das ações de cobrança das diferenças decorrentes
dos expurgos inflacionários, ocorridas nas contas de poupança
mantidas no Banco Bamerindus do Brasil S/A, por não comprovar o
caráter estrito da relação jurídica entre as instituições. A instituição
bancária em que o dinheiro está depositado é quem deve figurar no
polo passivo de demanda, na qual se pede diferenças de correção
monetária, em caderneta de poupança. Os juros e correção
monetária que se agregam perdem a natureza de acessórios,
fazendo concluir, em consequência, que a prescrição do direito
de ação é vintenária. É devido ao poupador o recebimento dos
rendimentos da caderneta de poupança nos períodos dos Planos
Econômicos, com os expurgos inflacionários, uma vez que o
ajuste de depósito em caderneta de poupança não é de risco,
mas, sim, de cláusulas certas, não se sujeitando a lei posterior
atinente à questão. Os juros devem ser fixados a partir da citação,
quando se instaurou a mora da parte devedora. (Apelação cível
N. 00018954020108220007, Rel. Des. Raduan Miguel Filho, J.
03/04/2012).
TJRO. COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. “PLANOS
ECONÔMICOS”.
VERÃO
E
COLLOR.
PRELIMINARES
AFASTADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE
PELAS POUPANÇAS MANTIDAS JUNTO AO BANCO
BAMERINDUS DO BRASIL S/A. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA.
MÉRITO. DIFERENÇAS DEVIDAS. O HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo é parte legítima para figurar no polo passivo das
ações de cobrança das diferenças decorrentes dos expurgos
inflacionários, ocorridas nas contas de poupança mantidas no
Banco Bamerindus do Brasil S/A.
Havendo sucessão de direitos e obrigações entre bancos - como
a que se vislumbra no caso sob julgamento, deve recair sobre o
sucessor as responsabilidades que, a princípio, seriam oponíveis
somente em face do sucedido. Omissis (Apelação n. 100366246.2008.8.22.0014, Rel. Des. Mori, Kiyochi j. em 15.12.2009)
Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
Da Causa extintiva da obrigação
O requerido diz que os exequentes pretendem executar diferenças
existentes no índice do remuneração das cadernetas de poupança
aplicado em 15 de janeiro de 1989, e que o prazo de 20 anos e que
portanto, o prazo para o exercício à pretensão ao direito individual
teria prescrito em fevereiro de 2009.
Vale lembrar que a Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4,
que aqui se executa, tramitou pela 19ª Vara Cível de São Paulo e
transitou em julgado em dezembro de 2008, conforme certidão de
objeto e pé, juntada às fls. 134.
Inicialmente, urge confirmar que o prazo para a propositura
individual das ações de cumprimento de SENTENÇA provenientes
de Ação Civil Pública é de 05 anos - REsp n. 1.273.643/PR.
Assim, incontroverso é o prazo quinquenal para a prescrição e
ainda o ajuizamento da presente cumprimento de SENTENÇA em
julho de 2013.
Desta forma, deve-se afastar a alegação de prescrição.
Do excesso de execução
Em relação ao argumento de que existe excesso na execução,
tendo em vista a aplicação dos expurgos inflacionários dos outros
planos econômicos, estes são devidos, pois visam unicamente
manter o valor real da moeda, permitindo-se a recomposição do
seu valor nominal.
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Outrossim, a alegação de que os juros moratórios devem
incidir apenas a partir da citação para a execução individual da
SENTENÇA não deve prosperar, uma vez que o objetivo neste feito
é o cumprimento da condenação que se deu na ação civil pública.
A presente ação apenas executa o título ali formado. A citação para
responder aquela ação civil pública ocorreu em 1993 e portanto, os
juros moratórios devem correr a partir desta data, ou seja, desde a
citação no processo de conhecimento, a partir de quando o devedor
foi constituído em mora. No ponto, a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO
SO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO REMANESCENTE.
JUROS DE MORA. Os encargos moratórios são devidos, de
pleno direito, como decorrência do inadimplemento, ainda que
não haja pedido ou condenação expressa e sua incidência se dá
a partir da citação. Exegese dos arts. 219 do CPC e 359 do CC, e
aplicação das Súmulas ns. 163 do STF e 254 do STJ. (TJ/RS AI n.
70037160645 1ª Câmara Especial, Rel. Des. João Moreno Pomar,
j. 14/06/2011).
Ainda:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de SENTENÇA
proferida em Ação Civil Pública proposta por IDEC contra HSBC
Bank Brasil S/A Banco Múltiplo. Débito consolidado no montante
apontado na inicial. CERCEAMENTO DE DEFESA Indeferimento
da perícia contábil. Prova despicienda. Elementos trazidos aos
autos suficientes para formar o convencimento do julgador. Certeza
quanto aos fatos da causa apresentados pelas partes que formam
a convicção do magistrado. Necessidade de meros cálculos com
a incidência de índices conhecidos para delimitar o “quantum
debeatur”. ILEGITIMIDADE ATIVA Coisa julgada. Questão
molecular dirimida com o trânsito em julgado da ação civil pública.
Possibilidade conferida a todo o poupador que demonstre que foi
lesado pela conduta do Banco a dar início à liquidação do julgado
em seu domicílio. Desnecessidade de demonstração do vínculo
associativo. COMPETÊNCIA - SENTENÇA com efeito erga omnes
para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores. Faculdade da
parte na escolha do local onde promoverá a liquidação. Possibilidade
de se processar tanto no domicílio do liquidante, quanto na localidade
em que tramitou a ação condenatória. ILEGITIMIDADE PASSIVA
Não restou comprovado que os valores relativos aos depósitos de
caderneta de poupança foram excluídos da transferência do ativo.
Responsabilidade exclusiva assumida inclusive pelas obrigações
relativas às contas de poupança. Precedentes jurisprudenciais.
PRESCRIÇÃO Inocorrência do decurso de vinte anos para a
propositura da ação de cognição. Execução individual, precedida
de habilitação do crédito, que não superou o lustro prescricional.
CÁLCULOS apresentados em sede de liquidação. Diferenças
existentes nos cálculos das partes que têm como fator preponderante
o “dies a quo” dos juros de mora. JUROS REMUNERATÓRIOS E
CORREÇÃO MONETÁRIA - Cabimento de juros remuneratórios e
correção monetária, a ser realizada de acordo com a Tabela Prática
de Atualização dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de São
Paulo das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos e
até o efetivo pagamento, sendo irrelevante a data de encerramento
da conta. JUROS MORATÓRIOS Os juros moratórios devem ser
contados a partir da citação na Ação Civil Pública no percentual
de 0,5% ao mês até 10 de janeiro de 2003 e 1% a partir de 11
de janeiro de 2003. BASE DE CÁLCULO Equívoco na utilização
do saldo base com relação à moeda nos cálculos das contaspoupança 0171.400890-5 e 0342.900873-7. Retificação da base
de cálculo. Recurso parcialmente provido apenas para determinar
que o cálculo de liquidação observe o critério acima exposto. (TJSP - AI: 00733697620138260000 SP 0073369-76.2013.8.26.0000,
Relator: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 29/01/2014,
38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2014),
grifei.
Quanto aos juros remuneratórios, com razão a parte executada,
pois o E.TJRO e o STJ em sede de recurso repetitivo, reconhecem
o não cabimento de incidência de juros remuneratórios nos
cálculos de liquidação de SENTENÇA, na hipótese em que inexistir
condenação expressa.
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Tema 887: Na execução individual de SENTENÇA proferida
em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores
aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro
de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos
cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem
prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual
de conhecimento.
Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de SENTENÇA.
Ação civil pública. Juros remuneratórios. Ausência de condenação
expressa. Não cabimento. Juros de mora. Termo inicial. Citação do
devedor na ação de conhecimento. Litispendência. Litigância de máfé. Inexistência de prova. Afastamento. Descabe a inclusão de juros
remuneratórios nos cálculos de liquidação, se inexistir condenação
expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar
ação individual de conhecimento (STJ, Tema 887).
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo
de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a
mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (STJ,
Tema 685). Em se tratando da condenação de litigância de máfé, é certo que a ocorrência de litispendência não constitui, por
si só, motivo idôneo a ensejar a condenação da parte às suas
penalidades, sendo necessária a comprovação de dolo ou intenção
de produzir pretensão temerária.(Agravo de Instrumento, Processo
nº 0004188-28.2015.822.0000, Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão:
Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 20/03/2018)
Agravo
de
Instrumento.
Cumprimento
de
SENTENÇA.
Expurgos
Inflacionários.
Banco
do
Brasil. Juros remuneratórios. Ausência de previsão no título
executivo judicial. Não incidência.Os juros remuneratórios não
previstos no título executivo judicial não podem ser incluídos na
fase de cumprimento de SENTENÇA. (Agravo de Instrumento
Processo nº 0803105-07.2016.822.0000, Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA, 1ª Câmara Cível, Relator Des. Raduan
Miguel Filho, Data de julgamento: 06/07/2017)
Destarte, incorretos os cálculos apresentados pela parte exequente
no que se refere aos juros remuneratórios, não havendo como
homologá-los.
No presente caso, observo que não há que se condenar a
executada em honorários de execução ou acrescer multa do 475-J,
uma vez que houve o pagamento voluntário, no prazo fixado no
DESPACHO inicial.
No ID n. 19040223, a parte autora requereu a exclusão de Jesus
Romero Fuentes, em razão da duplicidade de ações que foram
propostas, assim que percebeu, pois uma delas foi proposta em
Pimenta Bueno, aditando o valor dado à causa que passou a ser
de R$ 131.963,21.
Não restou configurada a alegada má-fé arguida pela parte
requerida, sendo que a parte requerente peticionou informando
do equívoco da distribuição de outra assim que percebeu o erro,
pedindo sua exclusão do polo ativo e aditando o valor dado à
causa, não havendo nenhum prejuízo até então.
Desta forma, com fundamento nos arts. 485, inciso VIII do CPC,
JULGO EXTINTA a presente ação em relação ao exequente Jesus
Romero Fuentes, homologando o seu pedido de desistência.
JULGO EXTINTA a presente ação proposta por Beatriz Soares
dos Santos e outros, nos termos dos artigos 924, I, c/c art. 925,
do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em honorários
e acrescer qualquer valor de multa (475-J do CPC), uma vez que
houve o pagamento voluntário, no prazo fixado no DESPACHO
inicial.
Anote-se o novo valor dado à causa e exclua-se do sistema o
exequente Jesus Romero.
Assim, considerando que há valores depositados nos autos,
encaminhem-se os autos à contadoria para que apresente os
valores devidos pela parte executada à parte exequente, observando
os índices apontados nesta DECISÃO, notadamente quanto a
exclusão dos juros remuneratórios, devendo, ainda, indicar o valor
devido a cada exequente.
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Após a manifestação da contadoria, vistas às partes, pelo prazo de
sucessivo de 15 dias.
Decorridos, tornem os autos conclusos para expedição de alvará.
Porto Velho, 28 de junho de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7022448-94.2016.8.22.0001
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: PAULO PEREIRA DA SILVA
Endereço: Rua das Camélias, 6499, Eldorado, Porto Velho - RO CEP: 76811-654
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
Nome: OI S.A
Endereço: Rua do Lavradio, 71, ANDAR 2, Centro, Rio de Janeiro
- RJ - CEP: 20230-070
Advogados do(a) EXECUTADO: MARCELO LESSA PEREIRA
- RO0001501, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO RO0000635
DESPACHO
Vistos.
Considerando o DESPACHO lançado sob o ID nº 6666412, fica
a parte exequente intimada a impulsionar validamente o feito, no
prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7027588-46.2015.8.22.0001
[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais /
Contratuais, Espécies de Contratos]
MONITÓRIA (40)
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, Industrial, Porto Velho RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) AUTOR: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434
Nome: MARIA DO SOCORRO CHAVES DA SILVA
Endereço: Rua Uberaba, 1483, Conceição, Porto Velho - RO CEP: 76808-412
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação monitória em que CENTRAIS ELETRICAS
DE RONDONIA SA CERON promove em desfavor de MARIA
DO SOCORRO CHAVES DA SILVA. Considerando a notícia
de falecimento da requerida, sob o ID nº 7635527 foi deferida a
suspensão do feito por noventa dias, contudo, transcorrido o prazo
a parte autora manteve-se silente.
Assim, por deixar de cumprir a determinação judicial, deixou,
a autora, de preencher os pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual
JULGO EXTINTA a presente ação, sem julgamento do MÉRITO,
nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
Custas pela autora, nos termos do artigo 486, § 2º do CPC.
Certifique-se e proceda-se a atualização do valor da causa e
apuração das custas finais, intimando-se, em seguida, para
pagamento. Se não pagas, inscreva-se em dívida ativa e arquivem
os autos.
P.R.I.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7014647-64.2015.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: FABRICIO GRISI MEDICI JURADO
Endereço: Rua Major Amarante, 223, Centro, Porto Velho - RO CEP: 76801-004
Advogados do(a) AUTOR: KALIANA ANISSA PRADO NERY RO0005654, FABRICIO GRISI MEDICI JURADO - RO0001751
Nome: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Endereço: Rua Dom Pedro II, 637, 5 andar, sala 510, Centro
Empresarial, Caiari, Porto Velho - RO - CEP: 76801-151
Advogados do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861, EVERSON APARECIDO BARBOSA - RO0002803,
LUCIANA SALES NASCIMENTO - RO0005082
DESPACHO
Vistos.
Considerando que já transcorreu o prazo deferido sob o ID nº
16121545, ficam as partes intimadas para informarem nos autos se
houve ou não a formalização de acordo, no prazo de cinco dias.
Em caso negativo ou de inércia, intime-se o perito judicial para
início dos trabalhos.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 0015168-65.2014.8.22.0001
[Nota de Crédito Rural]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: BANCO DA AMAZONIA SA
Endereço: Av. Presidente Vargas, 800, -, Campina, Belém - PA CEP: 66017-901
Advogados do(a) EXEQUENTE: MICHEL FERNANDES BARROS
- RO0001790, ALINE FERNANDES BARROS - RO0002708
Nome: EDICARLOS RIBEIRO DE ANDRADE
Endereço: Rua 24 de Julho, 4058,, Nova Porto Velho, Porto Velho
- RO - CEP: 76800-000
Nome: WALNEY ANDRADE ARAUJO
Endereço: rua Nicaragua, 1056, Rua 24 de Julho Nº4058 ou 4030,
Nova porto velho, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: RONALDO ANDRADE REGES
Endereço: rUA 24 DE jANEIRO, 4058, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: ROZINALDO ANDRADE REGIO
Endereço: sitio esperança, Linha 28, -, ramal porto chuelo km 6,
Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Defiro a suspensão do processo até o dia 27 de dezembro de
2018. Decorrido este prazo, deverá o exequente impulsionar
regularmente o feito, independentemente de nova intimação, sob
pena de extinção e arquivamento.
Porto Velho, 4 de julho de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
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Processo nº 0015168-65.2014.8.22.0001
[Nota de Crédito Rural]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: BANCO DA AMAZONIA SA
Endereço: Av. Presidente Vargas, 800, -, Campina, Belém - PA CEP: 66017-901
Advogados do(a) EXEQUENTE: MICHEL FERNANDES BARROS
- RO0001790, ALINE FERNANDES BARROS - RO0002708
Nome: EDICARLOS RIBEIRO DE ANDRADE
Endereço: Rua 24 de Julho, 4058,, Nova Porto Velho, Porto Velho
- RO - CEP: 76800-000
Nome: WALNEY ANDRADE ARAUJO
Endereço: rua Nicaragua, 1056, Rua 24 de Julho Nº4058 ou 4030,
Nova porto velho, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: RONALDO ANDRADE REGES
Endereço: rUA 24 DE jANEIRO, 4058, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: ROZINALDO ANDRADE REGIO
Endereço: sitio esperança, Linha 28, -, ramal porto chuelo km 6,
Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Defiro a suspensão do processo até o dia 27 de dezembro de
2018. Decorrido este prazo, deverá o exequente impulsionar
regularmente o feito, independentemente de nova intimação, sob
pena de extinção e arquivamento.
Porto Velho, 4 de julho de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 0015168-65.2014.8.22.0001
[Nota de Crédito Rural]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: BANCO DA AMAZONIA SA
Endereço: Av. Presidente Vargas, 800, -, Campina, Belém - PA CEP: 66017-901
Advogados do(a) EXEQUENTE: MICHEL FERNANDES BARROS
- RO0001790, ALINE FERNANDES BARROS - RO0002708
Nome: EDICARLOS RIBEIRO DE ANDRADE
Endereço: Rua 24 de Julho, 4058,, Nova Porto Velho, Porto Velho
- RO - CEP: 76800-000
Nome: WALNEY ANDRADE ARAUJO
Endereço: rua Nicaragua, 1056, Rua 24 de Julho Nº4058 ou 4030,
Nova porto velho, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: RONALDO ANDRADE REGES
Endereço: rUA 24 DE jANEIRO, 4058, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: ROZINALDO ANDRADE REGIO
Endereço: sitio esperança, Linha 28, -, ramal porto chuelo km 6,
Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Defiro a suspensão do processo até o dia 27 de dezembro de
2018. Decorrido este prazo, deverá o exequente impulsionar
regularmente o feito, independentemente de nova intimação, sob
pena de extinção e arquivamento.
Porto Velho, 4 de julho de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7022448-94.2016.8.22.0001
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: PAULO PEREIRA DA SILVA
Endereço: Rua das Camélias, 6499, Eldorado, Porto Velho - RO CEP: 76811-654
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
Nome: OI S.A
Endereço: Rua do Lavradio, 71, ANDAR 2, Centro, Rio de Janeiro
- RJ - CEP: 20230-070
Advogados do(a) EXECUTADO: MARCELO LESSA PEREIRA
- RO0001501, ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO RO0000635
DESPACHO
Vistos.
Considerando o DESPACHO lançado sob o ID nº 6666412, fica
a parte exequente intimada a impulsionar validamente o feito, no
prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7014647-64.2015.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: FABRICIO GRISI MEDICI JURADO
Endereço: Rua Major Amarante, 223, Centro, Porto Velho - RO CEP: 76801-004
Advogados do(a) AUTOR: KALIANA ANISSA PRADO NERY RO0005654, FABRICIO GRISI MEDICI JURADO - RO0001751
Nome: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Endereço: Rua Dom Pedro II, 637, 5 andar, sala 510, Centro
Empresarial, Caiari, Porto Velho - RO - CEP: 76801-151
Advogados do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861, EVERSON APARECIDO BARBOSA - RO0002803,
LUCIANA SALES NASCIMENTO - RO0005082
DESPACHO
Vistos.
Considerando que já transcorreu o prazo deferido sob o ID nº
16121545, ficam as partes intimadas para informarem nos autos se
houve ou não a formalização de acordo, no prazo de cinco dias.
Em caso negativo ou de inércia, intime-se o perito judicial para
início dos trabalhos.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 0015168-65.2014.8.22.0001
[Nota de Crédito Rural]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: BANCO DA AMAZONIA SA
Endereço: Av. Presidente Vargas, 800, -, Campina, Belém - PA CEP: 66017-901
Advogados do(a) EXEQUENTE: MICHEL FERNANDES BARROS
- RO0001790, ALINE FERNANDES BARROS - RO0002708
Nome: EDICARLOS RIBEIRO DE ANDRADE
Endereço: Rua 24 de Julho, 4058,, Nova Porto Velho, Porto Velho
- RO - CEP: 76800-000
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Nome: WALNEY ANDRADE ARAUJO
Endereço: rua Nicaragua, 1056, Rua 24 de Julho Nº4058 ou 4030,
Nova porto velho, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: RONALDO ANDRADE REGES
Endereço: rUA 24 DE jANEIRO, 4058, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: ROZINALDO ANDRADE REGIO
Endereço: sitio esperança, Linha 28, -, ramal porto chuelo km 6,
Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Defiro a suspensão do processo até o dia 27 de dezembro de
2018. Decorrido este prazo, deverá o exequente impulsionar
regularmente o feito, independentemente de nova intimação, sob
pena de extinção e arquivamento.
Porto Velho, 4 de julho de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 0015168-65.2014.8.22.0001
[Nota de Crédito Rural]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: BANCO DA AMAZONIA SA
Endereço: Av. Presidente Vargas, 800, -, Campina, Belém - PA CEP: 66017-901
Advogados do(a) EXEQUENTE: MICHEL FERNANDES BARROS
- RO0001790, ALINE FERNANDES BARROS - RO0002708
Nome: EDICARLOS RIBEIRO DE ANDRADE
Endereço: Rua 24 de Julho, 4058,, Nova Porto Velho, Porto Velho
- RO - CEP: 76800-000
Nome: WALNEY ANDRADE ARAUJO
Endereço: rua Nicaragua, 1056, Rua 24 de Julho Nº4058 ou 4030,
Nova porto velho, Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: RONALDO ANDRADE REGES
Endereço: rUA 24 DE jANEIRO, 4058, Nova Porto Velho, Porto
Velho - RO - CEP: 76800-000
Nome: ROZINALDO ANDRADE REGIO
Endereço: sitio esperança, Linha 28, -, ramal porto chuelo km 6,
Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Defiro a suspensão do processo até o dia 27 de dezembro de
2018. Decorrido este prazo, deverá o exequente impulsionar
regularmente o feito, independentemente de nova intimação, sob
pena de extinção e arquivamento.
Porto Velho, 4 de julho de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7015588-14.2015.8.22.0001
[Adjudicação Compulsória]
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PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: EDISON PAULSEN
Endereço: Rua Capitão Adolfo Castro, 83, centro, Camaquã - RS
- CEP: 96180-000
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR AUGUSTO FUCHS LODI RS82574
Nome: DORVALINO SCAPIN
Endereço: Rua Jacy Paraná, 2104, Nossa Senhora das Graças,
Porto Velho - RO - CEP: 76804-195
Nome: Terezinha Sarturi Scapin
Endereço: Rua Jacy Paraná, 2104, Nossa Senhora das Graças,
Porto Velho - RO - CEP: 76804-195
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação de adjudicação compulsória promovida por
EDISON PAULSEN em desfavor de DORVALINO SCAPIN e
TEREZINHA SARTURI SCAPIN.
No ID Num. 11097961 o patrono da parte autora informa e comprova
que notificou o autor sobre a renúncia do mandato, razão pela qual
foi determinada a intimação da parte autora para que regularizasse
a sua representação processual.
Ocorre que a parte autora, devidamente intimada, não cumpriu a
determinação e a juntada de procuração é requisito indispensável
para o prosseguimento da ação.
Assim, por deixar de cumprir a determinação judicial, deixou,
o autor, de preencher os pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual
JULGO EXTINTA a presente ação, sem julgamento do MÉRITO,
nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
Sem custas por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Porto Velho, 12 de junho de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7015588-14.2015.8.22.0001
[Adjudicação Compulsória]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: EDISON PAULSEN
Endereço: Rua Capitão Adolfo Castro, 83, centro, Camaquã - RS
- CEP: 96180-000
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR AUGUSTO FUCHS LODI RS82574
Nome: DORVALINO SCAPIN
Endereço: Rua Jacy Paraná, 2104, Nossa Senhora das Graças,
Porto Velho - RO - CEP: 76804-195
Nome: Terezinha Sarturi Scapin
Endereço: Rua Jacy Paraná, 2104, Nossa Senhora das Graças,
Porto Velho - RO - CEP: 76804-195
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação de adjudicação compulsória promovida por
EDISON PAULSEN em desfavor de DORVALINO SCAPIN e
TEREZINHA SARTURI SCAPIN.
No ID Num. 11097961 o patrono da parte autora informa e comprova
que notificou o autor sobre a renúncia do mandato, razão pela qual
foi determinada a intimação da parte autora para que regularizasse
a sua representação processual.
Ocorre que a parte autora, devidamente intimada, não cumpriu a
determinação e a juntada de procuração é requisito indispensável
para o prosseguimento da ação.
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Assim, por deixar de cumprir a determinação judicial, deixou,
o autor, de preencher os pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual
JULGO EXTINTA a presente ação, sem julgamento do MÉRITO,
nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
Sem custas por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Porto Velho, 12 de junho de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7015588-14.2015.8.22.0001
[Adjudicação Compulsória]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: EDISON PAULSEN
Endereço: Rua Capitão Adolfo Castro, 83, centro, Camaquã - RS
- CEP: 96180-000
Advogado do(a) AUTOR: VICTOR AUGUSTO FUCHS LODI RS82574
Nome: DORVALINO SCAPIN
Endereço: Rua Jacy Paraná, 2104, Nossa Senhora das Graças,
Porto Velho - RO - CEP: 76804-195
Nome: Terezinha Sarturi Scapin
Endereço: Rua Jacy Paraná, 2104, Nossa Senhora das Graças,
Porto Velho - RO - CEP: 76804-195
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação de adjudicação compulsória promovida por
EDISON PAULSEN em desfavor de DORVALINO SCAPIN e
TEREZINHA SARTURI SCAPIN.
No ID Num. 11097961 o patrono da parte autora informa e comprova
que notificou o autor sobre a renúncia do mandato, razão pela qual
foi determinada a intimação da parte autora para que regularizasse
a sua representação processual.
Ocorre que a parte autora, devidamente intimada, não cumpriu a
determinação e a juntada de procuração é requisito indispensável
para o prosseguimento da ação.
Assim, por deixar de cumprir a determinação judicial, deixou,
o autor, de preencher os pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual
JULGO EXTINTA a presente ação, sem julgamento do MÉRITO,
nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
Sem custas por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Porto Velho, 12 de junho de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Cível - 2ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, 1728, Bairro Jardim América, CEP 76803-686
Fone: (69) 3217-1320 Fax: (69) 3217-1303_
Processo nº 7022097-53.2018.8.22.0001
[Aposentadoria por Invalidez, Conversão, Restabelecimento]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: ERCILIA HOLANDA SILVA
Endereço: Rua Inglaterra, 330, - até 4272/4273, Igarapé, Porto
Velho - RO - CEP: 76824-376
Advogado do(a) AUTOR: WILSON MOLINA PORTO - RO0006291
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
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Intimação DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Ficam as partes INTIMADAS da audiência de Conciliação/PERÍCIA
REDESIGNADA para 28/08/2018 08:30 na SALA DE AUDIÊNCIA
10 - CEJUSC/CÍVEL nos termos do art. 334, NCPC à Av.
Governador Jorge Teixeira, esquina com Rua Quintino Bocaiuva
n. 3061 – Bairro Embratel - Porto Velho/RO - CEP: 76803-859.
telefones (69) 3217-5046 / 3217-5049, tendo em vista que o horário
coincidiu com outra audiência.
Obs. No dia da audiência a parte autora deverá comparecer com
antecedência de 60 minutos, trazendo consigo, caso existam,
exames e laudos já realizados referente à lesão a ser examinada.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7058077-32.2016.8.22.0001
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: DAIANE ALVES DE ARAUJO
Endereço: Rua Perci Holder, 3374, - de 3354 a 3494 - lado par,
Cidade do Lobo, Porto Velho - RO - CEP: 76810-454
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
Nome: OI S.A
Endereço: Rua do Lavradio, 71, ANDAR 2, Centro, Rio de Janeiro
- RJ - CEP: 20230-070
Advogados do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635, MARCELO LESSA PEREIRA - RO0001501
SENTENÇA
Vistos.
Considerando o cumprimento integral do acordo, demonstrado pela
executada, com fundamento no inciso II do art. 924, do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTA a ação de execução movida por
DAIANE ALVES DE ARAUJO contra OI S.A, ambos qualificados
nos autos.
Custas pela executada.
Certificado o trânsito em julgado, e pagas as custas ou inscritas
em dívida ativa em caso de não pagamento, o que deverá ser
certificado, arquivem-se.
P. R.I.C.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7058077-32.2016.8.22.0001
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Nome: DAIANE ALVES DE ARAUJO
Endereço: Rua Perci Holder, 3374, - de 3354 a 3494 - lado par,
Cidade do Lobo, Porto Velho - RO - CEP: 76810-454
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIA NAZARETE PEREIRA DA
SILVA - RO0001073
Nome: OI S.A
Endereço: Rua do Lavradio, 71, ANDAR 2, Centro, Rio de Janeiro
- RJ - CEP: 20230-070
Advogados do(a) EXECUTADO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635, MARCELO LESSA PEREIRA - RO0001501
SENTENÇA
Vistos.
Considerando o cumprimento integral do acordo, demonstrado pela
executada, com fundamento no inciso II do art. 924, do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTA a ação de execução movida por
DAIANE ALVES DE ARAUJO contra OI S.A, ambos qualificados
nos autos.
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Custas pela executada.
Certificado o trânsito em julgado, e pagas as custas ou inscritas
em dívida ativa em caso de não pagamento, o que deverá ser
certificado, arquivem-se.
P. R.I.C.
Porto Velho, 21 de maio de 2018.
Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Cível - 2ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, 1728, Bairro Jardim América, CEP 76803-686
Fone: (69) 3217-1320 Fax: (69) 3217-1303
Processo nº 7025948-03.2018.8.22.0001
[Restabelecimento]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: ROSALIA LOPES VIEIRA
Endereço: Rua Alto da Bronze, 3490, Jardim Santana, Porto Velho
- RO - CEP: 76828-510
Advogado do(a) AUTOR: ANITA DE CACIA NOTARGIACOMO
SALDANHA - RO0003644
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76820-120
Advogado do(a) RÉU:
Intimação DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Tendo em vista audiências em horários coincidentes, ficam as partes
INTIMADAS da audiência de Conciliação/PERÍCIA REDESIGNADA
para 28/08/2018 09:30 na SALA DE AUDIÊNCIA 12 - CEJUSC/
CÍVEL nos termos do art. 334, NCPC à Av. Governador Jorge
Teixeira, esquina com Rua Quintino Bocaiuva n. 3061 – Bairro
Embratel - Porto Velho/RO - CEP: 76803-859. telefones (69) 32175046 / 3217-5049.
Obs. No dia da audiência a parte autora deverá comparecer com
antecedência de 60 minutos, trazendo consigo, caso existam,
exames e laudos já realizados referente à lesão a ser examinada.
Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Cível - 2ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, 1728, Bairro Jardim América, CEP 76803-686
Fone: (69) 3217-1320 Fax: (69) 3217-1303
Processo nº 7014228-73.2017.8.22.0001
[Seguro]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: PEDRO ALVES BARBOSA
Endereço: venezuela, 271, lote 02 qd 26, santa leticia, Candeias do
Jamari - RO - CEP: 76860-000
Advogado do(a) AUTOR: FABIO ANTONIO MOREIRA RO0001553
Nome: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 Andar, Centro, Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
Advogados do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES
- RO0005369, DIEGO VINICIUS SANT ANA - RO0006880,
ARAGONEIS SOARES LIMA - RO8626, MATHEUS EVARISTO
SANTANA - RO0003230
Intimação DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Ficam as partes INTIMADAS da audiência de Conciliação/
perícia designada para 30/08/2018 08:00 na SALA DE AUDIÊNCIA
9 - CEJUSC/CÍVEL nos termos do art. 334, NCPC à Av. Governador
Jorge Teixeira, esquina com Rua Quintino Bocaiuva n. 3061 –
Bairro Embratel - Porto Velho/RO - CEP: 76803-859. telefones (69)
3217-5046 / 3217-5049.
Obs. No dia da audiência a parte autora deverá comparecer com
antecedência de 60 minutos, trazendo consigo, caso existam,
exames e laudos já realizados referente à lesão a ser examinada.
Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Cível - 2ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, 1728, Bairro Jardim América, CEP 76803-686
Fone: (69) 3217-1320 Fax: (69) 3217-1303
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Processo nº 7021458-35.2018.8.22.0001
[Seguro]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: JOAO VITOR PAES DOS SANTOS
Endereço: Rua Abil, 6074, Cohab, Porto Velho - RO - CEP: 76807690
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO DE ASSIS DA SILVA SC0035135
Nome: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Endereço: Edifício Citibank, 100, 18 andar, Rua da Assembléia
100, Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20011-904
Advogado do(a) RÉU:
Intimação DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Ficam as partes INTIMADAS da audiência de Conciliação/
PERÍCIA designada para 30/08/2018 08:30 na SALA DE
AUDIÊNCIA 10 - CEJUSC/CÍVEL nos termos do art. 334, NCPC à
Av. Governador Jorge Teixeira, esquina com Rua Quintino Bocaiuva
n. 3061 – Bairro Embratel - Porto Velho/RO - CEP: 76803-859.
telefones (69) 3217-5046 / 3217-5049.
Obs. No dia da audiência a parte autora deverá comparecer com
antecedência de 60 minutos, trazendo consigo, caso existam,
exames e laudos já realizados referente à lesão a ser examinada.
Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - Fórum Cível - 2ª Vara Cível
Av. Lauro Sodré, 1728, Bairro Jardim América, CEP 76803-686
Fone: (69) 3217-1320 Fax: (69) 3217-1303
Processo nº 7015238-21.2018.8.22.0001
[Seguro]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: AGEU CUSTODIO MUNIZ
Endereço: Rua Enrico Caruso, - até 6089/6090, Aponiã, Porto
Velho - RO - CEP: 76824-194
Advogado do(a) AUTOR: BRUNO VINICIUS MACHADO PARREIRA
- RO8097
Nome: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Endereço: Edifício Citibank, Rua da Assembléia 100, Centro, Rio
de Janeiro - RJ - CEP: 20011-904
Advogado do(a) RÉU:
Intimação DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Ficam as partes INTIMADAS da audiência de Conciliação/
PERÍCIA designada para 30/08/2018 09:00 na SALA DE
AUDIÊNCIA 11 - CEJUSC/CÍVEL nos termos do art. 334, NCPC à
Av. Governador Jorge Teixeira, esquina com Rua Quintino Bocaiuva
n. 3061 – Bairro Embratel - Porto Velho/RO - CEP: 76803-859.
telefones (69) 3217-5046 / 3217-5049.
Obs. No dia da audiência a parte autora deverá comparecer com
antecedência de 60 minutos, trazendo consigo, caso existam,
exames e laudos já realizados referente à lesão a ser examinada.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7056137-32.2016.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral, Citação, Provas]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: ALESSANDRA CARDOSO SOUZA
Endereço: Rodovia BR-364, Conj BN Cond Margarida Casa 72,
Eletronorte, Porto Velho - RO - CEP: 76808-695
Advogado do(a) AUTOR: GUSTAVO MARCEL SARMENTO
DUARTE - RO0006165
Nome: BAIRRO NOVO PORTO VELHO EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO S/A
Endereço: Rodovia BR-364, 112, SEDE ADMINISTRATIVA DO
BAIRRO NOVO, Cidade Jardim, Porto Velho - RO - CEP: 76815800
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Advogados do(a) RÉU: GUSTAVO CLEMENTE VILELA SP0220907, PAULO BARROSO SERPA - RO0004923, ANDREY
CAVALCANTE DE CARVALHO - RO000303B
SENTENÇA
Vistos.
Alessandra Cardoso Souza ajuizou a presente ação de
indenização por danos morais em desfavor de Bairro Novo Porto
Velho Empreendimento Imobiliário S/A alegando em síntese que
formalizou a compra na planta da unidade n.º 72, situada na BR
364, Km 12, bairro Zona Rural, Porto Velho – RO, denominado
residencial Margarida. Diz que no ato da venda foi informada
que havia infraestrutura para atender a comunidade que ali se
formaria com iluminação; comércio; saneamento básico; área
de lazer; segurança total, transporte na porta, posto de saúde,
supermercado, posto policial, farmácia entre outros. Afirma que
efetuou negócio jurídico acreditando na promessa da vendedora,
no entanto, até o ajuizamento da ação não havia comércio fixo no
local, não há padaria, supermercado, farmácia, não há postinho
de saúde, não há posto policial. Segue afirmando que os anúncios
feitos pela parte requerida são confusos, tendo em vista que o
comércio instalado no local é apenas de ambulantes e a informação
de que seria disponibilizada “segurança total”, deixa a dúvida sobre
a existência de segurança pública ou privada, com construção
de muros, guaritas e cercas elétricas. Diz que a propaganda que
disse que haveria “transporte na porta” também é confusa pois
não deixou claro do que se tratava, podendo ser na porta de casa
ou na entrada do condomínio ou ainda, na entrada do conjunto.
Afirma que após um tempo foi esclarecido que seria transporte
coletivo que foi construído, mas muito tempo depois da entrega do
empreendimento. Segue afirmando que se criou no ato da venda e
pós venda a imagem de que o empreendimento seria um “paraíso”
de se morar, porém, os moradores encontram vários problemas,
sendo que não há comércio no local, não há padaria, mercado,
farmácia, não há ponto comercial no local, não há iluminação
apropriada. Assevera haver propaganda enganosa o que lhe
causou danos morais. Requer indenização por danos morais e o
benefício da assistência judiciária gratuita. Junta documentos.
Citado o requerido apresentou contestação suscitando preliminar
de incompetência do juizados especial em razão do valor da
causa, de ilegitimidade ativa e passiva. No MÉRITO defende a
absoluta ausência de comprovação dos fatos alegados e que não
houve obrigação contratual violada por parte das Requeridas,
tampouco ato ilícito perpetrado em desfavor da parte autora, que
não há indenização decorrente de danos morais ou qualquer
outra modalidade, devendo deste modo, serem os pedidos
autorais julgados improcedentes. Diz que cumpriu com todas as
cláusulas contratuais previstas na avença, quais sejam, parque,
espaço gourmet, espaço conveniência e academia. Diz que se
comprometeu a construir muros e guaritas, o que foi concretizado,
que a área comercial planejada já foi realizada e que já foram
disponibilizados a construção de posto de gasolina, padaria e
farmácia no empreendimento. Defende que se comprometeram a
entregar aos adquirentes a infraestrutura digna e necessária para
o contextualizado desenvolvimento da área do empreendimento e
que não podem limitar o comércio de ambulantes na área externa
do condomínio, pois não possuem Poder de Polícia. Discorre
sobre a segurança e iluminação públicas, que não são de suas
responsabilidades. Argumenta que as áreas comerciais planejadas
foram construídas, que há saneamento básico, linha de ônibus e
que fatos ensejadores de danos morais estão ausentes. Requer o
acolhimento das preliminares e caso não seja esse o entendimento,
a improcedência da ação. Junta documentos.
Realizada audiência de conciliação, a tentativa de acordo restou
infrutífera, conforme termo de fls. ID Num. 13704961.
Réplica no ID Num. 16225343.
Determinada a especificação de provas, a parte autora requereu a
inversão do ônus da prova e a parte requerida requereu a juntada
de acórdãos.
É o necessário relatório.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 126

DIARIO DA JUSTIÇA

Decido.
DAS PRELIMINARES
A requerida suscitou a preliminar de ilegitimidade ativa tendo em
vista que a parte autora busca indenização por danos morais em
razão da ausência de estrutura de área comum, sendo a legitimidade
somente do condomínio e não dos condôminos.
Ocorre que a pretensão da parte autora é de indenização por danos
morais por conta da não entrega dos benefícios indicados na inicial
e propaganda enganosa, sendo o dano é personalíssimo, não se
limitando à figura do condomínio. Rejeito, pois, esta preliminar.
Tampouco merece acolhimento preliminar da ilegitimidade passiva
da requerida, haja vista estarem presentes os requisitos do
artigo 7º, § único do CDC. Ademais, nota-se que a parte autora
juntou contrato de compra e venda, sendo ela mesma como a
promitente vendedora, incorporadora e construtora, além de outros
documentos juntados pela própria requerida que corroboram com a
sua responsabilidade. Rejeito também esta preliminar.
DO MÉRITO
O caso em apreço será analisado à luz do Código de Defesa do
consumidor, considerando-se a parte requerente como consumidora
típica e a requerida fornecedora (art. 2º e 3º do CDC).
O dever de transparência das relações consumeristas estão
insculpidas no art. 6º do CDC, protegendo o consumidor contra
publicidade enganosa e abusiva, constituindo, pois, direito básico
do consumidor.
O art. 37, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor traz a definição
de publicidade enganosa como sendo “qualquer modalidade
de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou
parcialmente falsa ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão,
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza,
características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço
e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”
Por outro lado, o §3º do art. 37 do CDC preleciona que “Para os
efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando
deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.”.
Pois bem. A base da argumentação do autor é a ausência de
transporte na porta, comércio e serviços e segurança total e a
alegação de que a forma como veiculada algumas propagandas
deu ensejo a diversas interpretações.
Da leitura dos panfletos publicitários depreende-se que a propaganda
veiculada pela parte requerida prometia bairro planejado, com
total segurança, com rede de água, praças, transportes na porta,
áreas planejadas para comércio e serviços (fls. ID Num. 6877239
– p. 1), rede elétrica e iluminação, rede de água e esgoto, ruas
pavimentadas e sinalizadas, área comercial planejada (fls. ID Num.
6877239 – p. 2), transporte na porta, segurança total e comércio e
serviços (fls. ID Num. 687738 – p. 3).
Em sua inicial a parte autora afirma, ainda, que na ocasião da
audiência de instrução nos autos 0003503-18.2015.8.22.0001,
prova testemunhal confirmou que havia promessa verbal de
supermercado, hospital e posto policial na área, o que não foi
entregue pela parte requerida.
Pois bem. Inicialmente, quanto a alegação de propaganda
enganosa em razão da ausência do espaço destinado a comércio
e serviços, da leitura dos panfletos publicitários não se infere que a
construtora implantaria, por si só, os prédios que seriam destinados
ao comércio, tão somente previu a destinação de área planejada
para tal FINALIDADE, que seria implantada pelos investidores que
pretendessem explorá-la.
Assim, não há como concluir que a publicidade tenha
sido enganosa ao mencionar “áreas planejadas para comércio” e
“área comercial planejada”.
Ademais, a parte autora afirma que não há comércio, pois os
empresários estão vendendo as zonas comerciais por valores
astronômicos, mas não há prova nesse sentido nos autos.
Importante observar que em sua contestação a parte requerida
afirma a existência de 2 áreas comerciais, sendo que a área
comercial 2 foi vendida, havendo posto de gasolina, farmácia, loja
de serviços automotivos e loja de conveniência, apresentando fotos
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do comércio.
No que se refere a afirmação de que a propaganda “transporte na
porta” também é confusa pois não deixou claro do que se tratava,
podendo ser na porta de casa ou na entrada do condomínio ou
ainda, na entrada do conjunto, tal fundamento não se sustenta.
Extrai-se dos documentos juntados pela parte autora que a
promessa difundida pelo requerido de fato era de “transporte
na porta”, inferindo-se do ofício de fls. 13609893, expedido pela
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito – SEMTRAN,
a criação de nova linha de ônibus que atenderá o bairro, não
havendo notícias de que o atendimento não supre as necessidades
dos moradores. Assim, depreende-se cumprida a promessa não
havendo propaganda enganosa.
A interpretação de formas diversas que a parte autora diz existir não
é o suficiente para sustentar a propaganda enganosa. Na verdade,
a parte autora criou uma grande e até desproporcional expectativa
quanto a possibilidade de que o transporte público a deixasse em
frente a sua residência.
Assim, observo não existir a propaganda enganosa nesse ponto,
seja pela ausência de transporte público, seja pelas interpretações
diversas que a propaganda veiculada proporcionaria.
Outrossim, o transporte público, como é cediço, é área de atuação
de competência da administração pública.
A mesma justificativa deve ser levada em consideração à afirmação
de que a requerida teria feito propaganda sobre a implantação de
posto de saúde e hospitais na área, já que é sabido que a saúde
pública é de responsabilidade do Estado.
Por fim, no tocante à segurança pública e iluminação pública,
não se infere das propagandas a existência de promessa de
construção de posto policial pelo requerido. Ademais, compete ao
poder público garantir a segurança, não havendo como imputá-lo
tal responsabilidade.
Com relação a ausência de iluminação ou a afirmação de
precariedade, a parte autora não comprovou nos autos tais
alegações.
Importante ainda registrar que o requerido enviou ofícios para a
Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC e para o
Comando-Geral da Polícia Militar do
ESTADO DE RONDÔNIA, demonstrando a necessidade da
disponibilização do serviço de segurança e requisitando a
implantação de um posto policial no local, adotando, assim, as
providências que estavam ao seu alcance para garantir a segurança
divulgada.
Portanto, inexiste prova de que houve publicidade enganosa capaz
de ludibriar o requerente acerca da infraestrutura do imóvel
adquirido.
Nesse sentido, em casos análogos, o E.TJRO já decidiu:
Apelação. Compra e venda de imóvel. Infraestrutura. Publicidade
enganosa. Não configuração. Dano moral. Inexistência. Mero
descumprimento contratual. Não configura publicidade enganosa a
oferta de áreas planejadas para o comércio quando não verificado
nas notícias veiculadas, objetivando a venda do imóvel, que a
construtura implantaria, por si só, referida infraestrutura. São de
competência do poder público a questão do transporte e segurança,
não havendo como imputar tal responsabilidade à parte requerida.
Ademais, ainda que se afigurasse a publicidade enganosa, os fatos
narrados estariam no campo do descumprimento contratual e não
ensejariam indenização por danos morais. (Apelação, Processo nº
0005626-23.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão:
Juiz Osny Claro de O. Junior, Data de julgamento: 15/03/2018)
Nesse sentido, ainda, o julgamento do recurso de apelação,
Processo nº 0003503-18.2015.822.0001.
Importante asseverar que o E.TJRO entende que, ainda que se
comprovasse a existência de propaganda enganosa, esta não
seria o suficiente para configurar dano moral.
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão inicial e
declaro extinto o processo com resolução do MÉRITO nos termos
do art. 487, I do CPC.
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CONDENO a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, em razão da simplicidade
da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, ressalvando a
circunstância dos § § 2º e 3º do art. 98 do CPC, tendo em vista que
a parte autora faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita,
conforme documento de fls. ID Num. 6877162.
Não havendo o pagamento espontâneo e nem requerimento do
credor para a execução da SENTENÇA dentro do prazo de quinze
dias do trânsito em julgado, proceda a escrivania a atualização
do valor da causa e apuração das custas finais, intimando-se, em
seguida, para pagamento. Se não pagas, inscreva-se em dívida
ativa e arquivem os autos.
Em caso de interposição de apelação ou de recurso adesivo,
intime-se o recorrido para apresentar suas contrarrazões no prazo
de 15 dias. Com a apresentação das contrarrazões ou o decurso
do referido prazo, subam os autos ao E. TJ/RO, conforme disciplina
o art. 1.010, §§1º, 2º e 3º do Novo Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Velho/RO, 9 de julho de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7043767-21.2016.8.22.0001
[Prestação de Serviços, DIREITO DO CONSUMIDOR, Pulsos
Excedentes]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: THIAGO BANDEIRA DA SILVA
Endereço: Rua Libra, 11621, Ulysses Guimarães, Porto Velho - RO
- CEP: 76813-844
Advogado do(a) AUTOR:
Nome: OI MOVEL S.A
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 3290, - de 3290 a 3462 - lado par,
Costa e Silva, Porto Velho - RO - CEP: 76803-460
Advogados do(a) RÉU: JAIME PEDROSA DOS SANTOS NETO RO0004315, ALESSANDRA MONDINI CARVALHO - RO0004240,
MARCIO MELO NOGUEIRA - RO0002827, DIEGO DE PAIVA
VASCONCELOS - RO0002013, ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635
SENTENÇA
Vistos.
Thiago Bandeira da Silva ajuizou a presente ação de exibição de
documentos em desfavor de Oi Móvel S/A alegando em síntese que
o requerente possui contrato de prestação de serviço firmado com
a Requerida, contrato nº 2346604, obtendo um plano Oi TV Mais
Cinema HD, mas que a cobrança de 2015 até as mais recentes
estavam apresentado valores diferentes do que contratado. Diz
que no contrato entabulado o valor da fatura era de R$ 126,00 e
que as faturas chegaram em R$ 207,81, razão pela qual requereu
a apresentação do contrato e de conta referente ao ano de 2014,
o que não foi atendido pela empresa requerida, não encontrando
alternativa a não ser se socorrer ao Poder Judiciário. Requer
o benefício da assistência judiciária gratuita e a procedência da
ação para a expedição de MANDADO de exibição do contrato de
prestação de serviço n. 2346604, bem como as faturas de janeiro
de 2014 a agosto de 2016. Junta documentos.
No ID Num. 5997165 foi determinada a emenda a inicial, tendo
em vista a extinção da ação cautelar de exibição do CPC 2015,
razão pela qual a parte autora se manifestou no ID Num. 6989570
alterando a ação para obrigação de fazer.
A requerida apresentou contestação alegando em síntese que o
contrato foi solicitado em 22.08.2012 e instalado em 23.08.2012,
inicialmente o plano habilitado foi Oi TV Mais HBO/Max HD no valor
de R$ 125,57, com oferta de desconto no valor de R$ 70,00, e
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permaneceu ativo até a data 20.11.2013. Diz que em 31.05.2013
foi solicitado a instalação de dois pontos adicionais, no valor de R$
24,56 cada, que somados ao valor do plano R$ 125,57, totaliza o
valor de R$ 104,69, já que há o desconto de R$ 70,00. Afirma que
de 20.11.2013 à 06.04.2015 esteve instalado o plano Oi TV Mais
Telecine HD no valor de R$ 144,50, que subtraídos do valor de
R$36,40 de desconto, totaliza R$ 108,10, que deve ser somado
o valor dos pontos adicionais, totalizando R$ 157,22. Segue
afirmando que de 06.04.2016 à 01.09.2016 esteve habilitado o
plano Oi TV Mais Cinema HD no valor de R$ 191,06, que subtraídos
do desconto concedido ao autor no valor de R$ 70,00, e acrescidos
os pontos adicionais, perfazem o valor total de R$ 170,18. Diz que
a diferença dos valores das faturas geradas se dá em razão de
reajuste anual nos valores contratados, pelo pagamento em atraso
das faturas e em razão do aluguel dos aparelhos decodificados.
Argumenta que os questionamentos do autor na inicial foram
esclarecidos no Procon. Diz que não pode cumprir a obrigação de
apresentar o contrato, pois foi realizado por meio telefônico. Requer
a improcedência da ação. Junta documentos.
Réplica no ID Num. 19417063.
É o necessário relatório.
Decido.
O Código de Processo Civil estabelece que a ação de exibição
de documentos ou coisa poderá se desenvolver por meio de uma
ação probatória autônoma antecedente, desde que preenchidos os
requisitos de seu art. 381.
De outro lado, prevê o art. 397 do mesmo código os requisitos para
a exibição: (I) a individuação, tão completa quanto possível, do
documento ou da coisa; (II) a FINALIDADE da prova, indicando
os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa;
(III) as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar
que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte
contrária.
Na espécie, a inicial foi clara ao indicar o contrato que pretende
seja exibido, assim como as faturas, justificando, nessa suposta
abusividade, a necessidade de exibir os instrumentos das
contratações entre elas estabelecidas.
Decerto que o dever de informar é inerente ao contrato e decorre
do princípio da boa-fé contratual, estando obrigada a empresa,
sempre que solicitada, a apresentar o contrato celebrado com seu
cliente.
Nos termos do Recurso Especial 1.349.453 - MS (2012/0218955-5)
para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos
bancários é necessária a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo
do serviço conforme previsão contratual.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora formulou
pedido administrativo prévio ao banco requerido, consoante
documentos da inicial.
Tal requerimento, consistente no Ofício n. 922/2016/DPE/RO, foi
enviado à requerida em 23/06/2016, sendo certo que a inicial foi
protocolizada no dia 24/08/2016, ou seja, dois meses após o envio
da notificação.
Mesmo depois de instado a tanto, a requerida deixou de trazer
aos autos o contrato solicitado, limitando-se a informar que
foi contratação por telefone, e apresentou somente as contas
requeridas pelo autor sequer se opôs à pretensão, limitando-se a
requerer a concessão de prazo para tanto.
Nada obsta, portanto, a que se julgue procedente o pedido.
Ante o exposto, com fundamento no inciso I do art. 487 do Código
de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial de
exibição e, em consequência, DETERMINO à parte requerida que
exiba nos autos o contrato de empréstimo celebrado pela entre
as partes, seja físico ou simples gravação, bem como apresente
toda a documentação a eles relativa. Prazo de 30 dias, sob pena
de serem considerados verdadeiros os fatos que a parte autora
pretende com eles comprovar.
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Promovida a exibição, oportunizo à parte autora vista dos autos
em cartório por 05 (cinco) dias para, querendo, extrair cópias, após
o que os documentos deverão ser restituídos à parte requerida e
substituídos por cópias a seu encargo.
CONDENO a requerida a pagar as custas e os honorários da parte
contrária, estes arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com
correção monetária pela tabela do Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA e juros simples de 1% (um por cento) ao
mês, ambos a partir desta data.
Comprovado o depósito relativo aos honorários advocatícios
(R$ 500,00), decorrido eventual prazo para recurso, havendo
aquiescência do requerido, expeça-se alvará.
A seguir, procedidas as anotações e registros pertinentes,
arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 10 de julho de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7026259-91.2018.8.22.0001
[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Indenização por
Dano Moral, Citação, Revelia]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: ELISANGELA TAVARES DE LIMA
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 7298, - de 6476/6477 ao
fim, Cuniã, Porto Velho - RO - CEP: 76824-430
Advogado do(a) AUTOR: ERILTON GONCALVES DAMASCENO
- RO8432
Nome: TORRES CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS
LTDA - ME
Endereço: Avenida Amazonas, 1629, - de 1567 a 1775 - lado ímpar,
Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-159
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
Defiro à autora o benefício da assistência judiciária gratuita.
Nos termos do art. 334, DETERMINO a designação de audiência
de conciliação para data a ser indicada pelo CPE, no CEJUSC/
Cìvel, localizado na BR 319 (Avenida Jorge Teixeira), esquina com
Rua Quintino Bocaiuva, nº 3061, bairro Embratel, Porto Velho/
RO, devendo as partes comparecerem acompanhadas por seus
patronos (art. 334, §9º, CPC).
À CPE/ Ao Cartório: Agende-se data para audiência utilizandose o sistema automático do PJE e, após, certifique-se nos autos.
Posteriormente, intime-se a parte Autora, via Sistema Eletrônico,
bem como cite-se e intime-se a parte Requerida, via correios ou
oficial de justiça (se for necessário).
Cite-se com as advertências constantes nos artigos 344, 336 e
319 do CPC, salientando que o prazo para contestar fluirá da data
da realização da audiência supradesignada, ou, caso o Requerido
manifeste o desinteresse na realização da mesma, da data da
apresentação do pedido (art. 335, I e II). Tal pedido deverá ser
apresentado com antecedência mínima de 10 da data da audiência
(art. 334, §5º)
Fica o Autor intimado, por seu advogado, a comparecer para a
audiência designada (art. 334, §3º).
Ficam as partes advertidas, desde já, que o não comparecimento
na audiência será considerado ato atentatório à dignidade da
justiça e será sancionado com multa de até 2% do valor da causa
(art. 334, §8º).
Não havendo conciliação, vindo ou não a contestação certifique-se
quanto à tempestividade.
Havendo contestação com assertivas preliminares e apresentação
de documentos, abre-se vistas ao Autor para réplica.
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Cumpridas as determinações acima, retornem os autos conclusos.
Não havendo acordo na audiência de conciliação, deverá a parte
Autora proceder, no prazo de 5 dias, a complementação das custas
iniciais, conforme estabelecido no artigo 12, I, da Lei Estadual n.
3896/2016 (Lei de Custas).
Os autos do processo poderão ser acessados no site do Tribunal
de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico: http://
www.tjro.jus.br/inicio-pje.
VIAS DESTA SERVIRÃO COMO CARTA/MANDADO atendendo
aos requisitos dos arts. 248, 249 e 250.
Requerido: Nome: TORRES CONSULTORIA E NEGOCIOS
IMOBILIARIOS LTDA - ME
Endereço: Avenida Amazonas, 1629, - de 1567 a 1775 - lado ímpar,
Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-159
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC, caso a
citação proceda mediante os termos dos artigos 249 e 250 mesmo
Códex, expedindo-se o necessário para tal desiderato.
Porto Velho/RO, 10 de julho de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7026285-89.2018.8.22.0001
[Pagamento]
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)
Nome: DADARA AKYRA MONTENEGRO DZIECHEIARZ
Endereço: Rua Senador Álvaro Maia, 994, Olaria, Porto Velho - RO
- CEP: 76801-288
Advogado do(a) AUTOR: CLAUDIO RIBEIRO DE MENDONCA RO8335
Nome: NORDISK TIMBER EIRELI
Endereço: Rodovia Augusto Montenegro, km 11, Tenoné, Belém PA - CEP: 66820-000
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
I - Proceda a escrivania a inclusão de Cláudio Ribeiro de Mendonça
no polo ativo da presente demanda, junto ao sistema PJE.
II - Fica o causídico Cláudio Ribeiro de Mendonça intimado
a apresentar identidade profissional válida, uma vez que a
apresentada sob o ID nº 19636825 já perdeu a sua eficácia.
III - Fica a autora Dãdara Akyra Montenegro Dziecheiarz intimada a
regularizar a sua representação processual, acostando procuração
ad judicia outorgada em favor do causídico Cláudio Ribeiro de
Mendonça, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção e
arquivamento.
No mesmo prazo e sob a mesma penalidade, considerando o
pedido de citação por edital, medida extrema somente justificável
após exauridas todas as diligências na busca do endereço do
requerido, e que por simples pesquisa deste Juízo junto à Receita
Federal constatou-se que o requerido esta cadastrado em endereço
diverso do indicado nos autos, os autores deverão demonstrar que
o requerido encontra-se em lugar incerto e não sabido.
Porto Velho, 10 de julho de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7026334-33.2018.8.22.0001
[Cartão de Crédito]
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MONITÓRIA (40)
Nome: UNICRED PORTO VELHO - COOPERATIVA DE CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DE PORTO VELHO E
REGIAO NORTE DE RONDONIA LTDA
Endereço: Avenida Calama, 2468, São João Bosco, Porto Velho RO - CEP: 76803-769
Advogado do(a) AUTOR: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO0005546
Nome: BRUNA SENA XAVIER E CIA LTDA
Endereço: Rua do Mercúrio, (Cj Mal. Rondon), Flodoaldo Pontes
Pinto, Porto Velho - RO - CEP: 76820-682
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos.
Fica a parte autora intimada a comprovar o recolhimento das
custas processuais, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção
e arquivamento.
Com a comprovação:
I - Trata-se de pretensão monitória visando o pagamento de
quantia certa, com base em prova escrita, sem eficácia de título
executivo. Satisfeitos os requisitos formais de admissibilidade
do pedido, defiro a inicial e determino que a parte requerida seja
citada para em 15 (quinze) dias pagar o débito alegado/entregar a
coisa, com o pagamento de honorários advocatícios de 5% sobre
o valor dado à causa e com o benefício da isenção de despesas
processuais, ou em igual prazo oferecer defesa (embargos)
através de advogado habilitado, sob pena de se constituir este
procedimento em ação executiva, inclusive com a penhora de
bens pertencentes. Apresentados embargos, abra-se vistas à
parte autora para responder, especificando desde já as provas
que pretenda produzir. Por ocasião da apresentação da defesa,
via Sistema Eletrônico PJE, deverá cadastrar seus respectivos
advogados para posteriores intimações.
II - No caso de execução o requerido arcará ainda com o pagamento
de honorários de 10% sobre o valor do débito.
III - Consigne-se que, restando infrutífera a tentativa de citação, quer
seja por incorreção do endereço indicado ou por falta dos meios
necessários ao cumprimento, para nova diligência deverá a parte
autora recolher as custas do Oficial de Justiça (art. 93 do CPC), no
prazo de 05 (cinco) dias, salvo em caso da autora ser beneficiária
da justiça gratuita. Sobrevindo a comprovação do recolhimento,
expeça-se novo expediente de citação para cumprimento no
endereço indicado pela autora.
CÓPIA
DA
PRESENTE
SERVIRÁ
COMO
CARTA/
MANDADO /CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO OU OUTRAS
CORRESPONDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO
DESTE
Porto Velho, 10 de julho de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7055421-05.2016.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Indenização por
Dano Material]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: DULCILEIDE PEREIRA GUEDES DE SOUZA
Endereço: Travessa Mamoré, 133, Mocambo, Porto Velho - RO CEP: 76804-276
Advogados do(a) AUTOR: GUILHERME TOURINHO GAIOTTO
- RO0006183, LUIS GUILHERME MULLER OLIVEIRA RO0006815
Nome: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 4777, 6 andar, sala 1,
Edifício Villa Lobos, Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo SP - CEP: 05477-000
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Advogados do(a) RÉU: CLAYTON CONRAT KUSSLER RO0003861, EVERSON APARECIDO BARBOSA - RO0002803,
BRUNA REBECA PEREIRA DA SILVA - RO0004982,
LUCIANA SALES NASCIMENTO - RO0005082, MIRIANI INAH
KUSSLER CHINELATO - DF0033642, YANARA OLIVEIRA DE
VASCONCELOS - RO0005989, EBENEZER MOREIRA BORGES
- RO0006300, MARCELO FERREIRA CAMPOS - RO0003250,
INAIARA GABRIELA PENHA SANTOS - RO0005594, FABIANE
OLIVEIRA MONTEIRO - RO8141, RAFAELA PITHON RIBEIRO BA0021026
DESPACHO
Vistos.
A pretensão indenizatória por danos materiais e morais dirigida
contra SAE, tem como fundamentos de fato a enchente de 2014
que teria causado sérios prejuízos à residência da parte autora,
localizada no Bairro Mocambo a jusante da barragem e que figura
no polo ativo da ação. Segundo a autora, em que pese o fenômeno
natural, o nível das águas teria se elevado violentamente devido
a vazão das águas represadas pela empresa requerida em sua
barragem. Alega que teria ocorrido impactos decorrentes do
acúmulo/ depósito dos sedimentos na parte montante da barragem,
ou seja, houve acúmulo de sedimentos no reservatório. Afirma
que com a concentração demasiada de sedimentos a montante,
o maior fluxo de água foram transportados e causaram grande
impacto a jusante. Alega ainda a negligência da requerida, pois
mesmo sabedora das chuvas extraordinárias que ocorriam nos
Andes desde Outubro de 2013, deixou o reservatório atingir seu
nível máximo, demorando a tomar uma atitude e ocasionando a
intervenção do ONS que terminou determinando a redução da
quantidade de água na barragem. Isso teria ocasionado vazão de
água acima do limite estabelecido pela ANA. Assim, uma grande
quantidade de água foi descarregada associado com a grande
quantidade de sedimento acumulado.
Devidamente citada, a parte requerida apresenta contestação no ID
n. 8725821, alegando inicialmente várias preliminares que passo a
analisar:
Preliminar de falta de interesse de agir
A parte requerida arguiu a falta de interesse de agir e pede a extinção
da ação por fato superveniente – assunção de responsabilidade
pelo poder público – destinação da habitação. Isso se dá em virtude
do realojamento em abrigos da Capital por ocasião do fenômeno
das terras caídas o que provocou desbarrancamento às margens
do Rio Madeira e possibilidade de desmoronamento de alguns
imóveis que culminaram por ser interditados pela Defesa Civil com
a consequente evacuação de toda a população que residia naquele
local, portanto, o que afastaria a necessidade de prosseguimento
da ação.
Dessa forma, quanto a preliminar de falta de interesse de agir da
parte autora, seus argumentos se confundem com o MÉRITO e
junto com este será analisada.
Salienta-se que a alegação de que a autora está incluída nos
programas ‘auxílio vida nova’ e ‘aluguel’, bem como que os
Governos Federal e Estadual já estão elaborando uma plano de
reconstrução, podem até reduzir o quantum indenizatório, mas não
são excludentes de eventual responsabilidade que possa vir a ser
atribuída à requerida.
Em razão disso, afasto esta preliminar.
Da impossibilidade jurídica do pedido
A ré aduz a impossibilidade jurídica do pedido porque os imóveis
apontados na inicial pertencem a União Federal, sendo, portanto,
inviável acolhimento relativo ao pleito indenizatório de um particular
sobre a área de domínio da União,
Em que pese a citada argumentação, entendo deva ser rechaçada,
a uma porque esses ribeirinhos residem a muitos anos na área
sem que nenhuma providência de desocupação fosse adotada
pelo Poder Público; a duas, porque, a prima facie, os autores
reivindicam na inicial indenização por danos morais e materiais
lastreados em evento que pode ter sido em consequência da
atividade desenvolvida pelo empreendimento da empresa ré.
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Com fulcro nesses fundamentos, afasto a preliminar supracitada.
Do litisconsórcio passivo necessário e de ilegitimidade ativa
A empresa requerida defende o litisconsórcio com a União, tendo
em vista que o autor pleiteia a indenização por danos materiais de
patrimônio da união.
Diz ainda que é indevida a indenização a quem alega ter adquirido a
posse de terreno pertencente à União, por ser da Marinha, além de
o imóvel do autor situar-se em Área de Preservação Permanente.
Diz que o autor não é titular do direito de propriedade sobre o
imóvel em questão, já que a área situa-se em área de propriedade
da União.
A despeito do alegado, não se vislumbra qualquer interesse da
União a indicar sua necessária intervenção ou ilegitimidade do
autor, seja porque postulados direitos privados, seja, ainda, porque
em vários outros casos análogos, após regular intimação da União
para manifestar interesse no feito, esta demonstrou desinteresse.
Verifica-se que razão não assiste a requerida, porque versando o
presente feito sobre os danos materiais e morais causados ao autor
em decorrência do empreendimento, possui tal discussão natureza
eminentemente privada, inserida no âmbito de competência da
Justiça Estadual.
Registre-se não haver na presente lide qualquer discussão quanto
ao empreendimento em si, limitando-se a controvérsia aos efeitos
dele decorrente na vida e atividade do autor, sendo essa discussão,
como já dito, de natureza exclusivamente privada.
Afasto, pois, as preliminares.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
Defende a sua ilegitimidade sob o argumento de que a obrigação de
fiscalizar, monitorar, evitar edificações em área de risco, socorrer,
adotar medidas assistenciais, recuperativas de minimização de
impactos, restabelecimento da normalidade e reassentamento dos
ocupantes em local seguro é da Defesa Civil / Município de Porto
Velho.
Novamente, em se tratando que responsabilidade civil em razão
de empreendimento da requerida, não há que se falar em sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.
Em verdade, a requerida pretende antecipar o julgamento de
MÉRITO sob o argumento de ausência de nexo causal. Transparece
que a requerida não previa ou não acreditava na ocorrência de
banzeiros nas margens do Rio Madeira.
É evidente que a consolidação do convencimento judicial se dará
somente após realização de cognição exauriente por meio da
avaliação de estudos técnicos é que poderá se aferir a ocorrência
do nexo causal entre a operação da UHE Santo Antônio e os
danos causados ao autor em decorrência do desmoronamento das
margens do Rio Madeira e alagação de suas residências. Assim,
também não merece acolhida a preliminar levantada.
DA DENUNCIAÇÃO À LIDE
Por fim, a requerida denunciou á lide o Município de Porto Velho,
já que não pode ser responsabilizada por algo de responsabilidade
do Município de Porto Velho.
De acordo com o art. 125, III do CPC, a denunciação da lide é
obrigatória, entre outras hipóteses: “àquele que estiver obrigado,
pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo
do que perder a demanda”.
No caso em exame, em que pese os argumentos da requerida, não
logrou ela êxito em demonstrar a existência do vínculo contratual
ou legal com o Município de Porto Velho que justifique sua inclusão
na lide, não havendo, em um primeiro momento, relação deste
com a causa posta em discussão, uma vez que, o simples fato de
haver prestação de assistência às famílias afetadas pelas cheias,
independentemente de existirem responsáveis por ela ou não,
fazer parte do dever constitucional do estado de prestar assistência
à população e não como forma de assumir a responsabilidade pelo
dano.
Assim, ausentes as hipóteses legais, rejeito a denunciação da
lide.
Diante de todos os estudos e levantamentos científicos de
especialistas, além de opinião de jornalistas e autoridades civis,
apresentados neste e outros processos discutindo o mesmo
fenômeno, e em relação à construção da Usina, o que se mostra
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relevante e pertinente ao deslinde desta controvérsia é a alegada
influência e impactos da atividade exercida pela requerida em
sua UHE Santo Antônio que tenham potencializado os efeitos e
danos ocasionados aos requerentes pela cheia histórica, ou seja, a
discussão é sobre a responsabilidade civil decorrente de atividade
lícita.
Desta forma os pontos controvertidos pertinente e relevante a ser
comprovado nestes autos se apresenta como sendo:
a) A caracterização da responsabilidade civil decorrente de atividade
lícita da requerida pela apuração de relação de causalidade com o
agravamento dos impactos da cheia do Rio Madeira de 2014;
b) Qual o cenário da cheia de 2014 sem a presença da usina de
Santo Antônio;
b1) Qual o cenário da cheia de 2014 com a presença da UHE Santo
Antônio operando de forma ideal em relação ao fenômeno natural;
b2) Qual o cenário da cheia de 2014 com a presença da UHE Santo
Antônio operando da forma real em relação ao fenômeno natural;
c) Os efeitos e impactos do acúmulo de sedimentos na barragem
transportados pela cheia a jusante ocorrida em 2014;
d) Os efeitos e impactos do retardamento intencional da redução
da quantidade de água da barragem ocorrida em 2014;
e) a identificação de danos materiais e morais decorrentes da cheia
de 2014 do Rio Madeira sofridos pelos requeridos;
f) A subsistência de obrigação de fazer para realojamento dos
autores em outros imóveis.
Com relação aos meios de prova pertinentes e relevantes,
observa-se que os autos trazem vasta prova documental, incluindo
levantamentos e estudos destacando a Investigação Técnica
Cientifica das Enchentes do Rio Madeira (1ª Fase – Jusante de
Santo Antônio) CREA/RO e SENGE/RO, PARECER TÉCNICO
014/2007 COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, além de SENTENÇA s
proferidas por este e outros juízos cíveis da capital versando sobre
fatos análogos.
Instados a especificar as provas que efetivamente pretendiam
produzir, sua relevância e pertinência, a parte autora requerer a
produção de prova pericial, testemunhal e o depoimento pessoal
da requerida e a requerida pugnou por: a) prova pericial com a
FINALIDADE de fazer contraprova às alegações autorais de que
a barragem elevou o volume e a velocidade das águas do Rio
Madeira, nomeando-se perito engenheiro com especialidade
técnica reconhecida e específica em hidráulica fluvial, geologia e
geotécnica.; b) depoimento pessoal da autora; c) prova testemunhal
para esclarecimento acerca das causas determinantes das
enchentes e inundações que ocorreram em 2014, justificando pela
necessidade de que os profissionais arrolados esclareçam com
base nos resultados dos estudos de monitoramento hidrológico do
Rio Madeira, realizado em trabalho conjunto pelos órgãos (SIPAM
e CPRM) desde o ano de 2008 quais as causas determinantes
para o processo erosivo e cheia histórica do Rio Madeira no ano
de 2014; d) prova documental fazendo juntar aos autos recentes
decisões de improcedência em casos análogos, Nota Técnica n.
005 CPRM, Nota Técnica n. 7 CENSIPAM, Artigo Científico, Ata
Notarial; e) Prova emprestada.
Em relação à prova emprestada indicada, tratando-se de
depoimentos de técnicos de especialidades relacionadas ao estudo
desse fenômeno, fica desde já deferido, cabendo à parte a juntada
das respectivas cópias destes depoimentos.
Em relação à prova pericial, inviável a sua realização, uma vez
que todas as perícias até agora realizadas em processos judiciais
se limitam a analisar e confrontar estudos e levantamentos de
campos já produzidos por órgãos como o IBAMA, CREA, SIPAM,
CPRM, entre outros, não sendo razoável e proporcional produzir no
âmbito de processo individual plúrimo e repetição de prova pericial
abrangente e de longa duração que permita resultados consistentes
e conclusivos sobre o assunto, e não apenas o reconhecimento da
insuficiência de dados ou a simples especulação. Outra razão para
indeferir a prova é a inexistência de profissional com essa formação
específica cadastrado junto ao TJRO.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 126

DIARIO DA JUSTIÇA

Embora não deferida a prova pericial pretendida pelas partes, nos
termos acima esclarecidos, nada impede a realização de laudo de
constatação para a verificação dos danos materiais.
Quanto ao depoimento pessoal dos autores para “esclarecer os
fatos” da forma como foram impactados pela cheia, parece muito
vago e pouco relevante, pois além da suficiente narrativa trazida na
inicial, e em tantos outros processos análogos, não se vislumbra
questões de fato peculiares em alegados danos extrapatrimoniais
que justifiquem o depoimento pessoal dos autores. Da mesma
forma indefiro o depoimento pessoal da parte requerida.
Assim é que o debate técnico e o eventual auxílio de especialistas
sobre os estudos existentes e já disponíveis deve ser simplificado,
com a oitiva em audiência, como proposto pela requerida. Nesta
perspectiva, a oitiva da Drª Ana Strava mostra-se pertinente em
razão dos pontos efetivamente controvertidos acima, enquanto a
oitiva do Coordenador da Defesa Civil da época não revela essa
mesma utilidade, pois sem formação teórica com relação à dinâmica
hidrossedimentológica do Rio Madeira.
Fica deferida pois, a oitiva da Drª Ana Strava, em data a ser
oportunamente designada.
Outrossim, tendo em conta que o saneamento do feito como ato
individual do magistrado em processos de relativa complexidade
quanto às matérias de fato e de direito, torna a deliberação
mais suscetível a impugnação, e portanto, mais demorada e
desgastante à marcha processual, considerando ainda que
os DISPOSITIVO s previstos no artigo 357, §1º, §2º e §3º do
CPC, contemplam o saneamento por cooperação, a delimitação
consensual das questões de fato e de direito, e a possibilidade de
se pedir esclarecimentos e ajustes ao saneamento realizado pelo
magistrado, ficam as partes intimadas a se manifestar no prazo
comum de 05 dias sobre a presente DECISÃO, após o que se
estabilizará a DECISÃO saneadora.
Porto Velho, 10 de julho de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7027650-18.2017.8.22.0001
[Transação]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: EDIMAQ EMPRESA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
DE MAQ LTDA
Endereço: Avenida Nações Unidas, 1609, Roque, Porto Velho - RO
- CEP: 76804-437
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE CAMARGO RO0000704
Nome: C S MADEIRAS E MATERIAIS P/ CONSTRUCOES LTDA
- ME
Endereço: Rua José Bonifácio, 2509, - de 2115/2116 ao fim,
Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-534
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Considerando a diligência pretendida, deve a parte exequente
recolher as custas referentes ao art. 17 a 19 da Lei Estadual n.
3.896/16, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do
requerimento, bem como colacionar planilha atualizada do débito.
Porto Velho, 9 de julho de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
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Processo nº 7026211-35.2018.8.22.0001
[Perdas e Danos]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: JOAO NUNES DE OLIVEIRA
Endereço: SAO MATEUS, LINHA CUJUMBIZINHO, Porto Velho RO - CEP: 76801-974
Advogado do(a) AUTOR: GUSTAVO CAETANO GOMES RO0003269
Nome: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76804-120
Nome: ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S A - ESBR
Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 3200, São Cristóvão, Porto Velho
- RO - CEP: 76804-066
Advogado do(a) RÉU: ARIANE DINIZ DA COSTA - MG0131774
Advogados do(a) RÉU: ALEX JESUS AUGUSTO FILHO SP0314946, FELIPE NOBREGA ROCHA - RO0005849, RODRIGO
DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - RO0005536
DESPACHO
Vistos.
Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto junto
ao TRF 1ª Região, n. 0006373-23.2016.4.01.0000, ID n. 19622225,
página 1.
Suspenda-se o feito.
Porto Velho, 10 de julho de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7014772-95.2016.8.22.0001
[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Indenização por
Dano Material]
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Nome: ANTONIO RENATO BOTELHO
Endereço: LH MARAVILHA, S/N, ZONA RURAL, ZONA RURAL,
Porto Velho - RO - CEP: 76900-999
Nome: EMERSON GOMES BOTELHO
Endereço: LH MARAVILHA, S/N, ZONA RURAL, Porto Velho - RO
- CEP: 76900-999
Nome: ZILMA PEREIRA SILVEIRA
Endereço: LH MARAVILHA, S/N, ZONA RURAL, Porto Velho - RO
- CEP: 76900-999
Nome: FABIANO GOMES BOTELHO
Endereço: LH MARVILHA, S/N, ZONA RURAL, Porto Velho - RO
- CEP: 76900-999
Nome: PATRICIA GOMES BOTELHO
Endereço: LH MARAVILHA, S/N, ZONA RURAL, Porto Velho - RO
- CEP: 76900-999
Nome: LEONARDO GOMES BOTELHO
Endereço: LH MARAVILHA, S/N, ZONA RURAL, Porto Velho - RO
- CEP: 76900-999
Advogados do(a) AUTOR: MARIENE CAROLINE DA COSTA
MACIEL - RO8796, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA RO0001996, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO0002479
Advogados do(a) AUTOR: MARIENE CAROLINE DA COSTA
MACIEL - RO8796, DENISE GONCALVES DA CRUZ ROCHA RO0001996, VALNEI GOMES DA CRUZ ROCHA - RO0002479
Advogados do(a) AUTOR: MARIENE CAROLINE DA COSTA
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DESPACHO
Vistos.
A pretensão indenizatória por danos materiais e morais dirigida
contra SAE, tem como fundamentos de fato a enchente de 2014
que teria causado sérios prejuízos às residências dos autores,
localizados a jusante da barragem e que figuram no polo ativo da
ação. Segundo os autores, em que pese o fenômeno natural, o
nível das águas teria se elevado violentamente devido a vazão
das águas represadas pela empresa requerida em sua barragem.
Alegam que teria ocorrido impactos decorrentes do acúmulo/
depósito dos sedimentos na parte montante da barragem, ou seja,
houve acúmulo de sedimentos no reservatório. Afirmam que com a
concentração demasiada de sedimentos a montante, o maior fluxo
de água foram transportados e causaram grande impacto a jusante.
Alegam ainda a negligência da requerida, pois mesmo sabedora
das chuvas extraordinárias que ocorriam nos Andes desde
Outubro de 2013, deixou o reservatório atingir seu nível máximo,
demorando a tomar uma atitude e ocasionando a intervenção do
ONS que terminou determinando a redução da quantidade de água
na barragem. Isso teria ocasionado vazão de água acima do limite
estabelecido pela ANA. Assim, uma grande quantidade de água foi
descarregada associado com a grande quantidade de sedimento
acumulado.
Devidamente citada, a parte requerida apresenta contestação no ID
n. 8490458, alegando inicialmente várias preliminares que passo a
analisar:
Preliminar de falta de interesse de agir
A parte requerida arguiu a falta de interesse de agir e pede a extinção
da ação por fato superveniente – assunção de responsabilidade
pelo poder público – destinação da habitação. Isso se dá em virtude
do realojamento em abrigos da Capital por ocasião do fenômeno
das terras caídas o que provocou desbarrancamento às margens
do Rio Madeira e possibilidade de desmoronamento de alguns
imóveis que culminaram por ser interditados pela Defesa Civil com
a consequente evacuação de toda a população que residia naquele
local, portanto, o que afastaria a necessidade de prosseguimento
da ação.
Dessa forma, quanto a preliminar de falta de interesse de agir dos
autores, seus argumentos se confundem com o MÉRITO e junto
com este será analisada.
Salienta-se que a alegação de que os autores estão incluídos
nos programas ‘auxílio vida nova’ e ‘aluguel’, bem como que os
Governos Federal e Estadual já estão elaborando uma plano de
reconstrução, podem até reduzir o quantum indenizatório, mas não
são excludentes de eventual responsabilidade que possa vir a ser
atribuída à requerida.
Em razão disso, afasto esta preliminar.
Do litisconsórcio passivo necessário e de ilegitimidade ativa
A empresa requerida defende o litisconsórcio com a União, tendo
em vista que o autor pleiteia a indenização por danos materiais de
patrimônio da união.
Diz ainda que é indevida a indenização a quem alega ter adquirido a
posse de terreno pertencente à União, por ser da Marinha, além de
o imóvel do autor situar-se em Área de Preservação Permanente.
Diz que o autor não é titular do direito de propriedade sobre o
imóvel em questão, já que a área situa-se em área de propriedade
da União.
A despeito do alegado, não se vislumbra qualquer interesse da
União a indicar sua necessária intervenção ou ilegitimidade do
autor, seja porque postulados direitos privados, seja, ainda, porque
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em vários outros casos análogos, após regular intimação da União
para manifestar interesse no feito, esta demonstrou desinteresse.
Verifica-se que razão não assiste a requerida, porque versando o
presente feito sobre os danos materiais e morais causados ao autor
em decorrência do empreendimento, possui tal discussão natureza
eminentemente privada, inserida no âmbito de competência da
Justiça Estadual.
Registre-se não haver na presente lide qualquer discussão quanto
ao empreendimento em si, limitando-se a controvérsia aos efeitos
dele decorrente na vida e atividade do autor, sendo essa discussão,
como já dito, de natureza exclusivamente privada.
Afasto, pois, as preliminares.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
Defende a sua ilegitimidade sob o argumento de que a obrigação de
fiscalizar, monitorar, evitar edificações em área de risco, socorrer,
adotar medidas assistenciais, recuperativas de minimização de
impactos, restabelecimento da normalidade e reassentamento dos
ocupantes em local seguro é da Defesa Civil / Município de Porto
Velho.
Novamente, em se tratando que responsabilidade civil em razão
de empreendimento da requerida, não há que se falar em sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.
Em verdade, a requerida pretende antecipar o julgamento de
MÉRITO sob o argumento de ausência de nexo causal. Transparece
que a requerida não previa ou não acreditava na ocorrência de
banzeiros nas margens do Rio Madeira.
É evidente que a consolidação do convencimento judicial se dará
somente após realização de cognição exauriente por meio da
avaliação de estudos técnicos é que poderá se aferir a ocorrência
do nexo causal entre a operação da UHE Santo Antônio e os
danos causados ao autor em decorrência do desmoronamento das
margens do Rio Madeira e alagação de suas residências. Assim,
também não merece acolhida a preliminar levantada.
DA DENUNCIAÇÃO À LIDE
Por fim, a requerida denunciou á lide o Município de Porto Velho,
já que não pode ser responsabilizada por algo de responsabilidade
do Município de Porto Velho.
De acordo com o art. 125, III do CPC, a denunciação da lide é
obrigatória, entre outras hipóteses: “àquele que estiver obrigado,
pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo
do que perder a demanda”.
No caso em exame, em que pese os argumentos da requerida, não
logrou ela êxito em demonstrar a existência do vínculo contratual
ou legal com o Município de Porto Velho que justifique sua inclusão
na lide, não havendo, em um primeiro momento, relação deste
com a causa posta em discussão, uma vez que, o simples fato de
haver prestação de assistência às famílias afetadas pelas cheias,
independentemente de existirem responsáveis por ela ou não,
fazer parte do dever constitucional do estado de prestar assistência
à população e não como forma de assumir a responsabilidade pelo
dano.
Assim, ausentes as hipóteses legais, rejeito a denunciação da
lide.
Diante de todos os estudos e levantamentos científicos de
especialistas, além de opinião de jornalistas e autoridades civis,
apresentados neste e outros processos discutindo o mesmo
fenômeno, e em relação à construção da Usina, o que se mostra
relevante e pertinente ao deslinde desta controvérsia é a alegada
influência e impactos da atividade exercida pela requerida em
sua UHE Santo Antônio que tenham potencializado os efeitos e
danos ocasionados aos requerentes pela cheia histórica, ou seja, a
discussão é sobre a responsabilidade civil decorrente de atividade
lícita.
Desta forma os pontos controvertidos pertinente e relevante a ser
comprovado nestes autos se apresenta como sendo:
a) A caracterização da responsabilidade civil decorrente de atividade
lícita da requerida pela apuração de relação de causalidade com o
agravamento dos impactos da cheia do Rio Madeira de 2014;
b) Qual o cenário da cheia de 2014 sem a presença da usina de
Santo Antônio;
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b1) Qual o cenário da cheia de 2014 com a presença da UHE Santo
Antônio operando de forma ideal em relação ao fenômeno natural;
b2) Qual o cenário da cheia de 2014 com a presença da UHE Santo
Antônio operando da forma real em relação ao fenômeno natural;
c) Os efeitos e impactos do acúmulo de sedimentos na barragem
transportados pela cheia a jusante ocorrida em 2014;
d) Os efeitos e impactos do retardamento intencional da redução
da quantidade de água da barragem ocorrida em 2014;
e) a identificação de danos materiais e morais decorrentes da cheia
de 2014 do Rio Madeira sofridos pelos requeridos;
f) A subsistência de obrigação de fazer para realojamento dos
autores em outros imóveis.
Com relação aos meios de prova pertinentes e relevantes,
observa-se que os autos trazem vasta prova documental, incluindo
levantamentos e estudos destacando a Investigação Técnica
Cientifica das Enchentes do Rio Madeira (1ª Fase – Jusante de
Santo Antônio) CREA/RO e SENGE/RO, PARECER TÉCNICO
014/2007 COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, além de SENTENÇA s
proferidas por este e outros juízos cíveis da capital versando sobre
fatos análogos.
Instados a especificar as provas que efetivamente pretendiam
produzir, sua relevância e pertinência, os requerentes requereram
a produção de prova pericial e testemunhal e a requerida pugnou
por: a) prova pericial com a FINALIDADE de fazer contraprova
às alegações autorais de que a barragem elevou o volume e
a velocidade das águas do Rio Madeira, nomeando-se perito
engenheiro com especialidade técnica reconhecida e específica
em hidráulica fluvial, geologia e geotécnica.; b) prova testemunhal
para esclarecimento acerca das causas determinantes das
enchentes e inundações que ocorreram em 2014, justificando pela
necessidade de que os profissionais arrolados esclareçam com
base nos resultados dos estudos de monitoramento hidrológico do
Rio Madeira, realizado em trabalho conjunto pelos órgãos (SIPAM
e CPRM) desde o ano de 2008 quais as causas determinantes
para o processo erosivo e cheia histórica do Rio Madeira no ano
de 2014; c) prova documental fazendo juntar aos autos recentes
decisões de improcedência em casos análogos, Nota Técnica n.
005 CPRM, Nota Técnica n. 7 CENSIPAM, Artigo Científico, Ata
Notarial; d) Prova emprestada.
Em relação à prova emprestada indicada, tratando-se de
depoimentos de técnicos de especialidades relacionadas ao estudo
desse fenômeno, fica desde já deferido, cabendo à parte a juntada
das respectivas cópias destes depoimentos.
Em relação à prova pericial, inviável a sua realização, uma vez
que todas as perícias até agora realizadas em processos judiciais
se limitam a analisar e confrontar estudos e levantamentos de
campos já produzidos por órgãos como o IBAMA, CREA, SIPAM,
CPRM, entre outros, não sendo razoável e proporcional produzir no
âmbito de processo individual plúrimo e repetição de prova pericial
abrangente e de longa duração que permita resultados consistentes
e conclusivos sobre o assunto, e não apenas o reconhecimento da
insuficiência de dados ou a simples especulação. Outra razão para
indeferir a prova é a inexistência de profissional com essa formação
específica cadastrado junto ao TJRO.
Embora não deferida a prova pericial pretendida pelas partes, nos
termos acima esclarecidos, nada impede a realização de laudo de
constatação para a verificação dos danos materiais.
Quanto ao depoimento pessoal dos autores para “esclarecer os
fatos” da forma como foram impactados pela cheia, parece muito
vago e pouco relevante, pois além da suficiente narrativa trazida na
inicial, e em tantos outros processos análogos, não se vislumbra
questões de fato peculiares em alegados danos extrapatrimoniais
que justifiquem o depoimento pessoal dos autores.
Assim é que o debate técnico e o eventual auxílio de especialistas
sobre os estudos existentes e já disponíveis deve ser simplificado,
com a oitiva em audiência, como proposto pela requerida. Nesta
perspectiva, a oitiva da Drª Ana Strava mostra-se pertinente em
razão dos pontos efetivamente controvertidos acima, enquanto a
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oitiva do Coordenador da Defesa Civil da época não revela essa
mesma utilidade, pois sem formação teórica com relação à dinâmica
hidrossedimentológica do Rio Madeira.
Fica deferida pois, a oitiva da Drª Ana Strava, em data a ser
oportunamente designada.
Defiro ainda a prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado,
no prazo de 05 dias, sendo que a audiência de instrução será
oportunamente designada.
Outrossim, tendo em conta que o saneamento do feito como ato
individual do magistrado em processos de relativa complexidade
quanto às matérias de fato e de direito, torna a deliberação
mais suscetível a impugnação, e portanto, mais demorada e
desgastante à marcha processual, considerando ainda que
os DISPOSITIVO s previstos no artigo 357, §1º, §2º e §3º do
CPC, contemplam o saneamento por cooperação, a delimitação
consensual das questões de fato e de direito, e a possibilidade de
se pedir esclarecimentos e ajustes ao saneamento realizado pelo
magistrado, ficam as partes intimadas a se manifestar no prazo
comum de 05 dias sobre a presente DECISÃO, após o que se
estabilizará a DECISÃO saneadora.
Porto Velho, 10 de julho de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
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DECISÃO
Vistos.
A pretensão indenizatória por danos materiais e morais dirigida
contra SAE, tem como fundamentos de fato a enchente de 2014
que teria causado sérios prejuízos às residências das 13 famílias,
localizadas a jusante da barragem e que figuram no polo ativo da
ação. Segundo os autores, em que pese o fenômeno natural, o
nível das águas teria se elevado violentamente devido à elevação
do lençol freático da zona lindeira aos reservatórios, o que fez com
que a cheia normal do rio não pudesse ser absorvida pelo solo,
como ocorria nos outros anos, causando a elevação brusca do
nível da água.
Devidamente citada, a parte requerida apresenta contestação no ID
n. 8287153, alegando inicialmente várias preliminares que passo a
analisar:
Preliminar de falta de interesse de agir
A parte requerida arguiu a falta de interesse de agir e pede a extinção
da ação por fato superveniente – assunção de responsabilidade
pelo poder público – destinação da habitação. Isso se dá em virtude
do realojamento em abrigos da Capital por ocasião do fenômeno
das terras caídas o que provocou desbarrancamento às margens
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do Rio Madeira e possibilidade de desmoronamento de alguns
imóveis que culminaram por ser interditados pela Defesa Civil com
a consequente evacuação de toda a população que residia naquele
local, portanto, o que afastaria a necessidade de prosseguimento
da ação.
Dessa forma, quanto a preliminar de falta de interesse de agir dos
autores, seus argumentos se confundem com o MÉRITO e junto
com este será analisada.
Salienta-se que a alegação de que os autores estão incluídos
nos programas ‘auxílio vida nova’ e ‘aluguel’, bem como que os
Governos Federal e Estadual já estão elaborando uma plano de
reconstrução, podem até reduzir o quantum indenizatório, mas não
são excludentes de eventual responsabilidade que possa vir a ser
atribuída à requerida.
Em razão disso, afasto esta preliminar.
Preliminar de Impossibilidade jurídica do pedido
A ré aduz a impossibilidade jurídica do pedido porque os imóveis
apontados na inicial pertencem a União Federal, sendo, portanto,
inviável acolhimento relativo ao pleito indenizatório de um particular
sobre a área de domínio da União.
Em que pese a citada argumentação, entendo deva ser rechaçada,
a uma porque esses ribeirinhos residem a muitos anos na área
sem que nenhuma providência de desocupação fosse adotada
pelo Poder Público; a duas, porque, a prima facie, os autores
reivindicam na inicial indenização por danos morais e materiais
lastreados em evento que pode ter sido em consequência da
atividade desenvolvida pelo empreendimento da empresa ré.
Com fulcro nesses fundamentos, afasto a preliminar supracitada.
Do litisconsórcio passivo necessário e de ilegitimidade ativa
A empresa requerida defende o litisconsórcio com a União, tendo
em vista que o autor pleiteia a indenização por danos materiais de
patrimônio da união.
Diz ainda que é indevida a indenização a quem alega ter adquirido a
posse de terreno pertencente à União, por ser da Marinha, além de
o imóvel do autor situar-se em Área de Preservação Permanente.
Diz que o autor não é titular do direito de propriedade sobre o
imóvel em questão, já que a área situa-se em área de propriedade
da União.
A despeito do alegado, não se vislumbra qualquer interesse da
União a indicar sua necessária intervenção ou ilegitimidade do
autor, seja porque postulados direitos privados, seja, ainda, porque
em vários outros casos análogos, após regular intimação da União
para manifestar interesse no feito, esta demonstrou desinteresse.
Verifica-se que razão não assiste a requerida, porque versando o
presente feito sobre os danos materiais e morais causados ao autor
em decorrência do empreendimento, possui tal discussão natureza
eminentemente privada, inserida no âmbito de competência da
Justiça Estadual.
Registre-se não haver na presente lide qualquer discussão quanto
ao empreendimento em si, limitando-se a controvérsia aos efeitos
dele decorrente na vida e atividade do autor, sendo essa discussão,
como já dito, de natureza exclusivamente privada.
Afasto, pois, as preliminares.
Diante de todos os estudos e levantamentos científicos de
especialistas, além de opinião de jornalistas e autoridades civis,
apresentados neste e outros processos discutindo o mesmo
fenômeno, e em relação à constução da Usina, o que se mostra
relevante e pertinente ao deslinde desta controvérsia é a alegada
influência e impactos da atividade exercida pela requerida em
sua UHE Santo Antônio que tenham potencializado os efeitos e
danos ocasionados aos requerentes pela cheia histórica, ou seja, a
discussão é sobre a responsabilidade civil decorrente de atividade
lícita.
Desta forma os pontos controvertidos pertinente e relevante a ser
comprovado nestes autos se apresenta como sendo:
a) A caracterização da responsabilidade civil decorrente de atividade
lícita da requerida pela apuração de relação de causalidade com o
agravamento dos impactos da cheia do Rio Madeira de 2014;
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b) Qual o cenário da cheia de 2014 sem a presença da usina de
Santo Antônio;
b1) Qual o cenário da cheia de 2014 com a presença da UHE Santo
Antônio operando de forma ideal em relação ao fenômeno natural;
b2) Qual o cenário da cheia de 2014 com a presença da UHE Santo
Antônio operando da forma real em relação ao fenômeno natural;
c) Os efeitos e impactos do acúmulo de sedimentos na barragem
transportados pela cheia a jusante ocorrida em 2014;
d) Os efeitos e impactos do retardamento intencional da redução
da quantidade de água da barragem ocorrida em 2014;
e) a identificação de danos materiais e morais decorrentes da cheia
de 2014 do Rio Madeira sofridos pelos requeridos;
f) A subsistência de obrigação de fazer para realojamento dos
autores em outros imóveis.
Com relação aos meios de prova pertinentes e relevantes,
observa-se que os autos trazem vasta prova documental, incluindo
levantamentos e estudos destacando a Investigação Técnica
Cientifica das Enchentes do Rio Madeira (1ª Fase – Jusante de
Santo Antônio) CREA/RO e SENGE/RO, PARECER TÉCNICO
014/2007 COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, além de SENTENÇA s
proferidas por este e outros juízos cíveis da capital versando sobre
fatos análogos.
Instados a especificar as provas que efetivamente pretendiam
produzir, sua relevância e pertinência, os requerentes se limitaram
a requerer a produção de prova pericial e a requerida pugnou
por: a) depoimento pessoal dos autores para esclarecimento dos
fatos, b) prova pericial com a FINALIDADE de fazer contraprova
às alegações autorais de que a barragem elevou o volume e
a velocidade das águas do Rio Madeira, nomeando-se perito
engenheiro com especialidade técnica reconhecida e específica
em hidráulica fluvial, geologia e geotécnica.; c) prova testemunhal
para esclarecimento acerca das causas determinantes das
enchentes e inundações que ocorreram em 2014, justificando pela
necessidade de que os profissionais arrolados esclareçam com
base nos resultados dos estudos de monitoramento hidrológico do
Rio Madeira, realizado em trabalho conjunto pelos órgãos (SIPAM
e CPRM) desde o ano de 2008 quais as causas determinantes
para o processo erosivo e cheia histórica do Rio Madeira no ano de
2014; d) Prova emprestada consistente na juntada de depoimentos
prestados em outros processos, de profissionais e servidores
técnicos, sobre a cheia e fenômeno terras caídas.
Em relação à prova pericial, inviável a sua realização, uma vez
que todas as perícias até agora realizadas em processos judiciais
se limitam a analisar e confrontar estudos e levantamentos de
campos já produzidos por órgãos como o IBAMA, CREA, SIPAM,
CPRM, entre outros, não sendo razoável e proporcional produzir no
âmbito de processo individual plúrimo e repetição de prova pericial
abrangente e de longa duração que permita resultados consistentes
e conclusivos sobre o assunto, e não apenas o reconhecimento da
insuficiência de dados ou a simples especulação. Outra razão para
indeferir a prova é a inexistência de profissional com essa formação
específica cadastrado junto ao TJRO.
Quanto ao depoimento pessoal dos autores para “esclarecer os
fatos” da forma como foram impactados pela cheia, parece muito
vago e pouco relevante, pois além da suficiente narrativa trazida na
inicial, e em tantos outros processos análogos, não se vislumbra
questões de fato peculiares em alegados danos extrapatrimoniais
que justifiquem o depoimento pessoal dos autores.
Em relação à prova emprestada indicada, tratando-se de
depoimentos de técnicos de especialidades relacionadas ao estudo
desse fenômeno, fica desde já deferido, cabendo à parte a juntada
das respectivas cópias destes depoimentos.
Assim é que o debate técnico e o eventual auxílio de especialistas
sobre os estudos existentes e já disponíveis deve ser simplificado,
com a oitiva em audiência, como proposto pela requerida. Nesta
perspectiva, a oitiva da Drª Ana Strava mostra-se pertinente em
razão dos pontos efetivamente controvertidos acima, enquanto a
oitiva do Coordenador da Defesa Civil da época não revela essa
mesma utilidade, pois sem formação teórica com relação à dinâmica
hidrossedimentológica do Rio Madeira.
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Fica deferida pois, a oitiva da Drª Ana Strava, em data a ser
oportunamente designada.
Outrossim, tendo em conta que o saneamento do feito como ato
individual do magistrado em processos de relativa complexidade
quanto às matérias de fato e de direito, torna a deliberação
mais suscetível a impugnação, e portanto, mais demorada e
desgastante à marcha processual, considerando ainda que
os DISPOSITIVO s previstos no artigo 357, §1º, §2º e §3º do
CPC, contemplam o saneamento por cooperação, a delimitação
consensual das questões de fato e de direito, e a possibilidade de
se pedir esclarecimentos e ajustes ao saneamento realizado pelo
magistrado, ficam as partes intimadas a se manifestar no prazo
comum de 05 dias sobre a presente DECISÃO, após o que se
estabilizará a DECISÃO saneadora.
Porto Velho, 9 de julho de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 2ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, PORTO VELHO RO - CEP: 76803-686 - Fone:( 69) 3217-1320
Processo nº 7026201-88.2018.8.22.0001
[Inadimplemento]
HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (112)
Nome: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS
SERVIDORES DO PO
Endereço: Rua João Goulart, 1500, Nossa Senhora das Graças,
Porto Velho - RO - CEP: 76804-126
Advogado do(a) REQUERENTE: ROZINEI TEIXEIRA LOPES RO0005195
Nome: CLARINDO COELHO DA SILVA
Endereço: Rua Apis, 954, - de 45/46 a 343/344, Nova Floresta,
Porto Velho - RO - CEP: 76806-898
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos.
Considerando a petição onde as partes noticiam o acordo formulado
e as condições de seu cumprimento (ID n. 19619291, páginas 1 e
2), requerendo a extinção do feito, homologo por SENTENÇA o feito
e em consequência JULGO EXTINTO o processo supra referido,
onde figuram como partes COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PO e CLARINDO
COELHO DA SILVA, com análise do MÉRITO, nos termos do art.
487, III, do CPC.
Oficie-se, conforme pedido de ID n. 19619291, página 2.
Intime-se o requerido via AR/MP.
Sem custas.
P.R.I. Arquivem-se.
Porto Velho, 10 de julho de 2018.
JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL
Juiz de Direito

3ª VARA CÍVEL
3º Cartório Cível
Juiz de Direito OSNY CLARO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Cristian Eunides Mar
Diretor de Cartório
SUGESTÕES
OU
RECLAMAÇÕES,
FAÇAM-NAS
PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTATE-NO VIA INTERNET.
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
JUIZ DIRETOR: pvhjuizcivel@tjro.jus.br
CARTÓRIO: pvh3civel@tjro.jus.br
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Proc.: 0013498-60.2012.8.22.0001
Leilão:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO
COMARCA DE PORTO VELHO
TERCEIRA VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO
VENDA JUDICIAL
Processo nº 0013498-60.2012.8.22.0001
Classe: Cumprimento de SENTENÇA
Assunto: Despesas condominiais
REQUERENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ENSEADA
Adv.: Samuel dos Santos Júnior OAB/RO 1238
REQUERIDO: STHEFANY SANTOS DOS REIS, brasileira, solteira,
menor impúbere, nascida em 10/11/2005, na pessoa de seus
genitores, Epaminondas Passos dos Reis, brasileiro, empresário,
RG nº 238.598, CPF nº 305.138.556-53 e Suely Aparecida dos
Santos, brasileira, solteira, psicanalista, portadora da C.I. nº
240.033-A/RO, CPF nº 237.888.362-53, todos residentes à Rua
Piaba, 6070, Casa 22, B. Lagoa, nesta capital.
DOUTOR OSNY CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR - JUIZ DE
DIREITO
O Juiz de Direito da 3ª Vara Cível torna público que será realizada
a venda do bem a seguir descrito, referente a execução que se
processa por este Juízo e Cartório da 3ª Vara Cível.
DESCRIÇÃO DOS BEM: Imóvel: casa nº 22, casa tipo III do
Condomínio Residencial Enseada, em alvenaria com estrutura
de concreto, paredes em alvenaria, coberta com telha de barro,
esquadrias em ferro/madeira, revestimento em rebouco paulista,
pintura em pva-latex, piso em cerâmica, forro em laje, instalações
elétricas e sanitárias embutidas, contendo: varanda, 01 (uma) sala,
03 (três) quartos, banho social, cozinha, área de serviço, com
uma fração ideal de construção de uso privativo de 93,00 m², que
corresponde a 3,8912579%, edificada em lote de terras medindo
12,00 m de frente; 12,00 m de fundos; 30,00 m do lado direito
e 30,00 m do lado esquerdo, com uma área total de 360,00 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados).
DATA DA 1ª PRAÇA: 07/08/2018 ÀS 09 h 30 min
DATA DA 2ª PRAÇA: 14/08/2018 ÀS 09 h 30 min
OBSERVAÇÃO: Não sendo possível a intimação pessoal do
executado, fica o mesmo intimado por este meio. Sobrevindo
feriado nas datas designadas para venda judicial, esta realizar-se-á
no primeiro dia útil subsequente.
COMUNICAÇÃO: Se o bem não alcançar lance igual ou superior à
avaliação, prosseguir-se-á na segunda venda no mesmo dia, hora
e local, SEMPRE às 09 h 30 min, a fim de que os mesmos sejam
arrematados por quem maior preço lançar, desde que a oferta não
seja vil.
Sede do Juízo: Fórum Cível – Av. Lauro Sodré, 1728, São João
Bosco, Porto Velho. CEP: 76.803-686
Porto Velho – RO, 23 de maio de 2018
Cristian Eunides Mar
Diretor de Cartório
Proc.: 0000506-38.2010.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Ebenezio Guedes Brandão
Advogado:Maria Inês Spuldaro (OAB/RO 3306), Gustavo Serpa
Pinheiro (OAB/RO 6329)
Requerido:LAONI GONZALES DORA, Superdream Saneamento
Ambiental Ltda
Advogado:José Carlos Leite Júnior (OAB/RO 4516), Caroline
Carranza Fernandes Arnuti (OAB/RO 1915)
Fica a parte autora intimada, por via de seus advogados e no
prazo legal, para querendo, se manifestar acerca dos embargos de
declaração de fls 179/180.
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Proc.: 0007818-31.2011.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Vanusa Garcia do Nascimento Berbet
Advogado:Ed Carlo Dias Camargo (OAB/RO 7357), Aline Daros
Ferreira (OAB/RO 3353), Maria Clara C. Góes (RO 198-B)
Requerido:Renato Euclides Carvalho de Vellosovianna
Advogado:Salatiel Soares de Souza (OAB/RO 932), Zoil Batista de
Magalhães Neto (OAB/RO 1619)
Laudo Pericial:
Ficam as partes, por via de seus Advogados(as), no prazo comum
de 05 dias, intimadas a se manifestarem sobre o Laudo Pericial de
fls 182/188.
Proc.: 0025204-06.2013.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Jose Reginaldo de Oliveira Rocha
Advogado:Jose Reginaldo de Oliveira Rocha (OAB/RO 5364)
Executado:Marcos Antônio Ribeiro Mendes
Advogado:Denis Augusto Monteiro Lopes (RO 2433), Maiele Rogo
Mascaro (OAB/RO 5122), Natiane Carvalho de Bonfim (OAB/RO
6933), Sergio Fernando Cesar (OAB/RO 7449)
Fica a parte requerida, por via de seu advogado e no prazo de 5 dias,
intimada para se manifestar acerca da petição de fls 162/172.
Proc.: 0005959-09.2013.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Francilene de Sousa Araujo
Advogado:Nathasha Maria Braga Arteaga Santiago (OAB/RO
4965), Felipe Gurjão Silveira (OAB/RO 5320), Francimeire de
Sousa Araújo (OAB/RO 4846)
Requerido:Douglas Viellas Rodrigues, Plastike Clínica de Cirurgia
Plástica e Medicina Estética
Advogado:Cândido Ocampo Fernandes (OAB/RO 780), Igor Amaral
Gibaldi (OAB/RO 6521), Cândido Ocampo Fernandes (OAB/RO
780), Magnum Jorge Oliveira da Silva (OAB/RO 3204)
Intimação - Partes
Ficam as partes, por via de seus Advogados(as), no prazo de 05
dias, intimadas a se manifestarem sobre a manifestação do perito,
Dr Leandro Debs Procopio de fls 167.
Proc.: 0018293-46.2011.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco Bradesco S.A.
Advogado:Lucyanne Carratte Brandt Hitzeschky (OAB/RO 4659),
Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4937)
Executado:Bella Luna Comércio de Móveis Ltda - ME, Alecsander
Azevedo das Neves
Autor - Andamento no feito
Fica a parte autora intimada, por via de seu(s) procurador(es),
para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar andamento no feito, sob pena
de extinção.
Proc.: 0025295-96.2013.8.22.0001
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco do Brasil S/A
Advogado:Rafael Sganzerla Durand (OAB/RO 4872A), Nelson
Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/RO 4875A)
Executado:GUAPORÉ VIAGEM E TURISMO, Jackes Mendonça
da Costa, Arthur Felipe Borin dos Santos
Advogado:ELY ROBERTO DE CASTRO (OAB/RO 509), Ely
Roberto de Castro (OAB/RO 509), Ely Roberto de Castro (RO
509)
Recurso de Apelação Réu:
Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado, no prazo de
15 dias, intimada, para querendo,apresentar contrarrazações ao
Recurso de Apelação de fls 154/161.
Cristian Eunides Mar
Diretor de Cartório
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4ª VARA CÍVEL
4º Cartório Cível
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, FAÇAM-AS PESSOALMENTE
À JUÍZA OU CONTATE-NOS VIA INTERNET.
pvhcivel4a@tj.ro.gov.br
JUIZ: JOSÉ ANTONIO ROBLES
ESCRIVÃ: BELª IRENE COSTA LIRA SOUZA
Proc.: 0001803-46.2011.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Porto Velho Transmissora de Energia S.A.
Advogado:Guilherme Vilela de Paula (OAB/RO 4715), Roberto
Venesia (OAB/SP 296214), Otávio Vieira Tostes (OAB/RO 6253),
Fabrício Silveira Volpato (OAB/SC 32938)
Requerido:Luiz Carlos Oliveira, Soraya Verzeletti Oliveira
Advogado:Ely Roberto de Castro (RO 509)
DESPACHO:
Vistos,Nos termos do artigo 364, §2º do CPC, intimem-se as partes
para, no prazo comum de 15 dias, apresentarem, querendo, as
suas razões finais.Int.Porto Velho-RO, quarta-feira, 27 de junho de
2018.Katyane Viana Lima Meira Juíza de Direito
Proc.: 0020467-57.2013.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Antonio de Souza Filho
Advogado:Aline Silva Corrêa (OAB/RO 4696)
Requerido:Jpb Cobrança Ltda
Advogado:Nelson Marcelo de Carvalho Fagundes (OAB SP
208905), Edvaldo Antonio Rezende (OAB SP 56.266)
Réplica:
Fica a parte Autora intimada para, no prazo de 15 dias, querendo,
apresentar Réplica.
Proc.: 0017381-78.2013.8.22.0001
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Francisco Fernandes Aguiar
Advogado:Sérgio Muniz Neves (OAB/RJ 147320)
Requerido:Nicola João Picoli, Pedro Garcia de Souza, Álvaro
Costa
Advogado:José Eduvirge Alves Mariano (OAB/RO 324A), Mirleni
de Oliveira Mariano Meira (OAB/RO 5708), Walmar Meira Paes
Barreto Neto (OAB/RO 2047)
Edital - Publicar:
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 dias
DE: ÁLVARO COSTA, brasileiro, casado, empresário, RG nº.
5.838.844 SSP/RO, CPF 702.623.228-20, atualmente em lugar
incerto e não sabido.
FINALIDADE: Proceder a CITAÇÃO do REQUERIDO, acima
qualificado, nos termos da presenta ação Ordinário que move
Francisco Fernandes Aguiar contra ÁLVARO COSTA NICOLA
E OUTROS, para, querendo, responder no prazo de 15(quinze)
dias.
ADVERTÊNCIA: O prazo para contestar é de 15 (quinze) dias úteis
contados da dilação do prazo do edital. Não contestando a presente
ação no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os
fatos alegados pelo autor.
Vara: 4ª Vara Cível
Processo: 0017381-78.2013..822.0001
Classe: Procedimento Ordinário (Cível)
Procedimento: Responsabilidade do Fornecedor/ Indenização por
Dano Material
Requerente: Francisco Fernandes Aguiar
Advogado: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Requerido: Álvaro Costa e outros
DESPACHO: Vistos, (...).Cite-se Nicola João Picoli através de carta
precatória (prazo de dez dias), observando-se o endereço de fl. 709,
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bem como o fato do autor ser beneficiário da gratuidade processual.
Remetam-se com urgência. Cite-se Álvaro Costa através de edital
(prazo de vinte dias), observando-se que o autor é beneficiário
da gratuidade processual.Determino que a publicação do edital
seja feita via DJ, tendo em vista que a plataforma de editais do
Conselho Nacional de Justiça ainda não está em funcionamento.
Int. Porto Velho-RO, sexta-feira, 1 de julho de 2016.Gleucival Zeed
Estevão Juiz de Direito.
Porto Velho, 10 de Julho de 2018.
Belª Irene Costa Lira Souza
Diretora de Cartório
Assina por determinação do MM. Juiz de Direito.
Irene Costa Lira Souza
Escrivã Judicial
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(5). Processo: 7016686-29.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 26/04/2018 20:33:13
Requerente: LUCICLEIA SILVEIRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: JOAO CARLOS GOMES DA SILVA RO7588
Requerido: TOMBINI & CIA. LTDA. e outros
Advogado do(a) RÉU: JAIR MARINHO ARCARI - SC8285
Advogado do(a) RÉU: PAULO EDUARDO PRADO - SP182951
DESPACHO
Vistos,
Defiro a expedição de alvará judicial em favor do patrono da parte
autora para levantamento do valor depositado nestes autos (ID
19407364), a título de honorários sucumbenciais. Após, em nada
mais requerendo as partes, arquivem-se os autos com as baixas e
anotações pertinentes.
Int.
Porto Velho, Segunda-feira, 09 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(5). Processo: 7025101-06.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 30/11/2015 08:41:51
Requerente: ANTONIO SIVALDO CANHIN
Advogados do(a) EXEQUENTE: GLEYSON BELMONT DUARTE DA
COSTA - RO0005775, ROOSEVELT ALVES ITO - RO0006678
Requerido: ROSILENE CASTRO BEZERRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos, etc...
Considerando a manifestação da parte autora (requerimento de
desistência – ID 19259619), nos termos do art. 485, inc. VIII, do
Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente
processo promovido por ANTONIO SIVALDO CANHIN em face de
ROSILENE CASTRO BEZERRA, e, em consequência, ordeno o
seu arquivamento.
Sem custas.
P.R.I.
Porto Velho, Segunda-feira, 09 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7026429-97.2017.8.22.0001
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Classe: MONITÓRIA (40)
Data da Distribuição: 19/06/2017 13:20:38
Requerente: GIGLIANE SAMPAIO MELO
Advogados do(a) AUTOR: ANDRE MUNIR NOACK - RO8320,
EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO - RO8370
Requerido: PRISCILA DA SILVA MENEZES
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc...
I – RELATÓRIO
GIGLIANE SAMPAIO MELO propôs a presente AÇÃO MONITÓRIA
em face de PRISCILA DA SILVA MENEZES.
Nela, narra, em síntese, ser credora do valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), em razão de empréstimo a ser pago em 12 parcelas no
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), cada uma.
Ao final, com base nessa retórica, propugna para que seja julgada
procedente a presente ação ordinária, condenando-se a parte
requerida no montante mencionado, como também nas verbas de
sucumbência.
Com a inicial vieram procuração e documentos.
Citada, a parte requerida apresentou proposta de pagamento,
bem como requereu a designação de audiência de conciliação (fls.
24/25).
Realizada audiência no dia 06 de fevereiro de 2018, as partes
pugnaram pela suspensão da tramitação do feito pelo prazo de 15
dias, para tentarem uma conciliação extrajudicial (fl. 35).
Decorrido o prazo, sem que houvesse manifestação das partes
vieram-me os autos conclusos.
II- DECIDO.
In casu, atento ao bojo dos autos, vislumbro que nele há elementos
suficientemente inequívocos a ensejar convencimento do juízo,
mormente a possibilitar o seu julgamento antecipado na forma do
art. 355, inciso I, CPC.
Nesse sentido:
Presentes nos autos elementos documentais suficientes à elucidação
da matéria de fato efetivamente controvertida, nada importa que
o juiz tenha previamente consultado as partes sobre a produção
de mais provas, e alguma delas a tenha requerido. A opção pela
antecipação ou não do julgamento pertence exclusivamente ao
Juiz, que pode saber, e só ele pode, da suficiência ou insuficiência
dos dados disponíveis para o seu convencimento. [...]” (RJTJRGS,
133/355).
Do corpo deste último aresto trago ainda à colação a seguinte
passagem:
“[...] O Juiz, e somente ele, como destinatário da prova que é,
detém, com exclusividade, o poder de optar pela antecipação do
julgamento ou pela remessa do processo à dilação probatória. Seu
é o convencimento a ser formado, e seu, portanto, há de ser também
o juízo quanto à suficiência ou não dos elementos já coligidos para
a consolidação desse convencimento. Por outras palavras, não é
às partes que cabe aquilatar do cabimento ou descabimento da
aplicação do art. 330 do CPC, mas o Juiz. A prova em audiência fazse ou deixa-se de fazer não porque as partes desejam ou prefiram
esta ou aquela alternativa, mas porque o Juiz ainda precisa ou não
precisa mais esclarecer-se quanto à matéria de fato. [...]”.
Feitas tais digressões, passo ao cerne do processo.
A ação monitória é instrumento processual destinado àquele que
afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo,
ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em
dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel
ou imóvel e – o adimplemento de obrigação de fazer ou de não
fazer (artigo 700, I, II e III do CPC).
No caso dos autos, os documentos que instruem a inicial,
especialmente o documento de fl. 11, evidenciam os fatos nela
narrados, portanto, a parte autora comprovou os fatos constitutivos
do seu direito.
Em contrapartida, nos embargos monitórios apresentados, não
se verifica qualquer prova ou alegação hábil a desconstituir os
documentos apresentados em conjunto com a peça inaugural.
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Sobre o assunto em tela, os doutrinadores Fredie Didier Júnior,
Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira ao tratarem do ônus probatório
citam Giuseppe Chiovenda, segundo o qual:
“A posição do réu é até cômoda, dentro do processo, vez que
sobre ele só recairá o ônus de provar, quando demonstrado o fato
constitutivo do direito pelo autor. Sem prova do fato gerador de
seu direito, o autor inevitavelmente sucumbe independentemente
de qualquer esforço probatório do réu.
Na verdade, só exige esforço probatório do réu em duas situações:
a) provado o fato constitutivo do direito do autor, cabe ao réu
provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo deste direito,
eventualmente alegado; ou b) provado o fato constitutivo do direito
do autor, se o réu limitou-se a negá-lo sem aduzir nada de novo -,
cabe-lhe fazer a contraprova, de forma a demonstrar o contrário. A
contraprova pode servir tanto para revelar a ilegitimidade formal ou
material da prova trazida pelo autor sobre o fato, como para afastar
a ocorrência do próprio fato”. (JÚNIOR, Fredie Didier; BRAGA,
Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. ob. cit., p. 77/78).
Caberia à requerida a prova de fato extintiva, modificativa ou
impeditiva ao direito da requerente, nos termos do art.373, II
do CPC, mas não o fez, e mesmo após ter sido intimado para
especificar provas (Id. 13995017), o requerido/embargante
permaneceu inerte.
Assim, nos termos do art. 701 do CPC, entendo que o MANDADO
inicial deve ser convertido em executivo.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, rejeito os embargos e, por consequência JULGO
PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, e 701,
§2º, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o
título executivo judicial, representado pelo documento apresentado
(fl. 11), condenando a parte requerida ao pagamento do valor de
R$ 19.870,79 (dezenove mil oitocentos e setenta reais e setenta e
nove centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente
- INPC - a contar do ajuizamento da ação, além de juros de mora de
1% ao mês, desde a citação.
A parte requerida arcará com as custas e as despesas processuais,
bem como os honorários advocatícios de 10% do valor atualizado
do débito, o que faço com base no artigo 85, § 2º, do Código de
Processo Civil.
Em caso de interposição de apelação, intime-se a parte recorrida
para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso
o recorrido apresente recurso adesivo, intime-se a parte contrária
para contra-arrazoar o mesmo em igual prazo. Com as contrarrazões
ou decorridos os prazos remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça do ESTADO DE RONDÔNIA.
P. R. I.C.
Porto Velho, Segunda-feira, 09 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(5). Processo: 7011998-24.2018.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Data da Distribuição: 28/03/2018 15:49:16
Requerente: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO
SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE PAIVA CALIL RO0002894
Requerido: ARIADNE FABIOLA ORTEGA DE ARAUJO
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos, etc...
Homologo o acordo celebrado entre as partes (ID 19535756), para
que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência,
com fundamento no artigo 487, inc. III, “b”, do Novo Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo em que
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são partes ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO
PÚBLICO NO BRASIL - ASPER em face ARIADNE FABÍOLA
ORTEGA DE ARAÚJO, ambas qualificadas nos autos, e ordeno o
seu arquivamento.
Sem custas.
P.R.I.
Porto Velho, Segunda-feira, 09 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito
Processo nº: 7024537-90.2016.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Autor: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: ROSANGELA DA ROSA
CORREA - RO0005398
Réu: RÉU: FAGNER GOMIDE DA SILVA
Advogado: Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Fica a parte autora/exequente intimada para manifestar em termos
de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Silenciando,
intime-se nos moldes do art. 485, parágrafo 1º, do NCPC.
Porto Velho/RO, Segunda-feira, 09 de Julho de 2018
MARCOS ANTONIO NOBRE DA SILVA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(5). Processo: 7042614-16.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 26/09/2017 18:05:29
Requerente: RAFAEL FERREIRA BATISTA
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL FERREIRA BATISTA SP279653
Requerido: MAURICIO MORAES NEGREIROS
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos, etc...
Homologo o acordo celebrado entre as partes (ID’s 19528958 e
19546587), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em
consequência, com fundamento no artigo 487, inc. III, “b”, do Novo
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo
em que são partes RAFAEL FERREIRA BATISTA em face de
MAURÍCIO MORAES NEGREIROS, ambas qualificadas nos autos,
e ordeno o seu arquivamento.
Sem custas.
P.R.I.
Porto Velho, Segunda-feira, 09 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito
Processo nº: 7025398-13.2015.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: ANA JACKELINE CARDOSO DA SILVA
Advogado: Advogado do(a) AUTOR: MARIA NAZARETE PEREIRA
DA SILVA - RO0001073
Réu: RÉU: MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 e
outros
Advogado: Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Fica a parte autora/exequente intimada para manifestar em termos
de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Silenciando,
intime-se nos moldes do art. 485, parágrafo 1º, do NCPC.
Porto Velho/RO, Segunda-feira, 09 de Julho de 2018
MARCOS ANTONIO NOBRE DA SILVA
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(5). Processo: 7039576-93.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 05/09/2017 10:38:25
Requerente: CHARLES MARCELO DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: FABIO HENRIQUE DOS SANTOS LEAO
- RO0004402
Requerido: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO RO0005017
SENTENÇA
Vistos, etc...
O pedido de desistência da ação, formulado pela parte autora (ID
18879459), deverá ser homologado e, por consequência, o feito
ser extinto. Explico:
Primeiro, porque à parte autora, por força do disposto no art. 485,
inc. VIII, do CPC, é facultado o direito de desistir da ação; segundo,
porque referida desistência não ocasionará espécie alguma de
prejuízo à parte ré, uma vez que já tendo apresentado contestação,
exsuge para a mesma, ao menos em tese, direito ao ônus da
sucumbência.
Diante do exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC,
homologo o pedido de desistência da presente ação judicial. Por
consequência, CONDENO a parte autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que com
fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, arbitro em R$ 400,00, cujas
obrigações deverão permanecer suspensas na conformidade do
art. 12 da Lei 1.060/50.
Expeça-se o necessário para que o valor depositado a título
de honorários periciais (ID 18533740) será restituído à parte
requerida.
P.R.I.
Porto Velho, Segunda-feira, 09 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(5). Processo: 7010965-96.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 22/03/2018 05:52:39
Requerente: GENEVAL ROSA
Advogado do(a) AUTOR: ZILIO CEZAR POLITANO - RO000489A
Requerido: LUIS CARLOS GOMES
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos, etc...
A realização da citação é pressuposto de existência e a citação
válida é pressuposto de regularidade da relação processual. A
parte autora, mesmo intimada para providenciar novo endereço
para citação (ID 18106188), manteve-se inerte.
Não tendo havido citação na presente ação, não se completou a
relação jurídico-processual entre as partes.
Confira-se:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO
DA CITAÇÃO, MESMO APÓS A CONCESSÃO DO PRAZO
PREVISTO NO §3º, DO ART. 219, CPC. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO. EXTINÇÃO POR
FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO
PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1- O interesse no
prosseguimento do feito afirmado por ocasião da Apelação não tem
o condão de suprir a ausência de diligências eficazes no sentido
de promovê-la durante a tramitação na 1ª instância, sobretudo
se concedida ao Apelante a oportunidade prevista no §3º, do art.
219, do Código de Ritos. 2- A extinção do Feito por ausência de
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pressuposto de constituição da relação processual não enseja a
necessidade de prévia intimação para impulsioná-lo. 3- Apelação
Cível improvida.” (20000110647772APC, Relator Angelo Passareli,
2ª Turma Cível, julgado em 14-3-2007, DJ 08-5-2007 p. 84)
Ante ao exposto, considerando que a parte autora não cumpriu
ônus que é seu, qual seja, providenciar a citação da parte adversa,
ausente in casu pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do
Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO este processo.
Observe-se a multa aplicada no ID 17936995.
Sem custas.
P.R.I.
Porto Velho, Segunda-feira, 09 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:( ) Processo nº: 7039576-93.2017.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CHARLES MARCELO DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: FABIO HENRIQUE DOS SANTOS LEAO
- RO0004402
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO RO0005017
Nome: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, - de 58 ao fim - lado par,
Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
SENTENÇA Vistos, etc...
O pedido de desistência da ação, formulado pela parte autora (ID
18879459), deverá ser homologado e, por consequência, o feito
ser extinto. Explico:
Primeiro, porque à parte autora, por força do disposto no art.
485, inc. VIII, do CPC, é facultado o direito de desistir da ação;
segundo, porque referida desistência não ocasionará espécie
alguma de prejuízo à parte ré, uma vez que já tendo apresentado
contestação, surge para a mesma, ao menos em tese, direito ao
ônus da sucumbência.
Diante do exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC,
homologo o pedido de desistência da presente ação judicial. Por
consequência, CONDENO a parte autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com
fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, arbitro em R$ 400,00, cujas
obrigações deverão permanecer suspensas na conformidade do
art. 98, § 3º, do CPC.
Expeça-se o necessário para que o valor depositado a título
de honorários periciais (ID 18533740) seja restituído à parte
requerida.
P.R.I.
Porto Velho, Segunda-feira, 09 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito
Processo nº: 7021591-14.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Autor: EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado: Advogado(s) do reclamante: KARINA DA SILVA
SANDRES
Réu: EXECUTADO: JONAS ANGELO LUCIO e outros (2)
Advogado:
Intimação NOVO ENDEREÇO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho
- 4ª Vara Cível, fica a parte autora intimada, para no prazo de 15
(quinze) dias, indicar novo endereço para que a relação jurídicoprocessual seja estabelecida (art. 240, § 2º, NCPC), sob pena de
extinção e arquivamento do feito por ausência de pressuposto
processual de existência.
Terça-feira, 10 de Julho de 2018
JOAO AFRO MARIANO VIEIRA
Diretor de Secretaria
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(5). Processo: 7021248-52.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 25/04/2016 12:09:05
Requerente: ANTONIO CARLOS SOARES COUTINHO
Advogado do(a) AUTOR: WANUSA CAZELOTTO DIAS DOS
SANTOS - RO0004284
Requerido: IMOBILIARIA SOBRADO LTDA - ME e outros (2)
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos, etc...
A realização da citação é pressuposto de existência e a citação
válida é pressuposto de regularidade da relação processual. A
parte autora, mesmo intimada para providenciar novo endereço
para citação (ID 17923899), manteve-se inerte.
Não tendo havido citação na presente ação, não se completou a
relação jurídico-processual entre as partes.
Confira-se:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO
DA CITAÇÃO, MESMO APÓS A CONCESSÃO DO PRAZO
PREVISTO NO §3º, DO ART. 219, CPC. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO. EXTINÇÃO POR
FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO
PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1- O interesse no
prosseguimento do feito afirmado por ocasião da Apelação não tem
o condão de suprir a ausência de diligências eficazes no sentido
de promovê-la durante a tramitação na 1ª instância, sobretudo
se concedida ao Apelante a oportunidade prevista no §3º, do art.
219, do Código de Ritos. 2- A extinção do Feito por ausência de
pressuposto de constituição da relação processual não enseja a
necessidade de prévia intimação para impulsioná-lo. 3- Apelação
Cível improvida.” (20000110647772APC, Relator Angelo Passareli,
2ª Turma Cível, julgado em 14-3-2007, DJ 08-5-2007 p. 84)
Ante ao exposto, considerando que a parte autora não cumpriu
ônus que é seu, qual seja, providenciar a citação da parte adversa,
ausente in casu pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do
Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO este processo.
Sem custas.
P.R.I.
Porto Velho, Terça-feira, 10 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(5). Processo: 7027859-84.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Data da Distribuição: 27/06/2017 10:13:00
Requerente:
EDIMAQ
EMPRESA
DISTRIBUIDORA
E
IMPORTADORA DE MAQ LTDA
Advogado do(a) AUTOR: ALEXANDRE CAMARGO - RO0000704
Requerido: REIS DOS PARAFUSOS EIRELI - ME
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos, etc...
Tendo em vista que a parte credora, embora intimada para
dar andamento neste feito no prazo de cinco dias, sob pena de
extinção do processo (ID 18312523), deixou escoar o prazo legal
sem qualquer manifestação, nos termos do artigo 485, § 1º, do
Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, sem resolução

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

ANO XXXVI

NÚMERO 126

DIARIO DA JUSTIÇA

de MÉRITO, este processo em que são partes EDIMAQ EMPRESA
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MÁQUINAS LTDA em
face de REIS PARAFUSOS EIRELI - ME, ambos qualificados nos
autos, e ordeno seu arquivamento.
Determino os levantamentos necessários.
Sem custas.
P.R.I.
Porto Velho, Terça-feira, 10 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito
Processo nº: 7065146-18.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Autor: EXEQUENTE: INSTITUTO JOAO NEORICO
Advogado: Advogado(s) do reclamante: TIAGO FAGUNDES
BRITO, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA
Réu: EXECUTADO: ROMARIO EULLER SILVA PINHEIRO
Advogado:
Intimação NOVO ENDEREÇO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho
- 4ª Vara Cível, fica a parte autora intimada, para no prazo de 15
(quinze) dias, indicar novo endereço para que a relação jurídicoprocessual seja estabelecida (art. 240, § 2º, NCPC), sob pena de
extinção e arquivamento do feito por ausência de pressuposto
processual de existência.
Terça-feira, 10 de Julho de 2018
JOAO AFRO MARIANO VIEIRA
Diretor de Secretaria
Processo nº: 7061868-09.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Autor: EXEQUENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
Advogado: Advogado(s) do reclamante: MAGDA LUIZA
RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA
Réu: EXECUTADO: ILTON ALVES DE SOUSA
Advogado:
Certidão
Certifico que a parte autora informou novo endereço para diligência
porém, não comprovou o recolhimento da diligência do oficial de
justiça. Fica a parte autora intimada para recolher, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, o valor para nova diligência do oficial de justiça.
Porto Velho, Terça-feira, 10 de Julho de 2018
MARCOS ANTONIO NOBRE DA SILVA
Técnico Judiciário
Processo nº: 0011181-21.2014.8.22.0001
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)
Autor: EURICO ALVES MONTEIRO
Advogado: Advogado do(a) EMBARGANTE: ORLANDO LEAL
FREIRE - RO0005117
Réu: EMBARGADO: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS
DE PETROLEO LTDA
Advogado: Advogado do(a) EMBARGADO: ADEMAR DOS
SANTOS SILVA - RO0000810
Intimação
Fica a parte autora/exequente intimada para manifestar em termos
de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Silenciando,
intime-se nos moldes do art. 485, parágrafo 1º, do NCPC.
Porto Velho/RO, Terça-feira, 10 de Julho de 2018
VANESSA MATOS TRICHES
Técnico Judiciário
Processo nº: 7014984-48.2018.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Autor: EXEQUENTE: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE
RONDÔNIA
Advogado: Advogado(s) do reclamante: BRUNA CADIJA VIANA
RAYA
Réu: EXECUTADO: WELLITON PIMENTEL DA CRUZ e outros
Advogado:
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Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho
- 4ª Vara Cível, fica a parte autora intimada, para no prazo de 10
(dez) dias, manifestar sobre a certidão parcial do oficial de justiça.
Terça-feira, 10 de Julho de 2018
JOAO AFRO MARIANO VIEIRA
Diretor de Secretaria
Processo nº: 7047350-14.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Autor: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado: Advogado(s) do reclamante: SERVIO TULIO DE
BARCELOS
Réu: EXECUTADO: ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS &
LOGISTICA EIRELI e outros
Advogado:
Certidão
Certifico que a parte autora informou novo endereço para diligência
porém, não comprovou o recolhimento da diligência do oficial de
justiça. Fica a parte autora intimada para recolher, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, o valor para nova diligência do oficial de justiça.
Porto Velho, Terça-feira, 10 de Julho de 2018
VANESSA MATOS TRICHES
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(5). Processo: 7026583-18.2017.8.22.0001
Classe: CÍVEL - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE
(97)
Data da Distribuição: 20/06/2017 09:45:46
Requerente: LUCIANO NUNES DE LIMA
Advogado do(a) AUTOR: JACKSON CHEDIAK - RO0005000
Requerido: AUTO ESCOLA SANTANA LTDA ME - ME e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos, etc...
Homologo o acordo celebrado entre as partes (ID 13978654), para
que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, com
fundamento no artigo 487, inc. III, “b”, do Novo Código de Processo
Civil, JULGO EXTINTO o presente processo em que são partes
LUCIANO NUNES DE LIMA em face AUTO ESCOLA SANTANA
LTDA – ME e THIAGO LOPES DA SILVA, ambas qualificadas nos
autos, e ordeno o seu arquivamento.
Sem custas.
P.R.I.
Porto Velho, Terça-feira, 10 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(5). Processo: 7008538-63.2017.8.22.0001
Classe: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)
Data da Distribuição: 07/03/2017 09:15:11
Requerente: MERCADO MINAS EIRELI - ME
Advogado do(a) AUTOR: JOSE ANASTACIO SOBRINHO RO0000872
Requerido: AVELINO BERTOLO JUNIOR EIRELI
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos, etc...
A realização da citação é pressuposto de existência e a citação
válida é pressuposto de regularidade da relação processual. A parte
autora, mesmo intimada para impulsionar os autos (ID 17962588),
manteve-se inerte.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 126

DIARIO DA JUSTIÇA

Não tendo havido citação na presente ação, não se completou a
relação jurídico-processual entre as partes.
Confira-se:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO
DA CITAÇÃO, MESMO APÓS A CONCESSÃO DO PRAZO
PREVISTO NO §3º, DO ART. 219, CPC. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO. EXTINÇÃO POR
FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO
PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1- O interesse no
prosseguimento do feito afirmado por ocasião da Apelação não tem
o condão de suprir a ausência de diligências eficazes no sentido
de promovê-la durante a tramitação na 1ª instância, sobretudo
se concedida ao Apelante a oportunidade prevista no §3º, do art.
219, do Código de Ritos. 2- A extinção do Feito por ausência de
pressuposto de constituição da relação processual não enseja a
necessidade de prévia intimação para impulsioná-lo. 3- Apelação
Cível improvida.” (20000110647772APC, Relator Angelo Passareli,
2ª Turma Cível, julgado em 14-3-2007, DJ 08-5-2007 p. 84)
Ante ao exposto, considerando que a parte autora não cumpriu
ônus que é seu, qual seja, providenciar a citação da parte adversa,
ausente in casu pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do
Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO este processo.
Restitua-se à parte autora o valor depositado nestes autos (ID
10329826), por meio de alvará judicial. Transcorrido o prazo
legal sem a retirada do alvará, proceda a Serventia Judicial
com a transferência da quantia para a conta única do TJ/RO,
independentemente de nova CONCLUSÃO
Revogo a DECISÃO de antecipação de tutela de ID 9877544.
Sem custas.
P.R.I.
Porto Velho, Terça-feira, 10 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(5). Processo: 7012858-30.2015.8.22.0001
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Data da Distribuição: 25/09/2015 01:25:45
Requerente: BANCO HONDA S/A.
Advogados do(a) AUTOR: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ
- RO0008137, RENAN THIAGO PASQUALOTTO SILVA RO0006017
Requerido: FLAVIO AMARAL DOS SANTOS FILHO
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos, etc...
Tendo em vista que a parte autora, embora intimada para dar
andamento neste feito no prazo de dez dias, sob pena de extinção
do processo (ID 17976407), deixou escoar o prazo legal sem
qualquer manifestação, nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, sem resolução
de MÉRITO, este processo em que são partes BANCO HONDA
S/A em face de FLÁVIO AMARAL DOS SANTOS FILHO, ambos
qualificados nos autos, e ordeno seu arquivamento.
Determino os levantamentos necessários.
Sem custas.
P.R.I.
Porto Velho, Terça-feira, 10 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(5). Processo: 7051152-83.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Data da Distribuição: 29/11/2017 17:22:57
Requerente: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS
LTDA
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Advogado do(a) AUTOR: LENO FERREIRA ALMEIDA RO0006211
Requerido: PEDRO ALVARES MENDES SALES 16056833291
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos, etc...
A realização da citação é pressuposto de existência e a citação
válida é pressuposto de regularidade da relação processual. A
parte autora, mesmo intimada para providenciar novo endereço
para citação (ID 17959390), manteve-se inerte (ID 19318739).
Não tendo havido citação na presente ação, não se completou a
relação jurídico-processual entre as partes.
Confira-se:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO
DA CITAÇÃO, MESMO APÓS A CONCESSÃO DO PRAZO
PREVISTO NO §3º, DO ART. 219, CPC. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO. EXTINÇÃO POR
FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO
PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1- O interesse no
prosseguimento do feito afirmado por ocasião da Apelação não tem
o condão de suprir a ausência de diligências eficazes no sentido
de promovê-la durante a tramitação na 1ª instância, sobretudo
se concedida ao Apelante a oportunidade prevista no §3º, do art.
219, do Código de Ritos. 2- A extinção do Feito por ausência de
pressuposto de constituição da relação processual não enseja a
necessidade de prévia intimação para impulsioná-lo. 3- Apelação
Cível improvida.” (20000110647772APC, Relator Angelo Passareli,
2ª Turma Cível, julgado em 14-3-2007, DJ 08-5-2007 p. 84)
Ante ao exposto, considerando que a parte autora não cumpriu
ônus que é seu, qual seja, providenciar a citação da parte adversa,
ausente in casu pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do
Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO este processo.
Sem custas.
P.R.I.
Porto Velho, Terça-feira, 10 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(5). Processo: 7014247-45.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 12/04/2018 18:50:29
Requerente: SERGIO ATOS NASCIMENTO DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: JOAO BATISTA PAULINO DE LIMA AC2206
Requerido: BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos, etc...
Determinada a emenda à petição inicial (ID 18807566), a parte
requerente, devidamente intimada, quedou-se inerte.
Isso posto, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC,
indefiro a petição inicial, e, em consequência, JULGO EXTINTO o
processo, sem apreciação do MÉRITO, conforme dispõe o art. 485,
I, do Código de Processo Civil.
Sem custas.
Após as anotações e baixas de estilo, arquive-se.
P.R.I.
Porto Velho, Terça-feira, 10 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(5). Processo: 7019113-04.2015.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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Data da Distribuição: 27/10/2015 20:56:48
Requerente: ALCIDES JOSE AUGUSTO GUIMARAES
Advogado do(a) EXEQUENTE: HEDERSON MEDEIROS RAMOS
- RO0006553
Requerido: CARLOS ALEXANDRE MARCANI DA SILVA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos, etc...
A realização da citação é pressuposto de existência e a citação
válida é pressuposto de regularidade da relação processual. A parte
autora, mesmo intimada para impulsionar os autos (ID 18900516),
manteve-se inerte (ID 19499542).
Não tendo havido citação na presente ação, não se completou a
relação jurídico-processual entre as partes.
Confira-se:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO
DA CITAÇÃO, MESMO APÓS A CONCESSÃO DO PRAZO
PREVISTO NO §3º, DO ART. 219, CPC. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO. EXTINÇÃO POR
FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO
PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1- O interesse no
prosseguimento do feito afirmado por ocasião da Apelação não tem
o condão de suprir a ausência de diligências eficazes no sentido
de promovê-la durante a tramitação na 1ª instância, sobretudo
se concedida ao Apelante a oportunidade prevista no §3º, do art.
219, do Código de Ritos. 2- A extinção do Feito por ausência de
pressuposto de constituição da relação processual não enseja a
necessidade de prévia intimação para impulsioná-lo. 3- Apelação
Cível improvida.” (20000110647772APC, Relator Angelo Passareli,
2ª Turma Cível, julgado em 14-3-2007, DJ 08-5-2007 p. 84)
Ante ao exposto, considerando que a parte autora não cumpriu
ônus que é seu, qual seja, providenciar a citação da parte adversa,
ausente in casu pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do
Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO este processo.
Sem custas.
P.R.I.
Porto Velho, Terça-feira, 10 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito
Processo nº: 7061119-89.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Autor: AUTOR: JOSE SERGIO CAMPOS
Advogado: Advogado(s) do reclamante: PAULO ROGERIO JOSE
Réu: RÉU: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado: Advogado(s) do reclamado: RAFAEL SGANZERLA
DURAND
CARTA DE INTIMAÇÃO
Área Cível
Fica intimada a parte Executada, bem como seu advogado,
para recolhimento do débito relativo a custas finais nos autos
mencionados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto
e encaminhamento do débito à Fazenda Pública para inscrição em
Dívida Ativa, conforme art.12, § 1º da Lei 3.896 de 24 de agosto
de 2016.
Porto Velho/RO, Terça-feira, 10 de Julho de 2018
VANESSA MATOS TRICHES
Técnico Judiciário
Assina por determinação do MM. Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(5). Processo: 7024178-09.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Data da Distribuição: 07/06/2017 14:52:48
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Requerente: DKS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
Advogado do(a) AUTOR: LUIZ ALBERTO CONTI FILHO PR0064634
Requerido: REGINA CASSIA DE SOUSA 55119719287
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos, etc...
A realização da citação é pressuposto de existência e a citação
válida é pressuposto de regularidade da relação processual. A parte
autora, mesmo intimada para impulsionar os autos (ID 16927242),
manteve-se inerte.
Não tendo havido citação na presente ação, não se completou a
relação jurídico-processual entre as partes.
Confira-se:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO
DA CITAÇÃO, MESMO APÓS A CONCESSÃO DO PRAZO
PREVISTO NO §3º, DO ART. 219, CPC. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO. EXTINÇÃO POR
FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO
PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1- O interesse no
prosseguimento do feito afirmado por ocasião da Apelação não tem
o condão de suprir a ausência de diligências eficazes no sentido
de promovê-la durante a tramitação na 1ª instância, sobretudo
se concedida ao Apelante a oportunidade prevista no §3º, do art.
219, do Código de Ritos. 2- A extinção do Feito por ausência de
pressuposto de constituição da relação processual não enseja a
necessidade de prévia intimação para impulsioná-lo. 3- Apelação
Cível improvida.” (20000110647772APC, Relator Angelo Passareli,
2ª Turma Cível, julgado em 14-3-2007, DJ 08-5-2007 p. 84)
Ante ao exposto, considerando que a parte autora não cumpriu
ônus que é seu, qual seja, providenciar a citação da parte adversa,
ausente in casu pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do
Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO este processo.
Sem custas.
P.R.I.
Porto Velho, Terça-feira, 10 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(5). Processo: 7019493-22.2018.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 16/05/2018 21:42:11
Requerente: GLAUMO DIAS DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: JOAO CARLOS GOMES DA SILVA RO7588
Requerido: DONATO DOS REIS e outros (2)
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos, etc...
Determinada a emenda à petição inicial (ID 18838680), a parte
requerente, devidamente intimada, quedou-se inerte.
Isso posto, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC,
indefiro a petição inicial, e, em consequência, JULGO EXTINTO o
processo, sem apreciação do MÉRITO, conforme dispõe o art. 485,
I, do Código de Processo Civil.
Sem custas.
Após as anotações e baixas de estilo, arquive-se.
P.R.I.
Porto Velho, Terça-feira, 10 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(5). Processo: 7044653-20.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 30/08/2016 10:35:15
Requerente: RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: FAUSTO SCHUMAHER ALE SP0273516
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) RÉU: SILVIA DE OLIVEIRA - RO0001285,
GABRIELA DE LIMA TORRES - RO0005714
SENTENÇA
Vistos, etc...
Diante da concordância da parte autora com os valores depositados
pela parte requerida, nos termos do artigo 924, II, do CPC, JULGO
EXTINTO este processo promovido por RAIMUNDA RODRIGUES
DE SOUZA contra CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A
- CERON, ambos qualificados nos autos e, em consequência,
ordeno o seu arquivamento.
Expeça-se alvará judicial em favor da parte credora para
levantamento das quantias depositadas (ID 18265702) e seus
respectivos rendimentos.
Custas pela parte requerida. Intime-se para pagamento, sob pena
de inscrição na dívida ativa. Oficie-se, se inerte.
P.R.I.
Porto Velho, Terça-feira, 10 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(5). Processo: 7014133-77.2016.8.22.0001
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Data da Distribuição: 17/03/2016 09:33:09
Requerente: NELIS REGIANE DINO DE ARAUJO
Advogado do(a) AUTOR: FAUSTO SCHUMAHER ALE SP0273516
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) RÉU: BRUNA TATIANE DOS SANTOS PINHEIRO
SARMENTO - RO0005462, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434, SILVIA DE OLIVEIRA - RO0001285
SENTENÇA
Vistos, etc...
Diante da concordância da parte autora com os valores depositados
pela parte requerida, nos termos do artigo 924, II, do CPC, JULGO
EXTINTO este processo promovido por NELIS REGIANE DINO
DE ARAÚJO contra CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA
S/A - CERON, ambos qualificados nos autos e, em consequência,
ordeno o seu arquivamento.
Expeça-se alvará judicial em favor da parte credora para
levantamento das quantias depositadas (ID 18619083) e seus
respectivos rendimentos.
Custas pela parte requerida. Intime-se para pagamento, sob pena
de inscrição na dívida ativa. Oficie-se, se inerte.
P.R.I.
Porto Velho, Terça-feira, 10 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(5). Processo: 7043457-78.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Data da Distribuição: 04/10/2017 09:45:36

QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

202

Requerente: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) AUTOR: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
Requerido: CONSTRUTORA SAB LTDA e outros (2)
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos, etc...
A realização da citação é pressuposto de existência e a citação
válida é pressuposto de regularidade da relação processual. A
parte autora, mesmo intimada para providenciar novo endereço
para citação (ID 18250848), manteve-se inerte.
Não tendo havido citação na presente ação, não se completou a
relação jurídico-processual entre as partes.
Confira-se:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO
DA CITAÇÃO, MESMO APÓS A CONCESSÃO DO PRAZO
PREVISTO NO §3º, DO ART. 219, CPC. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO. EXTINÇÃO POR
FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO
PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1- O interesse no
prosseguimento do feito afirmado por ocasião da Apelação não tem
o condão de suprir a ausência de diligências eficazes no sentido
de promovê-la durante a tramitação na 1ª instância, sobretudo
se concedida ao Apelante a oportunidade prevista no §3º, do art.
219, do Código de Ritos. 2- A extinção do Feito por ausência de
pressuposto de constituição da relação processual não enseja a
necessidade de prévia intimação para impulsioná-lo. 3- Apelação
Cível improvida.” (20000110647772APC, Relator Angelo Passareli,
2ª Turma Cível, julgado em 14-3-2007, DJ 08-5-2007 p. 84)
Ante ao exposto, considerando que a parte autora não cumpriu
ônus que é seu, qual seja, providenciar a citação da parte adversa,
ausente in casu pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do
Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO este processo.
Sem custas.
P.R.I.
Porto Velho, Terça-feira, 10 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito
Processo nº: 7021602-14.2015.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Autor: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado: Advogado(s) do reclamante: NELSON WILIANS
FRATONI RODRIGUES
Réu: EXECUTADO: C DE OLIVEIRA SOUZA - ME e outros
Advogado:
Certidão
Certifico que a parte autora informou novo endereço para diligência
porém, não comprovou o recolhimento da diligência do oficial de
justiça. Fica a parte autora intimada para recolher, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, o valor para nova diligência do oficial de justiça.
Porto Velho, Terça-feira, 10 de Julho de 2018
JOAO AFRO MARIANO VIEIRA
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(5). Processo: 7049610-30.2017.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 17/11/2017 18:53:00
Requerente: EDISON CORREIA DE MIRANDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDISON CORREIA DE MIRANDA
- RO0004886
Requerido: BV FINANCEIRA S/A
Advogados do(a) EXECUTADO: CELSO MARCON - RO0003700,
JOSE ANTONIO MARTINS - RJ0114760
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SENTENÇA
Vistos, etc...
Considerando a informação do credor, de que sua pretensão
foi integralmente satisfeita, pleiteando pela extinção da ação,
com fundamento no art. 485, inc. VIII, do Código de Processo
Civil, JULGO EXTINTA a presente ação promovida por EDISON
CORREIA DE MIRANDA em face de BV FINANCEIRA S/A, e, em
consequência, ordeno o seu arquivamento.
Sem custas.
P.R.I.
Porto Velho, Terça-feira, 10 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito
Processo nº: 7047040-71.2017.8.22.0001
Classe: MONITÓRIA (40)
Autor: AUTOR: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO
SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado: Advogado(s) do reclamante: MARCELO ESTEBANEZ
MARTINS
Réu: RÉU: GERMANO EVERSON DE OLIVEIRA BELLO
Advogado:
Certidão
Certifico que a parte autora solicitou a busca de endereços, bloqueio
de bens e valores, através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD E
INFOJUD e não comprovou o pagamento da taxa para realização
de tais atos. Fica a parte autora intimada para recolher o valor
para cada providência solicitada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
Devendo utilizar o site: www.tjro.jus.br, para impressão do boleto.
Porto Velho/RO, Terça-feira, 10 de Julho de 2018
VANESSA MATOS TRICHES
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7043603-22.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 04/10/2017 17:18:28
Requerente: Einstein Instituição de ensino Ltda. EPP
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDUARDO ABILIO KERBER
DINIZ - RO0004389, IGOR JUSTINIANO SARCO - RO0007957
Requerido: EMANUELE CARVALHO DE MENDONCA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Realizado pedido de bloqueio on-line, revela a Ordem de
Detalhamento que restou infrutífera a tentativa.
Intime-se a parte autora para promover o regular andamento do
feito, indicando bens passíveis de constrição judicial, no prazo de
5 dias.
Havendo pedido de expedição de MANDADO para penhora, defiro,
devendo ser expedido independentemente de nova CONCLUSÃO,
desde que apresentado o respectivo endereço e comprovado o
recolhimento das custas para cumprimento da medida por oficial
de justiça.
Caso pugne pela suspensão do trâmite processual, desde já
defiro, pelo prazo de um ano, devendo o feito ser arquivado
provisoriamente.
Em sendo localizados e indicados bens, no período de um ano,
não haverá necessidade de pagamento de taxa para o seu
desarquivamento.
Int.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Assinado Digitalmente
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7025942-93.2018.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
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Data da Distribuição: 05/07/2018 15:31:23
Requerente: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO
REGIONAL DE RONDONIA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ELIEZER BELCHIOR DANTAS RO7644, MILEISI LUCI FERNANDES - RO0003487, JAQUELINE
FERNANDES SILVA - RO0008128
Requerido: FRANCISCA ERDILANE SILVA OLIVEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
A lei possibilita o recolhimento de apenas 1% do valor no momento
da distribuição da ação e o diferimento do 1% remanescente para
após a audiência de conciliação, caso não reste frutífera.
Essa sistemática, contudo, aplica-se tão somente aos processos
sob a égide do rito comum, vez que não há previsão de audiência
obrigatória para os processos de execução de título extrajudicial ou
procedimentos especiais.
Assim, sendo, determino à parte autora que, no prazo de 15
(quinze) dias, emende a inicial, acostando aos autos o comprovante
de recolhimento das custas iniciais, uma vez que estas devem
perfazer o quantum de 2% (dois por cento) incidentes sobre o valor
da causa, devendo ser respeitado o valor mínimo previsto na Lei de
Custas (art.12, §1º, Lei 3.896/2016).
Decorrido in albis, o que deverá ser devidamente certificado, voltem
os autos conclusos para SENTENÇA de extinção.
Comprovado o recolhimento, o cartório deverá cumprir os demais
itens da presente DECISÃO.
Cite-se em execução para que, no prazo de três dias, efetue o
pagamento da dívida e dos honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 829, do NCPC).
Caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três dias,
a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do
NCPC).
Saliento que, a teor do art. 915, do NCPC, eventual defesa através
de embargos deverá ser oferecida no prazo de 15 (quinze) dias, na
forma do art. 231 do NCPC.
Restando infrutífera a tentativa de citação ou penhora de bens,
deverá a parte autora apresentar novo endereço sob pena de
extinção e arquivamento.
Cumpridas as determinações acima, retornem-me os autos
conclusos.
O prazo processual terá início com a publicação via Sistema/Portal,
para a parte devidamente representada nos autos, ressalvadas as
exceções legais.
Int.
VIAS DESTE DESPACHO SERVIRÃO COMO CARTA/
MANDADO
FRANCISCA ERDILANE SILVA OLIVEIRA, brasileira, inscrita sob
o CPF/MF nº. 643.579.452-91, residente e domiciliada na Rua
Grêmio, nº. 3292, Bairro Lagoinha, Porto Velho/RO - CEP: 76.829790.
FINALIDADE: Pagar em 03 (três) dias, a importância de R$
referente ao valor principal, R$, acrescido de 10% (dez por cento)
de honorários advocatícios, ou nomear bens à penhora, sob pena
de, não o fazendo, serem-lhes penhorados tantos bens quantos
bastem a integral quitação do débito. E, querendo, poderá apresentar
embargos no prazo legal. Obs. havendo penhora, intime-a desta,
para, querendo, oferecer Embargos, no prazo de 15 (quinze) dias,
conforme art. 231 do NCPC.
PRAZO: 15 (quinze) dias.
ADVERTÊNCIA: Não sendo apresentados embargos, presumirse-ão aceitos pelo réu, como verdadeiros os fatos articulados pelo
autor. Caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de três
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do
NCPC). Saliento que, a teor do art. 915, do NCPC, eventual defesa
através de embargos deverá ser oferecida no prazo de quinze dias,
contados, conforme art. 231, do CPC).
As informações do processo poderão ser consultadas no site do
Tribunal de Justiça de Rondônia, no seguinte endereço eletrônico:
http://www.tjro.jus.br/inicio-pje
Porto Velho, Terça-feira, 10 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP:
76803-686 - Fone:(5). Processo: 7051494-31.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 03/10/2016 11:50:28
Requerente: W2M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: FLAEZIO LIMA DE SOUZA RO0003636
Requerido: GLEICY DE AVILA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos,
1- Considerando a inércia da parte exequente em indicar bens
do executado passíveis de constrição, determino a suspensão da
execução por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1º do CPC.
2- Ressalto que os autos poderão ser desarquivados para o
prosseguimento da execução na hipótese de serem encontrados
bens penhoráveis do executado, conforme art. 921, § 3º do CPC.
3 - Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem que seja localizado bens
penhoráveis, o feito será remetido ao arquivo, independentemente
de nova intimação, iniciando-se a contagem do prazo da prescrição
intercorrente.
Int.
Porto Velho, Terça-feira, 10 de Julho de 2018
Juíz(a) de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7059884-87.2016.8.22.0001
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Data da Distribuição: 23/11/2016 17:08:24
Requerente: AUTO SHOP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIELA ARAUJO DE RESENDE
- RO7981
Requerido: ATILA DA SILVA BARROS
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Defiro o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do bem
indicado (NCE 9889 – HONDA CG/150 FAN), pertencente à parte
executada.
Vejamos a jurisprudência:
APELAÇÃO
CÍVEL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RENAJUD. PENHORA DE DIREITOS DE VEÍCULO ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. 1. É cabível a penhora dos
direitos aquisitivos do devedor sobre veículo gravado com alienação
fiduciária. 2. Recurso conhecido e provido. DECISÃO reformada.
(TJ-DF - AGI: 20140020173309 DF 0017458-73.2014.8.07.0000,
Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2014, 4ª
Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2015.
Pág.: 487).
Registrado, no RENAJUD, impedimento quanto à circulação,
conforme documento anexo, observando-se, outrossim, pretérita
constrição judicial que incide sobre o bem móvel.
Diga a parte autora/exequente o que pretende em termos de
prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias.
Silenciando, suspenda-se o trâmite processual pelo período de um
ano.
Int.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Assinado Digitalmente
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7035712-47.2017.8.22.0001
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Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 11/08/2017 08:49:22
Requerente: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: ZOIL BATISTA DE MAGALHAES
NETO - RO000324A, FABIO RICHARD DE LIMA RIBEIRO RO7932
Requerido: LARISSA SOUSA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Realizado pedido de bloqueio on-line, revela a Ordem de
Detalhamento que restou infrutífera a tentativa.
Intime-se a parte autora para promover o regular andamento do
feito, indicando bens passíveis de constrição judicial, no prazo de
5 dias.
Havendo pedido de expedição de MANDADO para penhora, defiro,
devendo ser expedido independentemente de nova CONCLUSÃO,
desde que apresentado o respectivo endereço e comprovado o
recolhimento das custas para cumprimento da medida por oficial
de justiça.
Caso pugne pela suspensão do trâmite processual, desde já
defiro, pelo prazo de um ano, devendo o feito ser arquivado
provisoriamente.
Em sendo localizados e indicados bens, no período de um ano,
não haverá necessidade de pagamento de taxa para o seu
desarquivamento.
Int.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Assinado Digitalmente
Processo nº: 7013033-24.2015.8.22.0001
Classe: PETIÇÃO (241)
Autor: REQUERENTE: CEZAR AUGUSTO NEVES DA SILVA
Advogado: Advogado(s) do reclamante: RENATO ALVES OLIVEIRA
FRAGA, MONA SETH ALEXANDRE CAVALCANTE CORDEIRO
Réu: REQUERIDO: BANCO J. SAFRA S.A
Advogado: Advogado(s) do reclamado: BRUNO HENRIQUE DE
OLIVEIRA VANDERLEI
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Porto Velho
- 4ª Vara Cível, fica a parte autora intimada, para no prazo de 5
(cinco) dias, manifestar sobre o depósito apresentado pela parte
requerida.
Porto Velho/RO, Terça-feira, 10 de Julho de 2018
JOAO AFRO MARIANO VIEIRA
Diretor de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Porto Velho - 4ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone:( ). Processo: 7031273-27.2016.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Data da Distribuição: 20/06/2016 09:33:32
Requerente: ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE
RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: KARINA DA SILVA SANDRES RO0004594
Requerido: JOSE MARIA VIANA BARROSO e outros (2)
DESPACHO
Realizada pesquisa de bens pertencentes as partes requeridas/
executadas, por meio do sistema RENAJUD, fica intimada a parte
autora/exequente para que diga o que pretende em termos de
prosseguimento do feito, no prazo 15(quinze) dias, considerando
as respostas das pesquisas eletrônicas, conforme documentos
anexos.
Int.
Porto Velho, data inserida na movimentação.
Assinado Digitalmente
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7ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7015387-51.2017.8.22.0001
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SEABRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
EXECUTADO: LUIZ HENRIQUES DA SILVA MORAES
Advogado do(a) EXECUTADO:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Autora INTIMADA a se manifestar acerca da certidão
do Oficial de Justiça NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.
1) Caso queira o desentranhamento do MANDADO ou apresente
novo endereço para nova diligência, deverá proceder o
recolhimento da taxa, que deverá ser o valor da diligência do oficial
de justiça positiva, gerando o boleto para pagamento no link abaixo
descriminado, exceto se beneficiado(s) pela concessão da justiça
gratuita:
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/
guiaRecolhimentoEmitir.jsf;jsessionid=MlUemieeJXHJRLgVw2OO
Ap_bZ65KzfhrXqOHVab-.wildfly01:custas1.1,
2) Em caso de solicitação de busca de endereços, bloqueios on line
e assemelhados, proceda ao prévio recolhimento das custas da
diligência, conforme estabelecido no art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RONDÔNIA
Porto Velho - 7ª Vara Cível
Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO CEP: 76803-686 - Fone: (69) 3217-1307
e-mail: 7civelcpe@tjro.jus.br
Processo: 7007564-89.2018.8.22.0001
Classe: USUCAPIÃO (49)
AUTOR: IZAIAS ALVES PEREIRA JUNIOR
Advogado do(a) AUTOR: GUSTAVO NOBRE DE AZEVEDO RO0005523
RÉU: RONDOCAP IMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA - ME
e outros
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
CERTIDÃO/INTIMAÇÃO
Certifico que foi designada a AUDIÊNCIA deste processo a qual
será realizada na sala de audiências da CEJUSC Porto Velho - 7ª
Vara Cível, sito à Rua Quintino Bocaiuva, 3061, Bairro Embratel,
Porto Velho/RO, conforme informações abaixo:
Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 5 - CEJUSC/CÍVEL
Data: 21/08/2018 Hora: 12:00
Ficam as partes devidamente intimadas.
PORTO VELHO, 9 de julho de 2018.
GABRIEL MILHOMEM MELO MARINHO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
7ª Vara Cível - Porto Velho - Fórum Cível 702407769.2017.8.22.0001
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO(A) ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB Nº AC12450
RÉU: EDIVALDO ALVES FOGACA
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DESPACHO
Arquive-se.
Porto Velho, 9 de julho de 2018.
ILISIR BUENO RODRIGUES
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do
ESTADO DE RONDÔNIA
Av. Lauro Sodré, Nº 1728, Bairro São João Bosco, CEP 76.803686, Porto Velho, RO

8ª VARA CÍVEL
8ª Vara Cível
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, FAÇAM-AS PESSOALMENTE
À DIRETORA DO CARTÓRIO DESTA VARA E/OU MAGISTRADA
COMO AINDA CONTATE-NOS VIA INTERNET ATRAVÉS DO
E-MAIL: pvh8civel@tjro.jus.br e pvh8civelgab@tjro.jus.br
JUÍZA DE DIREITO TITULAR: ÚRSULA GONÇALVES THEODORO
DE FARIA SOUZA.
DIRETORA DE CARTÓRIO: KELI CRISTINA DIAS MONTEIRO
FLORES.
Proc.: 0017766-89.2014.8.22.0001
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Manoel Batista de Figueiredo
Advogado:Graziela Pereira Danilucci (OAB/RO 4805), Ludmila
Moretto Sbarzi Guedes (OAB/RO 4546)
Requerido:Banco Volkswagen S. A.
Advogado:Karinny Miranda Campos (OAB/RO 2413), Manuela
Motta Moura da Fonte (OAB/PE 20.397)
Custas Judiciais
Fica a parte Requerida intimada, por via de seu(s) procurador(es),
para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas
processuais, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. O volar e o
boleto de custas deverá ser emitido pelo site do Tribunal de Justiça
- opção boleto - custas judiciais.
Proc.: 0014104-88.2012.8.22.0001
Ação:Usucapião
Requerente:Maria Auxiliadora Marques de Oliveira, Pedro
Raimundo Pereira Vicente
Advogado:Marcus Edson de Lima ( )
Requerido:Ego Construções de Rondônia S/A
Advogado:Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB/RO 5546),
Edson Antônio Sousa Pinto (OAB/RO 4643), Eduardo Abílio Kerber
Diniz (OAB/RO 4389)
Custas Judiciais
Fica a parte Requerida intimada, por via de seu(s) procurador(es),
para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas
processuais, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. O volar e o
boleto de custas deverá ser emitido pelo site do Tribunal de Justiça
- opção boleto - custas judiciais.
Proc.: 0011304-87.2012.8.22.0001
Ação:Usucapião
Requerente:Doracilda Gomes da Silva
Advogado:Marcus Edson de Lima ( )
Requerido:Ego - Empresa Geral de Obras S.a.
Advogado:Eduardo Abílio Kerber Diniz (OAB/RO 4389)
Custas Judiciais
Fica a parte Requerida intimada, por via de seu(s) procurador(es),
para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas
processuais, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. O volar e o
boleto de custas deverá ser emitido pelo site do Tribunal de Justiça
- opção boleto - custas judiciais.
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Proc.: 0016522-96.2012.8.22.0001
Ação:Usucapião
Requerente:Jesunalva dos Santos
Advogado:Marcus Edson de Lima ( )
Requerido:Ego - Empresa Geral de Obras S.a.
Advogado:Eduardo Abílio Kerber Diniz (OAB/RO 4389), Edson
Antonio Sousa Pinto (OAB/RO 4643), Guilherme da Costa Ferreira
Pignaneli ( )
Custas Judiciais
Fica a parte Requerida intimada, por via de seu(s) procurador(es),
para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas
processuais, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. O volar e o
boleto de custas deverá ser emitido pelo site do Tribunal de Justiça
- opção boleto - custas judiciais.
Keli Cristina Dias Monteiro Flores
Diretora de Cartório

COMARCA DE JI-PARANÁ
1ª VARA CÍVEL
1º Cartório Cível
Juiz de Direito: Dr. Haruo Mizusaki
Diretora de Cartório: Maria Luzinete Correia da Mata
Proc.: 0008637-48.2014.8.22.0005
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Lucimar Felipe da Silva
Advogado:Yuri Robert Rabelo Antunes (OAB/RO 4584)
Requerido:Banco Bradesco S. A
Advogado:Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4937), Anne Botelho
Cordeiro (OAB/RO 4370), Renata Alice Pessôa Ribeiro de Castro
Stutz (OAB/RO 1112)
Depósito Judicial / Autor:
Fica a parte autora intimada, por via de seu(s) procurador(es), a
manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o Depósito Judicial
de fl.,efetuado pela parte requerida, no valor de R$-19.607,37.
Proc.: 0001307-34.2013.8.22.0005
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Antonio de Freitas Fernandes
Advogado:Miguel Ângelo Folador (OAB/RO 4820)
Requerido:Banco Finasa S. A.
Advogado:Alice Reigota Ferreira Lira (OAB/RO 352B), Rubens
Gaspar Serra (OAB/SP 119.859), Felipe Gazola Vieira Marques
(OAB/MG 76696)
Desarquivamento - Intimação:
Fica a parte requerida(BANCO BRADESCO S/A, por via de seu
Advogado, no prazo de 05 dias, intimada a se manifestar sobre
o desarquivamento dos autos, sob pena do processo retornar ao
arquivo geral.
Proc.: 0012560-82.2014.8.22.0005
Ação:Usucapião
Requerente:Izabel Luiz de Souza
Advogado:Defensor Publico (RO. 000.)
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Requerido:Sul Imoveis Ltda
Advogado:Thiago da Silva Viana (OAB/RO 6227)
Desarquivamento - Intimação:
Fica a parte requerida(SUL IMÓVEIS LTDA), por via de seu
Advogado, no prazo de 05 dias, intimada a se manifestar sobre
o desarquivamento dos autos, sob pena do processo retornar ao
arquivo geral.
Proc.: 0007933-69.2013.8.22.0005
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:G. D. de J.
Advogado:Dilney Eduardo Barrionuevo Alves (OAB/RO 301B)
Requerido:R. L. da C.
Advogado:Alexandre dos Santos Nogueira (OAB/RO 2892)
Petição - Requerido:
Fica a parte Requerida, por via de seu Advogado(a), no prazo de
05 dias, intimada a falar sobre a petição da parte Autora de fls.
123/124):
((fls. 123/124) da parte autora, que os autos subiram ao TJR, neste
lapso temporal, as partes compuseram amigavelmente, utilizando
como parâmetro a sentneça prolatada. Tidavia, este patrono não
conseguiu localizar a parte autora, para que fossem apresentados
os temros do acordo, ou mesmo manfiestar a respeito do
prosseguimento do feito. Assim, não havendo nada a ser requerido
no momento, requer o arquivamento dos autos. Quanto aos
Honorários advocatícios sucumbências arbitrados, este patrono
executará apartado, distribuindo-o-no sistema do processo Judicial
Eletrônico -PJE.)
Proc.: 0013463-88.2012.8.22.0005
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:José Antonio de Lima
Advogado:Darlene de Almeida Ferreira (OAB/RO 1338)
Requerido:Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
S.A.
Advogado:Alexandre Paiva Calil (OAB/RO 2894), Michele Luana
Sanches (OAB/RO 2910)
Desarquivamento - Intimação:
Fica a parte autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada a se manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob
pena do processo retornar ao arquivo geral.
Proc.: 0006107-37.2015.8.22.0005
Ação:Divórcio Litigioso
Requerente:J. D.
Advogado:Francisco Geraldo Filho (OAB/RO 2342)
Requerido:M. D. da S. N.
Advogado:Elaine Cristina Barbosa dos Santos Franco (OAB/RO
1627), Renata de Lourdes Cavalcanti Nóbrega de Carvalho (OAB/
RO 6384)
DECISÃO de fls. 166:
Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos pela requerida
arguindo omissão na SENTENÇA de fls. 156-160. Alega que a
DECISÃO não apontou o valor do bem e das dívidas partilhadas na
Ação de Divórcio.Trata-se a DECISÃO em apreço, de SENTENÇA
ilíquida, a qual possui amplo e irrestrito amparo legal, conforme
depreende-se do artigo 509 do Código de Processo Civil, inexistindo
qualquer vício que exija correção. A SENTENÇA embargada fixou
a partilha do bem imóvel e dívidas contraídas na constância da
União Estável no percentual de 50% (cinquenta por cento) para
cada parte. Quanto aos valores dos ativos e passivos objetos
da partilha, deverão ser constatados mediante liquidação de
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SENTENÇA.Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer DECISÃO judicial
para: I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.Neste caso,
não merece acolhimento os embargos, afinal, a discussão desafia
fase processual diversa, qual seja, liquidação de SENTENÇA, nos
termos dos artigos 509 e seguintes do CPC. Pelo exposto, não
acolho os embargos de declaração. Intimem-se.Ji-Paraná-RO, 22
de junho de 2018.Haruo Mizusaki Juiz de Direito
Proc.: 0008035-23.2015.8.22.0005
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Rosangela Gonçalves de Lima
Advogado:Rosicler Carminato Guedes de Paiva (RI 526)
Denunciado:Maria de Lourdes Goncalves Amaral, Itaú Seguros de
Auto e Residencia Sa
Advogado:Ivan Francisco Machiavelli (OAB/RO 307), Deolamara
Lucindo Bonfá (OAB/RO 1561), Rodrigo Totino ( 305896-SP),
Carlos Antônio Harten Filho (OAB/PE 19357), Carolina Gioscia
Leal de Melo (OAB/RO 2592)
Laudo Pericial:
Ficam as partes, por via de seus Advogados(as), no prazo de 20
dias, se manifestarem sobre o Laudo Pericial de fls. 524/547
Proc.: 0008035-23.2015.8.22.0005
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Rosangela Gonçalves de Lima
Advogado:Rosicler Carminato Guedes de Paiva (RI 526)
Denunciado:Maria de Lourdes Goncalves Amaral, Itaú Seguros de
Auto e Residencia Sa
Advogado:Ivan Francisco Machiavelli (OAB/RO 307), Deolamara
Lucindo Bonfá (OAB/RO 1561), Rodrigo Totino ( 305896-SP),
Carlos Antônio Harten Filho (OAB/PE 19357), Carolina Gioscia
Leal de Melo (OAB/RO 2592)
Ofício - Partes:
Ficam as partes, por via de seus Advogado(a)s, no prazo de 10
dias, intimadas do Oficio fl(s).. de fls. 412/476, fls. 477 e 495/513.
Maria Luzinete Correia da Mata
Diretora de Cartório

2ª VARA CÍVEL
2º Cartório Cível
Ana Valéria de Queiroz Santiago Zipparro - Juíza de Direito Moacir da Cruz Santos - Diretor de Cartório
Sugestões e/ou reclamações, façam-as pessoalmente, ou contatenos, via internet, pelo seguinte endereço: jip2civel@tjro.jus.br
Proc.: 0004097-25.2012.8.22.0005
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerido:BMW do Brasil Ltda, Top Car Veículos Ltda ME
Advogado:Gustavo Lorenzi de Castro (OAB/SP 129134), Péricles
Xavier Gama (RO 2512), Alice Reigota Ferreira Lira (OAB/RO
352B), Angelito José Barbieri (OAB/SC 4.026)
Réu com processo ext:Jorge Antônio de Oliveira Trubian
Advogado:José Junior Barreiros (OAB OOO), Larissa Hellen da
Silva (OAB/RO 4797)

QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

207

48 horas:
Fica a parte REQUERIDA (BMW DO BRASIL LTDA) a retirar em
cartório, no
prazo de 05 (cinco) dias, o DUT do veículo solicitado, sob pena de
retorno dos
autos ao arquivo.
MOACIR DA CRUZ SANTOS
Diretor de Cartório
Moacir da Cruz Santos
Diretor de Cartório

1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Juíz: Valdecir Ramos de Souza
Diretora de Cartório: Janaíne Moraes Vieira
Órgão emitente: Primeira Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná
- RO
Data: 09 de julho de 2018
Juiz: Valdecir Ramos de Souza
Proc.: 1005351-40.2017.8.22.0005
Ação Penal
A: Justiça Pública
R. DIVINO CARLOS CARDOSO
Adv.: EBER DOS SANTOS (OAB/MT 19.476) - EDSON CESAR
CALIXTO (OAB/RO 1873) e EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR
(OAB/RO 3897)
FINALIDADE: INTIMAR OS ADVOGADOS acima qualificados da
audiência de instrução designada para o dia 30/07/09/2018, às
10h40min.
Janaíne Moraes Vieira Sassamoto
Diretora de Cartório
Sugestões e reclamações, façam-nas pessoalmente ao Juiz ou
contate-nos via Internet, nos seguintes endereços eletrônicos:
Cartório: jip1criminal@tjro.jus.br
Juiz: valdecir@tjro.jus.br
Proc.: 1004826-58.2017.8.22.0005
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Douglas Rodrigues da Silva, Nadson Bambu da Costa,
Aloncio da Conceição, Helia Catiane Rodrigues da Silva
Advogado:Alexandre Barneze ( ), Defensoria Publica ( )
DESPACHO:
DESPACHO:Recebo a apelação interposta pelos acusados
NADSON BAMBU DA COSTA e HÉLIA CATIANE RODRIGUES
DA SILVA.Dê-se vista às partes para as razões e contrarrazões.
Após, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça.Ji-ParanáRO, terça-feira, 10 de julho de 2018.Valdecir Ramos de Souza Juiz
de Direito
Janaíne Moraes Vieira
Diretora de Cartório
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SEGUNDA ENTRÂNCIA
COMARCA DE ARIQUEMES
2ª VARA CRIMINAL
2º Cartório Criminal
2º Cartório Criminal
Juiza: Cláudia Mara da Silva Faleiros Fernandes
Diretora de Cartório: Caroline da Silva Modesto
E-mail:
aqs2criminal@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Proc.: 1003907-78.2017.8.22.0002
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público
Denunciado:David José Stein
Advogado:Silveleny Serenini Borges (OAB/RO 8752), Hamilton
Júnior Constantino Andrade Trondoli (OAB/RO 6856)
FINALIDADE: Intimar os advogados supramencionados para
se manifestarem nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto
às testemunhas da defesa não localizadas conforme certidão do
Oficial de Justiça juntada à 47.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Proc.: 0014166-23.2015.8.22.0002
Ação:Execução da Pena
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia.
Réu:Adailton Torres
Advogado: Juliana Maia Ratti (OAB/RO 3280)
FINALIDADE: Intimar o advogado supramencionado para se
manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca dos
cálculos de pena de fls. 174/175.
Caroline da Silva Modesto
Diretora de Cartório

3ª VARA CRIMINAL
3º Cartório Criminal
3ª Vara Criminal
Juíza - Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Diretor de Cartório: Eser Amaral dos Santos
e-mail:
aqs3criminal@tjro.jus.br
Proc.: 0003613-14.2015.8.22.0002
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia.
Réu:Agnaldo Frota dos Santos, Darcilvan Rocha de Sousa, Rudson
Alves dos Santos
Advogado:Mirtes Lemos Valverde. (RO 2808)
DECISÃO:
Vistos.Recebo o recurso interposto pelo condenado Agnaldo
Frota dos Santos, às fls. 294.Considerando que o causídico
pretende apresentar as razões na Superior Instância, nos termos
do artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal, cumpra-se as
formalidades legais e subam os autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça com nossas homenagens.Ariquemes-RO, segunda-feira,
9 de julho de 2018.Juliana Couto Matheus Maldonado Martins
Juíza de Direito
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Proc.: 1002639-86.2017.8.22.0002
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia.
Advogado:Promotor de Justiça (RO 1111)
Réu:João Maria da Silva Filho
Advogado:Silvio Machado ( 3355)
DECISÃO:
Vistos.Recebo o recurso interposto pelo condenado João Maria
da Silva Filho.Vistas ao Ministério Público para apresentação
das contrarrazões.Cumpridas as formalidades legais, subam os
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com nossas homenagens.
Ariquemes-RO, terça-feira, 10 de julho de 2018.Juliana Couto
Matheus Maldonado Martins Juíza de Direito
Eser Amaral dos Santos
Diretor de Cartório

1ª VARA CÍVEL
Processo n. 7007868-85.2018.8.22.0002
Classe: BUSCA E APREENSÃO (181)
Requerente: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., sn, BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A, Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029900
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSANGELA DA ROSA
CORREA - RO0005398
Requerido: Nome: VALDELINO RIBEIRO TAVARES
Endereço: Rua Uirapuru, 1490, - até 1511/1512, Setor 02,
Ariquemes - RO - CEP: 76873-154
Vistos e examinados.
Recebo a emenda à inicial e os novos documentos.
Trata-se de ação de busca e apreensão que o BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A ajuizou em face de VALDELINO RIBEIRO
TAVARES pretendendo a busca e apreensão do veículo descrito
na inicial, adquirido pela parte ré mediante alienação fiduciária.
Relativamente ao fumus boni iuris, restou devidamente
comprovado pela parte autora a veracidade do alegado na
inicial, conforme contrato acostado, bem como a inadimplência
da parte ré, sendo devedor do montante total de R$37.046,30,
mantendo-se inerte mesmo após notificada, fato que enseja a
interposição da presente medida, tendo a parte ré a faculdade
de pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores
apresentados na inicial, o que lhe proporcionará a restituição do
bem, livre de qualquer ônus.
No que tange ao periculum in mora também restou inconteste nos
autos tendo em vista que a parte ré deixou de cumprir com sua
obrigação, quedando-se inerte até a presente data, mesmo após
ser notificada, podendo o indeferimento de tal medida restar em
prejuízo irreparável para a parte autora. Assim, a concessão da
liminar é medida que deve ser deferida, uma vez que encontra
respaldo na lei e nenhum prejuízo acarretará a parte ré.
Defiro liminarmente a busca e apreensão, entendendo
suficientemente provados com a inicial os seus pressupostos, de
maneira a prescindir de justificação.
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
do veículo RANGER CAB. DUPLA XL 4X4 2.2 24H, Marca FORD,
Chassi 8AFAR23N2FJ263891, Ano Fabricação 2014, Ano Modelo
2015, Cor BRANCA, Placa NDF8306, Renavan 1023385209,
diligenciando-se junto ao endereço da parte ré ou outro indicado
pela parte autora, e citação da mesma, depositando-se o bem
em mãos do representante legal da parte autora, que deverá
providenciar todos meios necessários para o cumprimento do
presente MANDADO.
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Caso não seja encontrado o veículo, intime-se a parte ré para
indicar incontinenti a localização do veículo, sob pena de aplicação
de pena de ato atentatório à dignidade da justiça e prática do
crime de desobediência.
No prazo de 05 dias, após executada a liminar, fica facultado a
parte ré a possibilidade de efetuar o pagamento integral da dívida
pendente, segundo os valores apresentados na inicial, hipótese
em que o veículo lhe será restituído sem qualquer ônus. Decorrido
o prazo mencionado sem que haja o pagamento integral da
dívida pendente consolidar-se-ão, em favor da parte autora, a
propriedade e a posse plena e exclusiva do bem.
Cite-se a ré para contestar, no prazo de 15 dias, a contar da
execução da presente liminar.
Proceda-se a restrição administrativa do veículo via RENAJUD
junto ao DETRAN.
Cumpra-se.
Efetivada a medida de apreensão do bem, fica desde já autorizada
a liberação da restrição RENAJUD.
Consigno que a partir do segundo desentranhamento do
MANDADO, seja para cumprimento da liminar ou da citação,
deverá o autor proceder o devido recolhimento das custas da
diligência.
SERVE PRESENTE DE MANDADO /LIMINAR/CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
PROCESSO N. 7008067-10.2018.8.22.0002
FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
AUTOR - Nome: ENY TEIXEIRA DOS SANTOS
Endereço: Rua Graciliano Ramos, 3111, Setor 06, Ariquemes RO - CEP: 76873-696
RÉU - Nome: FLAVIO JEIJUTI HONDA
Endereço: Rua Graciliano Ramos, 3111, Setor 06, Ariquemes RO - CEP: 76873-696
Valor da causa: R$ 188.584,00
Vistos.
1 - Com gratuidade. Postergo a análise do pedido de tutela de
urgência cautelar para o dia da audiência de conciliação.
2- Cite-se a parte requerida dos termos da ação, com antecedência
mínima de 20 dias da audiência designada, para, querendo,
oferecer defesa no prazo de 15 dias, a contar da realização da
audiência de conciliação ora designada, sob pena de serem
considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344,
NCPC).
3- Intime-se ainda os requeridos para comparecerem à audiência
de conciliação a ser realizada no dia 16 de AGOSTO de 2018,
às 8:30 horas, na sala de audiências deste Juízo, no fórum local,
devendo fazer-se acompanhado por seu advogado ou Defensor
Público (art. 334, §9º NCPC).
4- Fica a autora intimada na pessoa de seu patrono a comparecer
ao ato designado acompanhado deste.
5- Ficam as partes advertidas, desde já, que o não comparecimento
à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% do
valor da causa (art. 334, §8º NCPC).
6- Caso o requerido não possua interesse na realização da
audiência de conciliação, deverá manifestá-lo com antecedência
mínima de 10 (dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º
NCPC), ficando de qualquer forma obrigado a comparecer à
audiência caso não haja manifestação de anuência da parte
autora na petição inicial (art. 334, §4º, inciso I, NCPC).
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7- Se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse
na composição consensual, a audiência de conciliação não se
realizará, iniciando-se o prazo de defesa a contar da data do
protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação
apresentado pelo réu (art. 335, inciso II, NCPC).
8- Apresentada defesa pelo réu, intime-se o autor para manifestarse em réplica, em 15 dias (art. 350, NCPC).
9- Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que
pretendem produzir, justificando a necessidade, em 05 dias.
SERVE A PRESENTE DE CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito
Processo n.: 7000288-38.2017.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40)
AUTOR: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MDM LTDA
Advogado do(a) AUTOR: TIAGO HENRIQUE MUNIZ ROCHA RO0007201
RÉU: FRANCIELE BONADIMAN
Vistos e examinados.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS MDM LTDA propôs a
presente ação monitória em face de FRANCIELE BONADIMAN,
dizendo-se credor da importância atualizada de R$16.857,19,
representada pelos cheques prescritos carreados com a inicial.
Expedido MANDADO monitório, para que a requerida o cumprisse
ou oferecesse embargos, sob pena de constituição, de pleno direito,
do título executivo judicial, não se obteve êxito na citação pessoal,
sendo a requerida citada pela via editalícia, deixando transcorrer
in albis o prazo para defesa, sendo-lhe nomeado curador que
apresentou embargos monitórios por negativa geral.
É o relatório. Decido.
O processo deve ser decidido no estado em que se encontra, sendo
dispensáveis maiores dilações probatórias, vez que os documentos
acostados aos autos são suficientes para o deslinde da questão.
No MÉRITO, a defesa limitou-se à impugnação genérica, ineficiente
para afastar a obrigação dos requeridos, que restou plenamente
demonstrada através dos títulos de crédito com força executiva
prescrita carreados com a inicial, emitidos pela ré e, portanto, hábil
para comprovar a obrigação assumida por si, sendo de rigor a
constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.
Relativamente à atualização da dívida tenho que a correção
monetária tem por escopo a reposição das perdas que a moeda
sofre ao longo do tempo e considerando que o não pagamento
do cheque prescrito na data oportuna de seu vencimento constitui
ato ilícito, a correção monetária é devida a partir do vencimento da
dívida, quando ocorreu o efetivo prejuízo (súmula 43 STJ).
Já os juros moratórios são devidos pelo retardamento injustificado
e culposo do devedor e devem incidir a partir da citação, segundo o
disposto no art. 405 do Código Civil e jurisprudência que cito:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS.
IRRESIGNAÇÃO ABRANGENDO INCIDÊNCIA DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS LEGAIS QUE DEVEM INCIDIR
DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA
DATA DE EMISSÃO DE CADA CHEQUE. 1. Os juros legais devem
incidir desde a citação e a correção monetária, em se tratando de
ação monitória com base em cheques prescritos, deve incidir a
partir do efetivo prejuízo do credor. Precedentes jurisprudenciais. 2.
Recurso parcialmente provido, na forma do artigo 557, § 1º - A, do
Código de Processo Civil tão somente para determinar a incidência
da correção monetária a partir da data de emissão de cada cheque.
(TJ-RJ - APL: 03486692320118190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL
15 VARA CIVEL, Relator: ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS,
Data de Julgamento: 29/09/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data
de Publicação: 01/10/2014) grifo meu
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os
presentes embargos monitórios e constituo de pleno direito o
título executivo judicial, condenando FRANCIELE BONADIMAN

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

ANO XXXVI

NÚMERO 126

DIARIO DA JUSTIÇA

a pagar à INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS MDM LTDA
a importância nominal de R$13.850,00 (treze mil e oitocentos e
cinquenta reais), acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir
da citação e correção monetária desde o vencimento da obrigação
e, via de conseqüência, declaro encerrada a fase de conhecimento,
com resolução do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do
NCPC.
Atenta ao princípio da sucumbência condeno a embargante/
requerida ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios ao patrono da embargada/autora, que fixo em 10%
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do
Novo Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, intime-se a parte autora para que,
em prosseguimento ao feito, apresente o cálculo atualizado da
dívida com pedido de cumprimento de SENTENÇA, indicando
eventual novo endereço da parte ré para intimação na nova fase
processual.
Ariquemes/RO, 9 de julho de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
Processo n. 7006714-03.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: Nome: WALTER GOMES RIBEIRO DA COSTA
Endereço: Rua Florianópolis, 2096, Setor 03, Ariquemes - RO CEP: 76870-292
Advogados do(a) EXEQUENTE: DENNIS LIMA BATISTA
GURGEL DO AMARAL - RO0007633, MARCOS PEDRO BARBAS
MENDONCA - RO0004476
Requerido: Nome: LAURY VALENTIN PEREIRA
Endereço: Rua Rio Negro, 2299, Emec Engenharia e Construções,
Grandes Áreas, Ariquemes - RO - CEP: 76876-704
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
1- Designo LEILÃO PÚBLICO (art. 886, inciso IV, NCPC) para o
dia 13/08/2018, às 09:00 horas, com vista à expropriação do bem
imóvel penhorado e avaliado nos autos.
1.1- Desde já designo segundo Leilão Público presencial para
o dia 22/08/2018, às 09:00 horas, para a hipótese de não haver
interessados na arrematação do bem na realização do primeiro
leilão designado (art. 886, inciso V, NCPC).
2- Os leilões serão realizados por Oficial de Justiça, de forma
presencial, na sede do juízo, localizada no Fórum Dr. Aluizio Sayol
de Sá Peixoto – Av. Tancredo Neves, n. 2606.
3- Expeça-se o respectivo edital, segundo os requisitos do art. 886,
NCPC, com descrição detalhada do bem, que deverá ser afixado
na sede do juízo, no local de costume, e publicado, uma só vez,
no Diário Oficial da Justiça. O edital deverá, ainda, ser publicado,
uma só vez, em jornal impresso de ampla circulação local e em
sítio da imprensa local, situado na rede mundial de computadores,
observando-se que sua publicação deve ocorrer com antecedência
mínima de 05 dias da data designada para o primeiro leilão (art.
887, §1º, NCPC), mediante comprovação nos autos.
4- Consigne-se no edital que será considerado preço vil, para
ambas as datas designadas, o lance inferior a 60% do valor de
avaliação do bem (art. 891, parágrafo único, NCPC). O pagamento
deverá ser à vista, por depósito judicial (art. 892, NCPC), podendo
o arrematante apresentar proposta de pagamento parcelado, desde
que observados os requisitos previstos no art. 895, do NCPC,
em especial a necessidade de prestação de caução, sendo que
somente será aceito pelo juízo a prestação de caução real ou por
fiança bancária (art. 885, NCPC.
5- Intime-se, com pelo menos 05 dias de antecedência da data do
primeiro leilão, as pessoas indicadas o art. 889, do NCPC, na forma
prevista em lei.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
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Processo n. 7005171-62.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: Nome: CARLOS DA SILVA LIMA
Endereço: Rua 21 de abril, 3016, Centro, Alto Paraíso - RO - CEP:
76862-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: BRYAN ERIKSON CAMARGO
RIBEIRO - RO9490, WEVERTON JEFFERSON TEIXEIRA
HERINGER - RO0002514
Requerido: Nome: MARCIO ROBERTO LOPES DE SOUSA
Endereço: Rua São Paulo, 3350, Setor 05, Ariquemes - RO - CEP:
76870-650
Advogado do(a) EXECUTADO: JOAO BATISTA BATISTI RO0007211
Vistos
1 - Postergo a análise do pedido de leilão público após a deliberação
quanto ao pedido de impenhorabilidade do imóvel penhorado.
2 - Intime-se a parte exequente para manifestar quanto à arguição
de impenhorabilidade suscitada pelo executado, no prazo de 15
dias.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7001529-13.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: ROSALINA WILCK
Advogado do(a) AUTOR: CHARLES MARCIO ZIMMERMANN RO0002733
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 1ª Vara Cível, ficam as partes intimadas da designação da perícia
para o dia 14 de agosto de 2018 às 14:15hs, na Clínica Otorrino
Med Center, localizada na Avenida Jamari, n. 2901, Setor 01, em
Ariquemes- RO com Dra. Simoni Townes de Castro.
O patrono da parte autora deverá intimá-la a comparecer a
perícia designada com laudos e exames já realizados, evitando a
solicitação de novos exames.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
MARIA EDINEIA DA CUNHA OLIVEIRA
Processo n. 7013828-56.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: NELSON PULIDO DE LIMA
Advogados do(a) EXEQUENTE: PAULA ISABELA DOS SANTOS
- RO0006554, HEDERSON MEDEIROS RAMOS - RO0006553,
ISABEL MOREIRA DOS SANTOS - RO0004171
Requerido: EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogados do(a) EXECUTADO: JOSE ARNALDO JANSSEN
NOGUEIRA - RO0006676, SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica(m) a(s) parte(s) intimada(s) para, no prazo de
05 dias, manifestar sobre o cálculo da contadora, requerendo o
oportuno.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
GRACIELI LANDO
Processo n. 7013342-71.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: EDIR VICENTE FERREIRA
Endereço: Rua Marabá, 3058, Setor Jorge Teixeira, Ariquemes RO - CEP: 76870-000
Advogado do(a) AUTOR: JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR RO8698
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Requerido: Nome: INSS
Endereço: Rua Júlio de Castilho, 500, - de 366/367 a 657/658,
Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-130
Advogado do(a) RÉU:
Vistos
1 - Indefiro o pedido de produção de prova testemunhal formulado
pela parte autora, porque desnecessário ao deslinde da causa,
notadamente porque a incapacidade deve ser demonstrada por
prova pericial e a condição financeira pelo estudo social, cujo laudo
e relatório já se encontram encartados aos autos.
2 - Intime-se e volvam conclusos para SENTENÇA.
Ariquemes, 5 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7005576-64.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: JOSELINA ARAUJO LIMA
Endereço: RUA PORTO ALEGRE, 2945, setor 03, Ariquemes - RO
- CEP: 76870-000
Advogado do(a) AUTOR: JULIANA DA SILVA - RO7162
Requerido: Nome: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro
DPVAT S/A
Endereço: AV. JK, 1442, setor 02, Ariquemes - RO - CEP: 76870-000
Advogado do(a) RÉU:
Vistos em saneador.
1- Trata-se de ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT
ajuizado pela autora em desfavor da requerida, que pessoalmente
citada para os termos da presente, não acostou resposta no prazo
legal, motivo pelo qual decreto-lhe a revelia da parte requerida.
1.1- De outro passo, este juízo abraça o entendimento de que
os efeitos da revelia são relativos, incumbindo à parte autora o
ônus probandi quanto ao alegado. Neste afã, torna-se essencial a
produção de prova pericial com vistas à prova da alegada debilidade
permanente em decorrência do acidente.
2- Presentes os pressupostos processuais. Não há irregularidades
a serem sanadas, nem nulidades a serem declaradas. Processo
em ordem, declaro saneado o feito.
3- Fixo como ponto controvertido a existência de crédito a ser
recebido pela autora referente ao seguro DPVAT em razão do
evento danoso; a existência de sequela permanente em razão do
acidente sofrido e o grau de debilidade funcional; e o pagamento
pela requerida da importância devida.
4- Delimito como questão de direito relevante para a solução da
lide o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção da
indenização securitária pleiteada.
5- A distribuição do ônus da prova obedecerá ao disposto no art.
373, caput, do NCPC.
6- Defiro à parte autora a produção de prova pericial.
7- Nomeio como perita a Dra. SIMONI TOWNES DE CASTRO,
médica perita, a qual deverá ser intimada da presente nomeação,
podendo apresentar escusa no prazo de 15 dias (art. 157, §1º,
NCPC), presumindo-se a sua aceitação, caso decorrido o prazo
se mantenha silente. Em caso de aceitação expressa deverá,
em 05 dias, apresentar seu currículo, com comprovação de sua
especialização e indicação de seus endereços para contato,
inclusive eletrônicos (art. 465, §2º, NCPC), bem como, apresentar
proposta de honorários e designar dia, horário e local para
realização da perícia, observando uma data mínima de 15 dias,
para viabilizar a intimação das partes.
7.1- Conste na intimação que a perícia tem por fim: averiguar se
a autor possui alguma lesão no ombro e punho esquerdo e outras
lesões na face, RESPONDENDO AOS SEGUINTES QUESITOS
DESTE JUÍZO: A) havendo lesão no membro, que indique se a
mesma é definitiva ou temporária, indicando no último caso qual o
tratamento indicado e o tempo estimado e se há possibilidade de
cura total; B) é possível indicar qual a causa da lesão e a provável
data em que se tornou definitiva; C) havendo lesão definitiva, que
informe se há perda total ou parcial do membro, ou perda total ou
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parcial da funcionabilidade do membro ou se há apenas redução da
funcionabilidade do membro, indicando no último caso o seu grau.
O laudo, que além do exame médico avaliativo do perito deverá
responder objetivamente aos quesitos formulados pelas partes e
por este juízo, deverá ser apresentado no cartório da Vara, em 05
dias após a data agendada pelo perito para realização da perícia,
observando em sua elaboração os requisitos exigidos no artigo 473
do NCPC.
8- Intime-se a parte para que, caso queira, manifeste-se sobre
a nomeação do perito e apresente seus quesitos, indicando seu
assistente técnico, no prazo de 15 dias, a contar da intimação desta
DECISÃO (art. 465, §1º, NCPC).
9- Apresentada a proposta de honorários, intime-se o Estado para
que comprove nos autos, no prazo de 05 dias, o depósito judicial
da respectiva quantia, haja vista que a parte responsável pela
produção da prova é beneficiária da Justiça Gratuita.
10- Intimem-se as partes do dia, horário e local da realização da
perícia.
11- Apresentado o laudo, intime-se a parte autora para que se
manifeste a respeito do mesmo, no prazo comum de 15 dias,
devendo os seu assistente apresentar seu parecer no mesmo
prazo, se tiver sido indicado (art. 477, §1º, NCPC).
12- Cientifique-se a perita acerca da presente nomeação.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
PROCESSO N. 7008273-24.2018.8.22.0002
REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
AUTOR - Nome: LOURIVAL DE JESUS SANTOS
Endereço: RUA JACAMIM, 2214, SETOR 01, Cujubim - RO - CEP:
76864-000
RÉU - Nome: PESSOAS QUE OCUPARAM O IMÓVEL
ESBULHADO
Endereço: RUA JACAMIM, 2214, SETOR 01, Cujubim - RO - CEP:
76864-000
Valor da causa: R$ 11.000,00
Vistos.
1 - Com gratuidade.
2- Cite-se a parte requerida dos termos da ação, com antecedência
mínima de 20 dias da audiência designada, para, querendo, oferecer
defesa no prazo de 15 dias, a contar da realização da audiência
de conciliação ora designada, sob pena de serem considerados
verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344, NCPC). O Oficial
de Justiça deverá proceder a identificação pessoal dos requeridos
e eventuais invasores encontrados no local no ato do cumprimento
da diligência de citação.
3- Intime-se ainda os requeridos para comparecerem à audiência
de conciliação a ser realizada no dia 10 de SETEMBRO de 2018, às
10:00 horas, na sede do Centro Judiciário de solução de conflitos e
Cidadania - CEJUSC, localizado na Rua Fortaleza, 2178, setor 03,
Ariquemes/RO. Fone: 3536-3937, devendo fazer-se acompanhado
por seu advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º NCPC).
4- Intime-se a parte autora a comparecer ao ato designado.
5- Ficam as partes advertidas, desde já, que o não comparecimento
à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% do
valor da causa (art. 334, §8º NCPC).
6- Caso o requerido não possua interesse na realização da audiência
de conciliação, deverá manifestá-lo com antecedência mínima de
10 (dez) dias da data da audiência (art. 334, §5º NCPC), ficando de
qualquer forma obrigado a comparecer à audiência caso não haja
manifestação de anuência da parte autora na petição inicial (art.
334, §4º, inciso I, NCPC).
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7- Se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse
na composição consensual, a audiência de conciliação não se
realizará, iniciando-se o prazo de defesa a contar da data do
protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação
apresentado pelo réu (art. 335, inciso II, NCPC).
8- Apresentada defesa pelo réu, intime-se o autor para manifestarse em réplica, em 15 dias (art. 350, NCPC).
9- Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que
pretendem produzir, justificando a necessidade, em 05 dias.
SERVE A PRESENTE DE CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juiz(a) de Direito
Processo n. 7004655-71.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: Nome: CAMILLA TAYLANA SPADER
Endereço: RUA PIQUIA, 1384, ESCRITORIO MODELO, SETOR
01, Ariquemes - RO - CEP: 76870-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: RAFAEL SILVA COIMBRA RO0005311, GESSIKA NAYHARA TORRES COIMBRA - RO8501
Requerido: Nome: REGIANE ROSSI OLIVEIRA DE LIMA
Endereço: BNH ARIQUEMES, 1938, RUA CACOAL, Ariquemes RO - CEP: 76870-000
Nome: HERMERSSON GOMES DE ARAUJO
Endereço: SETOR 5 ARIQUEMES, 4065, RUA ESPIRITO SANTOS,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-000
Vistos.
Intime-se a parte autora para que emende a inicial, em 15 dias, sob
pena de indeferimento, adequando o rito à sua pretensão, posto
que analisando os títulos carreados com a inicial, verifico que os
mesmos, a princípio, estão com sua força executiva prescrita, o que
exige a adequação do rito para monitória ou cobrança, devendo a
parte autora, em qualquer hipótese proceder ao recolhimento das
custas iniciais em 2% sobre o valor da causa e ainda a taxa de busca
de endereços para a busca de novo endereço dos requeridos.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7004791-68.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: GISLAINE MARIA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: DEBORA APARECIDA MARQUES DE
ALBUQUERQUE - RO0004988
Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada para, no prazo de 15 dias
apresentar réplica.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
ADRIANA FERREIRA
Processo n. 7001529-13.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: ROSALINA WILCK
Endereço: Rua Cujubim, 3072, Centro, Cujubim - RO - CEP: 76864-000
Advogado do(a) AUTOR: CHARLES MARCIO ZIMMERMANN RO0002733
Requerido: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vistos e examinados.
1- O requerido arguiu em preliminar de contestação acerca da falta
de interesse de agir para o ajuizamento da ação, com fundamento
na ausência de prévio indeferimento administrativo referente ao
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pedido pleiteado em juízo. Analisando a matéria ventilada, observo
que a autora, por ocasião do ajuizamento da ação, estava com
benefício de auxílio-doença ativo, razão pela qual restringiu o
pedido da ação para a conversão do benefício de auxílio-doença
para aposentadoria por invalidez. Neste afã, o pedido da parte
autora está de acordo com o entendimento firmado pelo STF
no julgamento do RE n. 631240, citado pela própria ré em sua
contestação, em específico no item “4”, que destaco:
[…] 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou
manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando
que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais
vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em
juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não
levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses
casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos
tácito da pretensão. [...]
Considerando que busca a autora tão somente a concessão de
benefício mais vantajoso, ou seja, a conversão do auxílio-doença
em aposentadoria por invalidez, tenho que o pedido pode ser
formulado diretamente perante o juízo, independente de pedido
administrativo junto às agências da parte ré. Ante o exposto, afasto
a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, por
ser contrária à jurisprudência do STF acerca da matéria.
2- Defiro o pedido incidental de tutela antecipada de urgência
formulado pela parte ré para determinar que o requerido implemente/
restabeleça o benefício de auxílio-doença em favor da parte autora,
mantendo-o até o deslinde final deste feito ou até nova DECISÃO.
2.1- A concessão da medida é devida, uma vez que os documentos
acostados aos autos demonstram com eficiência a verossimilhança
do alegado, em especial a sua qualidade de segurada como
empregada urbana, mantida em razão da concessão de benefício
de auxílio-doença em seu favor quando estava em período de graça,
o qual foi prorrogado até a data de 01/05/2018, sendo cessado, a
princípio, de forma indevida, pois o laudo médico contemporâneo
acostado aos autos, atesta que a parte autora sofre de lombalgia
crônica, estando definitivamente incapacitada para o trabalho.
Assim, vislumbro que o perigo de dano irreparável é inconteste,
considerando que se trata de verba alimentar que lhe auxiliará no
sustento próprio durante o curso do feito, podendo a medida ser
revertida a qualquer momento à vista de novos elementos.
2.2 – Para imediata implantação do benefício, intime-se diretamente
a APS/ADJ – Porto Velho, localizada na rua Campos Sales, 3132,
bairro Olaria, para que cumpra a ordem no prazo de 10 dias, sob
pena de multa diária que fixo em R$100,00 (cem reais), pelo período
máximo de 20 dias.
3- As partes estão devidamente representadas. Presentes as
condições da ação e os pressupostos processuais. Não há
irregularidades a sanar, nem nulidades a declarar. Processo em
ordem. Declaro saneado o feito.
4- Fixo como questões de fato, objeto da atividade probatória,
a efetiva existência de incapacidade laboral pela autora em
decorrência da enfermidade que lhe aflige.
5- Delimito como questão de direito relevante para a solução da lide
o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção do benefício
pleiteado.
6- Defiro às partes a produção de prova pericial e juntada de novos
documentos.
7- A distribuição do ônus da prova obedecerá ao disposto no art.
373, caput, do NCPC.
8- Para a realização da prova pericial nomeio como médica perita a
Dra. SIMONI TOWNES DE CASTRO- CRM n. 2479/RO para a qual
arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), em razão da causa ser de natureza previdenciária, sendo a
parte autora beneficiária da justiça gratuita, observados os critérios
estabelecidos no art. 28, parágrafo único da Resolução n. CJFRES-2014/00305, estando abaixo do limite máximo autorizado. A
aplicação da majoração, segundo o limite previsto no parágrafo
único do art. 28 da Resolução, justifica-se por questões fáticas e
típicas desta Comarca acerca da disponibilidade/especialidade
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dos profissionais médicos à disposição nesta urbe, haja vista a
escassez de profissionais de algumas especialidades (oncologista,
neurologista, psiquiatra entre outros), o que impõe a nomeação de
perito residente em outra Comarca para a realização de perícias
em sistema de mutirão, aumentando o custo para a sua realização
(despesas de translado, hospedagem, alimentação e o serviço
pericial).
8.1- O perito deverá ser intimado da presente nomeação,
podendo apresentar escusa no prazo de 15 dias (art. 157, §1º
do NCPC), presumindo-se a sua aceitação, caso decorrido
o prazo se mantenha silente. Em caso de aceitação expressa
deverá designar dia, horário e local para realização da perícia,
observando uma data mínima de 20 dias, para viabilizar a
intimação das partes.
8.2- Conste na intimação que a perícia tem por fim averiguar se
o autor possui alguma enfermidade/debilidade ou redução da
capacidade de trabalho, indicando, em caso positivo, se a mesma
o torna incapaz para o trabalho e se eventual incapacidade é
definitiva ou temporária, total ou parcial, indicando, no último caso,
o tratamento aplicável e o tempo estimado. O laudo, que além do
exame médico avaliativo do perito deverá responder objetivamente
aos quesitos padronizados pela Recomendação n. 1, de 15/12/2015
do CNJ e por este juízo, que se encontram depositados em cartório,
deverá ser apresentado no cartório da Vara, em 05 dias após a
data agendada pelo perito para realização da perícia, observando
os requisitos exigidos no artigo 473 do NCPC.
9- Sem prejuízo, intimem-se as partes para que, caso queiram,
manifestem-se sobre a nomeação do perito e indiquem assistente
técnico, no prazo de 15 dias, a contar da intimação desta DECISÃO
(art. 465, §1º, NCPC).
10- Com a resposta do perito, intimem-se as partes do dia, horário
e local da realização da perícia.
11- Apresentado o laudo, solicite-se o pagamento dos honorários
periciais no sistema AJG da Justiça Federal.
12- Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para, querendo,
manifestar a respeito do laudo pericial, no prazo de 15 dias,
devendo seu assistente, caso tenha sido indicado, apresentar seu
parecer no mesmo prazo.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7008256-85.2018.8.22.0002
Classe: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO
COM COBRANÇA (94)
Requerente: Nome: ALBERTO SOUZA SOBRINHO
Endereço: Rua Graciliano Ramos, 3124, - até 3365/3366, Setor 06,
Ariquemes - RO - CEP: 76873-696
Advogados do(a) AUTOR: ANDREAN CESAR FILGUEIRAS DE
NORMANDES - RO6660, ADEMIR KRUMENAUR - RO7001
Requerido: Nome: ETEUVINO FRANCISCO DORNELES
Endereço: Rua do Lírio, 2126, - até 2288/2289, Setor 04, Ariquemes
- RO - CEP: 76873-466
Advogado do(a) RÉU:
Vistos
Intime-se a parte autora para emendar a inicial, em 15 dias, sob
pena de indeferimento, para acostar o comprovante de pagamento
das custas processuais. Indefiro os benefícios da gratuidade
processuais mormente porque o autor não é pobre na acepção
jurídica, eis que apesar das alegações de hipossuficiência, ostenta
condições financeiras para contratar advogado particular ao custo
de honorários contratuais no importe de R$ 3.000,00 à vista (ID
n. 19599276), podendo perfeitamente efetuar o pagamento das
custas processuais orçada no valor mínimo da tabela ou de servir
do acesso gratuito do Juizado Especial.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
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Processo n. 7003280-06.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078)
Requerente: Nome: ELVES MORAIS VIEIRA
Endereço: Rua das Nações, 1954, Monte Cristo, Ariquemes - RO
- CEP: 76877-170
Advogado do(a) EXEQUENTE: VALDECIR BATISTA - RO0004271
Requerido: Nome: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
INSS - PROCURADORIA FEDERAL EM RONDONIA
Endereço: AV 16 DE JUNHO, S/N, ESQ. RUA NOROESTE,
CENTRO, São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos e examinados
Trata-se de impugnação ao cumprimento de SENTENÇA interposto
pelo INSS em desfavor de ELVES MORAIS VIEIRA, ao argumento
de excesso de execução, notadamente porque a DCB foi fixada
em 30/01/2018, mas o exequente continuou a receber além dessa
data, orçando um crédito a seu favor, de forma que reconheceu
ser devedor da quantia de R$ 1.911,71 acrescidos de honorários
advocatícios no importe de R$ 291,37, totalizando R$ 2.203,08
(dois mil, duzentos e três reais e oito centavos).
Intimado o exequente, na pessoa de seu patrono, para manifestar
acerca da impugnação, quedou-se inerte.
É o relatório. DECIDO.
A questão posta em julgamento não requer maiores digressões.
O exequente postulou pela cobrança de retroativos no valor de R$
4.992,89 (quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta
e nove centavos), referente às parcelas de 01/2016 a 04/2016
acrescidos de honorários advocatícios.
O INSS impugnou o pleito, argumentando que o exequente recebeu
a maior após a data fixada para cessação do benefício, gerando um
crédito a seu favor, de modo que reconheceu os valores devidos no
importe de R$ 1.911,71 acrescidos de honorários advocatícios no
importe de R$ 291,37, totalizando R$ 2.203,08 (dois mil, duzentos
e três reais e oito centavos).
O exequente não manifestou resistência à impugnação.
Com efeito. Cumpriria ao INSS efetuar o pagamento das parcelas
em atraso a contar do requerimento administrativo, ou seja, a partir
de 15/01/2016. Neste ínterim, denota-se que o exequente recebeu
parcelas além da data fixada para cessação do benefício, qual
seja, 31/01/2018, que de fato gerou um crédito a favor do INSS,
que deve ser deduzido do montante, sob pena de enriquecimento
sem causa.
Considerando que o exequente não se opôs à impugnação,
tampouco aos cálculos acostados pelo INSS, reconheço sua
correção para fins de requisição de pagamento.
Posto isso, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, e o faço para
declarar que o montante das parcelas em atraso devidas pelo INSS
ao exequente Elves Morais Vieira perfaz o valor de R$ 1.911,71
acrescidos de honorários advocatícios no importe de R$ 291,37,
totalizando R$ 2.203,08 (dois mil, duzentos e três reais e oito
centavos). Honorários a favor da Procuradoria Federal do INSS
em 10% do valor da diferença entre o que foi pedido e o que foi
reconhecido nesta DECISÃO, que deverá permanecer inexigível
enquanto perdurar a condição de hipossuficiente do exequente.
Requisite-se o pagamento e aguarde-se a informação em arquivo.
Intimem-se.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7008390-49.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: ENOQUE DE SOUZA LOPES
Endereço: Rua A, 5234, Av capitão silvio, Grandes Áreas,
Ariquemes - RO - CEP: 76876-701
Advogado do(a) AUTOR: LILIAN MARIA SULZBACHER RO0003225
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Requerido: Nome: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro
DPVAT S/A
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 Andar, Centro, Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES RO0005369
Vistos em saneador.
1- A requerida arguiu preliminar a ausência de comprovante de
residência do autor. Todavia, compulsando os autos constatei que
houve juntada do comprovante de residência com a inicial, bem
como no ID n. 19016683, motivo pelo qual afasto a arguição de
nulidade processual
2- Presentes os pressupostos processuais. Rejeitadas as
preliminares arguidas pela requerida. Não há irregularidades a
serem sanadas, nem nulidades a serem declaradas. Processo em
ordem, declaro saneado o feito.
3- Fixo como ponto controvertido a existência de crédito a ser
recebido pela autora referente ao seguro DPVAT em razão do
evento danoso supostamente ocorrido no dia 13/02/2016; a
existência de sequela permanente em razão do acidente sofrido
e o grau de debilidade funcional; e o pagamento pela requerida da
importância devida.
4- Delimito como questão de direito relevante para a solução da
lide o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção da
indenização securitária pleiteada.
5- A distribuição do ônus da prova obedecerá ao disposto no art.
373, caput, do NCPC.
6- Defiro à requerida a produção de prova pericial. Indefiro o pedido
de depoimento pessoal do autor por ser desnecessário ao deslinde
da causa, mormente porque a diferença nas datas informadas no
BO e na ficha de atendimento hospitalar pode advir por meio de
petição.
6.1 - Para tanto, intime-se o autor para justificar a diferença entre
as datas informadas no BO como sendo a data do acidente no dia
13/02/2016 e o atendimento hospitalar em 15/02/2016.
6.2 - Sem prejuízo, oficie-se à Delegacia de Buritis/RO requisitando
confirmação do Boletim de Ocorrência n. 755/2016 (ID n. 11675186),
bem como da veracidade das informações prestadas, para resposta
em 5 dias.
7- Nomeio como perita a Dra. SIMONI TOWNES DE CASTRO,
médica perita, A qual deverá ser intimadA da presente nomeação,
podendo apresentar escusa no prazo de 15 dias (art. 157, §1º,
NCPC), presumindo-se a sua aceitação, caso decorrido o prazo
se mantenha silente. Em caso de aceitação expressa deverá,
em 05 dias, apresentar seu currículo, com comprovação de sua
especialização e indicação de seus endereços para contato,
inclusive eletrônicos (art. 465, §2º, NCPC), bem como, apresentar
proposta de honorários e designar dia, horário e local para
realização da perícia, observando uma data mínima de 15 dias,
para viabilizar a intimação das partes.
7.1- Conste na intimação que a perícia tem por fim: averiguar se
a autor possui alguma lesão nA MÃO DIREITA, RESPONDENDO
AOS SEGUINTES QUESITOS DESTE JUÍZO: A) havendo lesão
no membro, que indique se a mesma é definitiva ou temporária,
indicando no último caso qual o tratamento indicado e o tempo
estimado e se há possibilidade de cura total; B) é possível indicar
qual a causa da lesão e a provável data em que se tornou definitiva;
C) havendo lesão definitiva, que informe se há perda total ou parcial
do membro, ou perda total ou parcial da funcionabilidade do membro
ou se há apenas redução da funcionabilidade do membro, indicando
no último caso o seu grau. O laudo, que além do exame médico
avaliativo do perito deverá responder objetivamente aos quesitos
formulados pelas partes e por este juízo, deverá ser apresentado
no cartório da Vara, em 05 dias após a data agendada pelo perito
para realização da perícia, observando em sua elaboração os
requisitos exigidos no artigo 473 do NCPC.
8- Intimem-se as partes para que, caso queiram, manifestemse sobre a nomeação do perito e apresentem seus quesitos,
indicando seus assistentes técnicos, no prazo de 15 dias, a contar
da intimação desta DECISÃO (art. 465, §1º, NCPC).

QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

214

9- Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes
para que se manifestem a respeito, em 05 dias (art. 465, §3º,
NCPC), consignando que não havendo impugnação ao valor,
este fica desde já homologado pelo juízo, devendo ser intimada
imediatamente a parte requerida para que comprove o pagamento
dos honorários arbitrados, em 05 dias, sob pena de preclusão da
produção da prova, observando que o pagamento deve ser feito
mediante depósito judicial em favor deste Juízo (art. 95, §§ 1º e 2º,
NCPC).
10- Intimem-se as partes do dia, horário e local da realização da
perícia.
11- Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que se
manifestem a respeito do mesmo, no prazo comum de 15 dias,
devendo os seus assistentes apresentarem seus pareceres no
mesmo prazo, se tiverem sido indicados (art. 477, §1º, NCPC).
12- Cientifique-se a perita acerca da presente nomeação.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7011320-40.2017.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO (61)
Requerente: Nome: RAUNI DA SILVA DELFINO
Endereço: Rua Rouxinol, 2381, Setor 02, Cujubim - RO - CEP:
76864-000
Advogado do(a) REQUERENTE: REGINA MARTINS FERREIRA
- RO8088
Requerido: Nome: MARIA CARMO DA SILVA
Endereço: Rua Rouxinol, 2381, Setor 02, Cujubim - RO - CEP:
76864-000
Vistos.
1- À vista dos novos documentos acostados aos autos, que
demonstram que a requerida encontra-se em crise de esquizofrenia
paranoide e que ateou fogo à própria residência, o que acarretou
a sua internação na unidade psiquiátrica do Hospital de Base Ary
Pinheiro, defiro o pedido de antecipação de tutela formulado pelo
autor para conceder-lhe a curatela provisória de MARIA CARMO
DA SILVA, apenas para administração de direitos de natureza
patrimonial e negocial (art. 85, caput, lei n. 13.146/2015), até
o deslinde final do feito, com fundamento no art. 300 do NCPC,
considerando que os documentos acostados aos autos são
eficientes em demonstrar com eficiência a verossimilhança da
alegada incapacidade da requerida em reger os atos da vida civil,
bem como a premente necessidade de curador que administre
seus interesses até o deslinde do feito.
2- Fica o autor intimado, na pessoa de seu patrono, de que foi
designado o dia 01/08/2018, às 09:00 horas, para realização de
estudo social do caso, devendo o mesmo comparecer ao NUPS na
referida data, conforme ID 19536458.
3- Sem prejuízo, oficie-se à unidade psiquiátrica do Hospital de
Base Ary Pinheiro, solicitando o envio, em 05 dias, de relatório
médico sobre o atual estado de saúde da requerida, que se
encontra internada no referido nosocômio, apontando o tratamento
médico que tem sido dispensado à mesma, e se esta encontra-se
consciente e lúcida de seus atos, ou caso contrário que aponte as
limitações decorrentes de seu atual estado de saúde.
4- Expeça-se termo provisório de curatela em favor da requerente.
5- Ciência ao Ministério Público (art. 752, §1º, NCPC).
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7005866-45.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: Nome: AUTO POSTO MINUANO LTDA
Endereço: Avenida Candeias, 1835, Áreas Especiais, Ariquemes RO - CEP: 76870-241
Advogados do(a) EXEQUENTE: RENATO AUGUSTO PLATZ
GUIMARAES JUNIOR - SP0142953, DIEGO FERNANDO
MOLLERO BRUSTOLON - RO9446
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Requerido: Nome: CONSTRUTORA BALOARTE LTDA - ME
Endereço: Avenida Perimetral Leste, 4038, Setor 11, Ariquemes RO - CEP: 76873-795
Vistos.
Intime-se a parte autora para que emende a inicial, em 15 dias, sob
pena de indeferimento, adequando o rito à sua pretensão, posto
que analisando os documentos carreados com a inicial, verifico que
não há título crédito com força executiva para embasar o pedido
executório, devendo alterar o rito para procedimento comum,
adequado os seus fundamentos e pedido final, procedendo, ainda,
ao recolhimento das custas iniciais em 2% sobre o valor da causa.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7002243-07.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: Nome: ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAQUINAS
E PECAS PESADAS S/A
Endereço: Avenida Canaã, 1599, Áreas Especiais, Ariquemes - RO
- CEP: 76870-249
Advogados do(a) EXEQUENTE: LEONARDO HENRIQUE
BERKEMBROCK - RO0004641, JULIANO DIAS DE ANDRADE RO0005009
Requerido: Nome: COENG COMERCIO E CONSTRUCOES
ELETRICAS LTDA - ME
Endereço: Av. Paulo de Assis Ribeiro, 429, Centro, Colorado do
Oeste - RO - CEP: 76993-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos.
1- Designo LEILÃO PÚBLICO (art. 886, inciso IV, NCPC) para o
dia 13/08/2018, às 09:00 horas, com vista à expropriação do bem
imóvel penhorado e avaliado nos autos.
1.1- Desde já designo segundo Leilão Público presencial para
o dia 22/08/2018, às 09:00 horas, para a hipótese de não haver
interessados na arrematação do bem na realização do primeiro
leilão designado (art. 886, inciso V, NCPC).
2- Os leilões serão realizados por Oficial de Justiça, de forma
presencial, na sede do juízo, localizada no Fórum Dr. Aluizio Sayol
de Sá Peixoto – Av. Tancredo Neves, n. 2606.
3- Expeça-se o respectivo edital, segundo os requisitos do art. 886,
NCPC, com descrição detalhada do bem, que deverá ser afixado
na sede do juízo, no local de costume, e publicado, uma só vez,
no Diário Oficial da Justiça. O edital deverá, ainda, ser publicado,
uma só vez, em jornal impresso de ampla circulação local e em
sítio da imprensa local, situado na rede mundial de computadores,
observando-se que sua publicação deve ocorrer com antecedência
mínima de 05 dias da data designada para o primeiro leilão (art.
887, §1º, NCPC), mediante comprovação nos autos.
4- Consigne-se no edital que será considerado preço vil, para
ambas as datas designadas, o lance inferior a 60% do valor de
avaliação do bem (art. 891, parágrafo único, NCPC). O pagamento
deverá ser à vista, por depósito judicial (art. 892, NCPC), podendo
o arrematante apresentar proposta de pagamento parcelado, desde
que observados os requisitos previstos no art. 895, do NCPC,
em especial a necessidade de prestação de caução, sendo que
somente será aceito pelo juízo a prestação de caução real ou por
fiança bancária (art. 885, NCPC.
5- Intime-se, com pelo menos 05 dias de antecedência da data do
primeiro leilão, as pessoas indicadas o art. 889, do NCPC, na forma
prevista em lei.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7008274-09.2018.8.22.0002
Classe: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)
Requerente: Nome: LUCIMAR GALVO
Endereço: RUA BEIJA FLOR, 885, SETOR 02, Ariquemes - RO CEP: 76870-000
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Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ANTONIO GERON
GHELLERE - RO0001842
Requerido: Nome: LUCILENE GALVO
Endereço: 10ª RUA, 884, ALAMEDA, SETOR 02, Ariquemes - RO
- CEP: 76870-000
Vistos.
Intime-se a parte autora para que esclareça, em 05 dias, o pleito de
redistribuição do feito, considerando que o mesmo não envolve a
Fazenda Pública, bem como não se processam perante o Juizado
Especial Cível ações de procedimentos especiais, conforme
entendimento pacificado na jurisprudência e Enunciado n. 8 do
Fonaje.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7008269-84.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: CARLINHOS PEREIRA DA SILVA
Endereço: AC Ariquemes, LINHA C-60 BR 421, CHACARA BOA
VISTA, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) AUTOR: ELIEL LENI MESTRINER BARBOSA RO0005970
Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Vistos e examinados.
1- Processe-se com gratuidade.
2- Deixo de designar audiência prévia de conciliação nos termos do
art. 334, §4º, inciso II, NCPC.
3- Em atenção ao art. 1º da Recomendação Conjunta n. 01,
de 15/12/2015 do CNJ, com objetivo de proporcionar o célere
desfecho do feito, determino desde já a realização de perícia e
de estudo social do caso, nomeio, desde já, como médica perita
a Dra. SIMONI TOWNES DE CASTRO - CRM 2479 para a qual
arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), em razão da causa ser de natureza previdenciária, sendo a
parte autora beneficiária da justiça gratuita, observados os critérios
estabelecidos no art. 28, parágrafo único da Resolução n. CJFRES-2014/00305, estando abaixo do limite máximo autorizado. A
aplicação da majoração, segundo o limite previsto no parágrafo
único do art. 28 da Resolução, justifica-se por questões fáticas e
típicas desta Comarca acerca da disponibilidade/especialidade
dos profissionais médicos à disposição nesta urbe, haja vista a
escassez de profissionais de algumas especialidades (oncologista,
neurologista, psiquiatra entre outros), o que impõe a nomeação de
perito residente em outra Comarca para a realização de perícias
em sistema de mutirão, aumentando o custo para a sua realização
(despesas de translado, hospedagem, alimentação e o serviço
pericial).
3.1- A perita deverá ser intimada da presente nomeação, podendo
apresentar escusa no prazo de 15 dias (art. 157, §1º do NCPC),
presumindo-se a sua aceitação, caso decorrido o prazo se
mantenha silente. Em caso de aceitação expressa deverá designar
dia, horário e local para realização da perícia, observando uma
data mínima de 20 dias, para viabilizar a intimação das partes.
3.2- Conste na intimação que a perícia tem por fim averiguar se a
parte autora possui alguma enfermidade/debilidade ou redução da
capacidade de trabalho, indicando, em caso positivo, se a mesma
o torna incapaz para o trabalho e se eventual incapacidade é
definitiva ou temporária, total ou parcial, indicando, no último caso,
o tratamento aplicável e o tempo estimado. O laudo, que além do
exame médico avaliativo do perito deverá responder objetivamente
aos quesitos padronizados pela Recomendação n. 1, de 15/12/2015
do CNJ e por este juízo, que se encontram depositados em cartório,
deverá ser apresentado no cartório da Vara, em 15 dias após a
data agendada pelo perito para realização da perícia, observando
os requisitos exigidos no artigo 473 do NCPC.
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4- Sem prejuízo, intimem-se as partes para que, caso queiram,
manifestem-se sobre a nomeação do perito e indiquem assistente
técnico, no prazo de 15 dias, a contar da intimação desta DECISÃO
(art. 465, §1º, NCPC).
5- Com a resposta da perita, intimem-se as partes do dia, horário e
local da realização da perícia.
6- Apresentado o laudo, solicite-se o pagamento dos honorários
periciais da perita no sistema AJG da Justiça Federal.
8- Com a juntada do laudo pericial, cite-se a parte ré para contestar
no prazo de 30 dias (art. 183 c/c o art. 335, NCPC), facultando-lhes
a apresentação de resposta e/ou proposta de acordo, nos termos
do art. 1º, II da Recomendação Conjunta n. 1, de 15/12/2015.
9- Sem prejuízo, intime-se a parte autora para, querendo, manifestar
a respeito do laudo pericial e do relatório social, no prazo de 15
dias, devendo seu assistente, caso tenha sido indicado, apresentar
seu parecer no mesmo prazo.
10- Caso o INSS apresente defesa, intime-se o autor para
manifestar-se em réplica, em 15 dias (art. 350, NCPC).
11- Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que
pretendem produzir, justificando a necessidade, em 05 dias.
SERVE O PRESENTE DE CITAÇÃO.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7011675-84.2016.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
Requerente: REQUERENTE: I. B. F.
Advogado do(a) REQUERENTE: LUUIZ ANTONIO PREVIATTI RO000213B
Requerido: INVENTARIADO: O. F. F.
Advogado do(a) INVENTARIADO:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica a parte autora, intimada para, no prazo de 15
dias, comprovar o pagamento das custas finais no valor de R$
11.297,78 (onze mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e
oito centavos), sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
GRACIELI LANDO
Processo n. 7013901-28.2017.8.22.0002
Classe: ALVARÁ JUDICIAL (1295)
Requerente: Nome: MARIA LOPES DE MEIRA
Endereço: Área Rural, LINHA C-18 GLEBA -03 LOTE 04 ASS.
MARIA JOSE RIQUE, Área Rural de Ariquemes, Ariquemes - RO
- CEP: 76878-899
Nome: MARIA D APARECIDA LOPES DE MEIRA
Endereço: Área Rural, LINHA C-18 GLEBA -03 LOTE 04 ASS.
MARIA JOSE RIQUE, Área Rural de Ariquemes, Ariquemes - RO
- CEP: 76878-899
Nome: FERNANDO LOPES DE MEIRA
Endereço: Área Rural, LINHA C-18 GLEBA -03 LOTE 04 ASS.
MARIA JOSE RIQUE, Área Rural de Ariquemes, Ariquemes - RO
- CEP: 76878-899
Nome: ODAIR JOSE DE MEIRA
Endereço: Área Rural, LINHA C-18 GLEBA -03 LOTE 04 ASS.
MARIA JOSE RIQUE, Área Rural de Ariquemes, Ariquemes - RO
- CEP: 76878-899
Nome: GERALDO LOPES DE MEIRA
Endereço: Área Rural, LINHA C-18 GLEBA -03 LOTE 04 ASS.
MARIA JOSE RIQUE, Área Rural de Ariquemes, Ariquemes - RO
- CEP: 76878-899
Vistos.
1- Recebo a emenda à inicial. Altere-se a classe do feito para
“arrolamento sumário ou inventário”.
2- Defiro o recolhimento das custas ao final.
3- Associe-se ao pólo ativo o novo patrono constituído nos autos
para intimação do presente DESPACHO.
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4- Nomeio inventariante Geraldo Lopes de Meira, nos termos do
art. 617, inciso II, do NCPC, ficando dispensado o compromisso,
vez que defiro o processamento do feito sob o rito de arrolamento
(art. 659 e 660, NCPC).
5- Intime-se o inventariante para que apresente, em 20 dias, as
primeiras declarações acompanhada dos documentos necessários
para a inventariança, já apresentando o plano de partilha, já que se
trata de arrolamento sumário.
Ariquemes, 6 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7005449-92.2018.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: AURELINA DE SOUZA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL BURG - RO0004304
Requerido: EXECUTADO: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
Advogado do(a) EXECUTADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI
LATELLA - MG0109730
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada da expedição do alvará.
Ariquemes, 10 de julho de 2018.
GRACIELI LANDO
Processo n. 7008390-49.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: ENOQUE DE SOUZA LOPES
Advogado do(a) AUTOR: LILIAN MARIA SULZBACHER RO0003225
Requerido: RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO
SEGURO DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES RO0005369
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, ficam as partes intimadas da designação da
perícia para o dia 14 de agosto de 2018 às 14:30hs, na Clínica
Otorrino Med Center, sito à Avenida Jamari, n. 2901, Setor 01, em
Ariquemes com Dra. Simoni Townes de Castro.
O patrono da parte autora deverá intimá-la a comparecer a
perícia designada com laudos e exames já realizados, evitando a
solicitação de novos exames.
Ficam as partes intimadas do valor dos honorários periciais fixados
em R$ 1.000,00 (um mil reais), podendo manifestar a respeito no
prazo de 5 dias (art. 465 §3º NCPC). Não havendo impugnação
deverá, a parte Requerida, efetuar o pagamento no prazo de 5
dias, sob pena de preclusão da prova. O pagamento deverá ser
feito mediante depósito judicial em favor deste Juízo (art. 95, §§1º
e 2º NCPC).
Ariquemes, 10 de julho de 2018.
MARIA EDINEIA DA CUNHA OLIVEIRA
Processo n. 7005576-64.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: AUTOR: JOSELINA ARAUJO LIMA
Advogado do(a) AUTOR: JULIANA DA SILVA - RO7162
Requerido: RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO
SEGURO DPVAT S/A
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 1ª Vara Cível, ficam as partes intimadas da designação da perícia
para o dia 14 de agosto de 2018, às 14:30hs, na Clínica Otorrino
Med Center, sito à Avenida Jamari, n. 2901, Setor 01, em Ariquemes
com Dra. Simoni Townes de Castro.
O patrono da parte autora deverá intimá-la a comparecer a
perícia designada com laudos e exames já realizados, evitando a
solicitação de novos exames.
Ficam as partes intimadas do valor dos honorários periciais fixados
em R$ 1.000,00 (um mil reais), podendo manifestar a respeito no
prazo de 5 dias (art. 465 §3º NCPC).
Ariquemes, 10 de julho de 2018.
MARIA EDINEIA DA CUNHA OLIVEIRA
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Processo n. 7008182-31.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: PEDRO AMORIM DA SILVA
Endereço: Área Rural, BR 364, Linha C-40, Gleba 35, Lote 67, Área
Rural de Ariquemes, Ariquemes - RO - CEP: 76878-899
Advogado do(a) AUTOR: VALDENI ORNELES DE ALMEIDA
PARANHOS - RO0004108
Requerido: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1044, - até 582 - lado par,
Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-028
Vistos.
Intime-se a parte autora para que acoste aos autos, em 15 dias,
sob pena de indeferimento da inicial, documentos comprobatórios
da alegada qualidade de segurado especial rurícola, inclusive cópia
de seu CNIS, documentos essenciais para o ajuizamento da ação.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7004704-15.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: EUNICE PEREIRA DE PAULA
Endereço: AC Alto Paraíso, 3533, Avenida Jorge Teixeira 3628,
Centro, Alto Paraíso - RO - CEP: 76862-000
Advogados do(a) AUTOR: NICOLE DIANE MALTEZO MARTINS RO0007280, THIAGO VALIM - RO0006320
Requerido: Nome: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro
DPVAT S/A
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, - de 58 ao fim - lado par,
Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
Nome: GALDINO JOSE DOS SANTOS
Vistos.
Concedo à requerente mais 10 dias, para acostar aos autos a
certidão de óbito do genitor da falecida, documento essencial para
o ajuizamento da ação, com vistas a demonstrar a sua legitimidade
ativa, sob pena de indeferimento da inicial.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7008427-76.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: EXEQUENTE: BELMIRO ROGERIO DUARTE
BERMUDES NETO
Advogado do(a) EXEQUENTE: BELMIRO ROGERIO DUARTE
BERMUDES NETO - RO0005890
Requerido: EXECUTADO: MARCIO ROBERTO LOPES DE
SOUSA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica(m) a(s) parte(s) autora, intimada(s) para, no
prazo de 05 dias, impulsionar o feito, requerendo o oportuno, face
o decurso do prazo de suspensão.
Obs: O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria
Pública, Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
Público, nos termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 10 de julho de 2018.
GRACIELI LANDO
Processo n. 7008144-19.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: JUAREZ FLORIANO
Endereço: Rua Crisantemo, 3221, São Luiz, Ariquemes - RO CEP: 76875-620
Advogado do(a) AUTOR: KARINE REIS SILVA - RO0003942
Requerido: Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL
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Endereço: Rua José de Alencar, 2094, ESQUINA C FLORIANO
PEIXOTO, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-064
Advogado do(a) RÉU:
Vistos e examinados.
1- Processe-se com gratuidade.
2- Deixo de designar audiência prévia de conciliação nos termos do
art. 334, §4º, inciso II, NCPC.
3- Defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar que
o requerido implemente o benefício de auxílio-doença em favor
da parte autora, mantendo-o até o deslinde final deste feito ou até
nova DECISÃO.
3.1- A concessão da medida é devida, uma vez que os documentos
acostados aos autos demonstram com eficiência a verossimilhança
do alegado, em especial a sua qualidade de segurado como
contribuinte individual, qualidade que se mantém em razão da
concessão administrativa do benefício de auxílio-doença desde
01/09/2013, cessado aos 16/05/2018, a princípio, indevidamente,
pois o laudo médico contemporâneo carreado com a inicial,
atesta que a parte autora apresenta parestesia em mão esquerda
associada a dor no membro superior esquerdo, encontra-se em fila
de espera para tratamento, estando incapacitado para o trabalho.
Assim, vislumbro que o perigo de dano irreparável é inconteste,
considerando que se trata de verba alimentar que lhe auxiliará no
sustento próprio durante o curso do feito, podendo a medida ser
revertida a qualquer momento à vista de novos elementos.
3.2 – Para imediata implantação do benefício, intime-se diretamente
a APS/ADJ – Porto Velho, localizada na rua Campos Sales, 3132,
bairro Olaria, para que cumpra a ordem no prazo de 10 dias, sob
pena de multa diária que fixo em R$100,00 (cem reais), pelo
período máximo de 20 dias.
4- Em atenção ao art. 1º da Recomendação Conjunta n. 01,
de 15/12/2015 do CNJ, com objetivo de proporcionar o célere
desfecho do feito, nomeio, desde já, como médica perita a Dra.
SIMONI TOWNES DE CASTRO- CRM n. 2479/RO para a qual
arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), em razão da causa ser de natureza previdenciária, sendo a
parte autora beneficiária da justiça gratuita, observados os critérios
estabelecidos no art. 28, parágrafo único da Resolução n. CJFRES-2014/00305, estando abaixo do limite máximo autorizado. A
aplicação da majoração, segundo o limite previsto no parágrafo
único do art. 28 da Resolução, justifica-se por questões fáticas e
típicas desta Comarca acerca da disponibilidade/especialidade
dos profissionais médicos à disposição nesta urbe, haja vista a
escassez de profissionais de algumas especialidades (oncologista,
neurologista, psiquiatra entre outros), o que impõe a nomeação de
perito residente em outra Comarca para a realização de perícias
em sistema de mutirão, aumentando o custo para a sua realização
(despesas de translado, hospedagem, alimentação e o serviço
pericial).
4.1- O perito deverá ser intimado da presente nomeação, podendo
apresentar escusa no prazo de 15 dias (art. 157, §1º do NCPC),
presumindo-se a sua aceitação, caso decorrido o prazo se
mantenha silente. Em caso de aceitação expressa deverá designar
dia, horário e local para realização da perícia, observando uma
data mínima de 20 dias, para viabilizar a intimação das partes.
4.2- Conste na intimação que a perícia tem por fim averiguar se
o autor possui alguma enfermidade/debilidade ou redução da
capacidade de trabalho, indicando, em caso positivo, se a mesma
o torna incapaz para o trabalho e se eventual incapacidade é
definitiva ou temporária, total ou parcial, indicando, no último caso,
o tratamento aplicável e o tempo estimado. O laudo, que além do
exame médico avaliativo do perito deverá responder objetivamente
aos quesitos padronizados pela Recomendação n. 1, de 15/12/2015
do CNJ e por este juízo, que se encontram depositados em cartório,
deverá ser apresentado no cartório da Vara, em 05 dias após a
data agendada pelo perito para realização da perícia, observando
os requisitos exigidos no artigo 473 do NCPC.
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5- Sem prejuízo, intimem-se as partes para que, caso queiram,
manifestem-se sobre a nomeação do perito e indiquem assistente
técnico, no prazo de 15 dias, a contar da intimação desta DECISÃO
(art. 465, §1º, NCPC).
6- Com a resposta do perito, intimem-se as partes do dia, horário e
local da realização da perícia.
7- Apresentado o laudo, solicite-se o pagamento dos honorários
periciais no sistema AJG da Justiça Federal.
8- Com a juntada do laudo, cite-se a parte ré para contestar no
prazo de 30 dias (art. 183 c/c o art. 335, NCPC), facultando-lhes a
apresentação de resposta e/ou proposta de acordo, nos termos do
art. 1º, II da Recomendação Conjunta n. 1, de 15/12/2015.
9 – Sem prejuízo, intime-se a parte autora para, querendo,
manifestar a respeito do laudo pericial, no prazo de 15 dias,
devendo seu assistente, caso tenha sido indicado, apresentar seu
parecer no mesmo prazo.
10- Caso o INSS apresente defesa, intime-se o autor para
manifestar-se em réplica, em 15 dias (art. 350, NCPC).
11- Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que
pretendem produzir, justificando a necessidade, em 05 dias.
SERVE O PRESENTE DE CITAÇÃO.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7000874-41.2018.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: ANILTON CAMPOS FARIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CLEONICE DA SILVA LACHESKI
- RO0004703
Requerido: EXECUTADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM E TRANSPORTES DO ESTADO DE RONDONIA
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 1ª Vara Cível, fica(m) a(s) parte(s) autora, intimada(s) para, no
prazo de 05 dias, manifestar sobre os cálculos da contadoria.
O prazo será em dobro nos casos de: Curador, Defensoria Pública,
Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal, Municípios e
suas respectivas autarquias e fundações de direito Público, nos
termos dos artigos 180, 183, 186 do NCPC.
Ariquemes, 10 de julho de 2018.
MARIA EDINEIA DA CUNHA OLIVEIRA
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 1ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493,endereço eletrônico:
www.tjro.jus.br, e-mail: aqs1civel@tjro.jus.br; aqs1cível@hotmail.
com
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias
De: RICARDO BORGES ARANTES - CPF: 127.472.788-08,
atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) executado(a) acima a tomar
conhecimento que foi bloqueado/penhorado via Bacenjud o valor
de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) podendo manifestarse no prazo de 05 (cinco) dias:
OBSERVAÇÃO: Ser-lhe-á nomeado curador, ao executado, na
pessoa de qualquer dos representantes da Defensoria Pública
Estadual atuantes nesta Comarca, que deverá ser intimado a
apresentar defesa no prazo legal.
Processo n.: 7004425-63.2017.8.22.0002
Assunto: [Causas Supervenientes à SENTENÇA ]
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQUENTE: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA
Advogado: GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA - RO0002027
EXECUTADO: JOAO ARANTES NETO, RICARDO BORGES
ARANTES

QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

218

Valor do Débito: R$ 74.687,22
Eu,______, HUDSON CASCAES MATOS, Técnico Judiciário
subscrevo e assino por determinação judicial.
Ariquemes-RO, 5 de julho de 2018.
HUDSON CASCAES MATOS
Técnico Judiciário – Assinatura Digital
Caracteres: 1036
Preço por caractere: 0,01872
Total: R$ 19,39
Processo n. 7003991-74.2017.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40)
Requerente: Nome: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO
SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Endereço: Rua Benjamin Constant, 308, Arigolândia, Porto Velho RO - CEP: 76801-200
Advogado do(a) AUTOR: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS RO0003208
Requerido: Nome: CLAUDENE MELO OLIVEIRA
Endereço: Rua Inglaterra, 4177, Jardim Europa, Ariquemes - RO CEP: 76870-000
Advogado do(a) RÉU:
Vistos
À vista do endereço apurado pelo sistema RENAJUD, conforme
espelho anexo, intime-se a parte autora para providenciar a citação
da requerida, em 5 dias.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7006199-31.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157)
Requerente: Nome: CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
Endereço: Rua Cassimiro de Abreu, 3435, - até 3429/3430,
Colonial, Ariquemes - RO - CEP: 76873-726
Nome: QUELLI OLINTO DOS SANTOS
Endereço: Rua Cassimiro de Abreu, 3435, - até 3429/3430,
Colonial, Ariquemes - RO - CEP: 76873-726
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARINALVA DE PAULO RO0005142
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARINALVA DE PAULO RO0005142
Requerido: Nome: ECLESIASTICO OLINTO
Endereço: Avenida Jorge Teixeira 3628, Centro, Alto Paraíso - RO
- CEP: 76862-970
Nome: JEFFERSON GARCIA OLINTO
Endereço: Avenida Jorge Teixeira 3628, Centro, Alto Paraíso - RO
- CEP: 76862-970
Advogado do(a) EXECUTADO: CORINA FERNANDES PEREIRA
- RO0002074
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos
1 - Indefiro o pedido retro, porque DECISÃO do TJRO é clara ao
se referir ao imóvel objeto da lide, e não a eventuais edificações
existentes sobre ele.
2 - Cumpra-se a DECISÃO do ID n. 18923914.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7008291-45.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: SANDRA SILVA FREITAS
Endereço: Avenida Rio Pardo, 891, - de 803 a 1421 - lado ímpar,
Setor Recreativo, Ariquemes - RO - CEP: 76873-033
Advogado do(a) AUTOR: BRUNO ALVES DA SILVA CANDIDO RO0005825
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Requerido: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 2375, ATRAS DA FEIRA
DO PRODUTOR, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP:
76872-853
Advogado do(a) RÉU:
Vistos
Intime-se a parte autora para emendar a inicial, em 15 dias, sob
pena de indeferimento, para acostar instrumento de procuração
contemporâneo ao ajuizamento da presente.
Ariquemes, 10 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito

Vistos
1 - Expeça-se alvará de levantamento dos valores incontroversos
depositados pela parte executada nos autos.
2 - Após, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para o
cálculo dos valores devidos ao exequente, nos termos do acórdão
proferido pelo TJRO, considerando o limite para juros e correção a
data dos depósitos judiciais.
3 - À vista dos cálculos, intimem-se as partes para manifestar a
respeito, em 5 dias, e após conclusos para deliberação.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito

Processo n. 7015335-52.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EXEQUENTE: COSME DOS SANTOS MENEZES
Advogado do(a) EXEQUENTE: FABIANO REGES FERNANDES RO0004806
Requerido: EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXECUTADO: ALAN ARAIS LOPES RO0001787
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes 1ª Vara Cível, fica a parte autora intimada da expedição do alvará.
Ariquemes, 10 de julho de 2018.
GRACIELI LANDO

Processo n. 7009681-21.2016.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Requerente: Nome: ADAILTON BARBOSA DE LIMA
Endereço: CRUZEIRO DO SUL, 5107, ROTS DO SOL, Ariquemes
- RO - CEP: 76874-038
Nome: PAULO HENRIQUE BARBOSA DE LIMA
Endereço: CRUZEIRO DO SUL, 5107, ROTA DO SOL, Ariquemes
- RO - CEP: 76874-038
Advogado do(a) EXEQUENTE: SIDNEI RIBEIRO DE CAMPOS RO0005355
Advogado do(a) EXEQUENTE: SIDNEI RIBEIRO DE CAMPOS RO0005355
Requerido: Nome: ADEIR RODRIGUES DE LIMA
Endereço: Rua Jasmin, 2092, 4 rua., Setor 04, Ariquemes - RO CEP: 76873-472
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos
1 - O bem já foi avaliado, conforme laudo do ID n. 14884425,
tornando dispensável nova avaliação.
2 - Quanto às deduções, à exceção das despesas com transferência
de responsabilidade dos adquirentes, devem ser levantada
e comprovadas nos autos, juntamente com o demonstrativo
atualizado do débito, para fins de intimação do executado quanto
ao pedido de adjudicação.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n.: 7009494-13.2016.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MAGALI ALVES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: TAVIANA MOURA CAVALCANTI RO0005334
RÉU: JORCENILDO ALVES SILVA
Advogado do(a) RÉU: ERINEY SIDEMAR DE OLIVEIRA LUCENA
- RO0001849
Vistos e examinados.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MAGALI ALVES DA
SILVA em desfavor do JORCENILDO ALVES SILVA.
A autora narrou que contratou o requerido, seu irmão, para construir
sua casa. Disse que não possuía o dinheiro para a empreitada,
por isso pegou emprestado com o seu vizinho o importe de R$
50.000,00 e deu o referido dinheiro em adiantamento ao réu.
Asseverou que o requerido somente iniciou obra, mas logo após a
abandono, o que forçou a autora a suportar o prejuízo do referido
valor. Assim, pleiteou a condenação do requerido à indenização
dos R$ 50.000,00, mais o pagamento do importe de R$ 20.000,00
a título de indenização dos danos morais suportados. Juntou os
documentos.
Concedida a gratuidade de justiça no ID 6230302.
Audiência de conciliação infrutífera no ID 7665851.
Contestação no ID 9195158, rebatendo os argumentos da parte
autora. O deMANDADO disse que não foi contratado pela requerida,
mas sim por Egberto, o qual entregou o cheque pessoalmente ao
requerido. Destacou que não existiu o empréstimo alegado na
inicial. Alegou que o valor contratado foi de R$ 67.000,00, mas
as mudanças ocorridas na obra após o pacto comprometeram

Processo n. 7000184-80.2016.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Requerente: Nome: STHEFANY BIANCA DE JESUS SILVA
Endereço: desconhecido
Nome: ALINE DE JESUS SANTOS
Endereço: Rua Umuarama, 4888, Setor 09, Ariquemes - RO - CEP:
76876-316
Advogado do(a) EXEQUENTE: BRUNO ALVES DA SILVA
CANDIDO - RO0005825
Advogado do(a) EXEQUENTE: BRUNO ALVES DA SILVA
CANDIDO - RO0005825
Requerido: Nome: POLIANO JOSÉ DE JESUS SILVA
Endereço: RUA ALFREDO ALVES DE ARAÚJO, 1915, SETOR
12, Ariquemes - RO - CEP: 76870-000 Endereço: RUA ALFREDO
ALVES DE ARAÚJO, 1915, SETOR 12, Ariquemes - RO - CEP:
76870-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos
Intime-se a parte exequente para indicar o paradeiro do executado
para fins de cumprimento do MANDADO de prisão, em 5 dias.
Ariquemes, 9 de julho de 2018.
DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ
Juíza de Direito
Processo n. 7002648-09.2018.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157)
Requerente: Nome: RODRIGO LEVENTI GUIMARAES
Endereço: Rua Itália, 3073, Jardim Europa, Ariquemes - RO - CEP:
76871-300
Advogado do(a) EXEQUENTE: DANIELLA PERON DE MEDEIROS
- RO0005764
Requerido: Nome: RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE
INTERCAMBIO LTDA.
Endereço: Rua Amazonas, 439, 14 andar, conjunto 141, Centro,
São Caetano do Sul - SP - CEP: 09520-070
Nome: BRASIL TROPICAL HOTEL E CLUBE DE VIAGENS LTDA
Endereço: Avenida Antônio Justa, 2323, Avenida Abolição, 5 andar,
Sala 01, Meireles, Fortaleza - CE - CEP: 60165-090
Advogado do(a) EXECUTADO: FLAVIA AZZI DE SOUZA
NICASTRO - SP168553
Advogados do(a) EXECUTADO: ROSANA PATRICIA PEGO DE
FREITAS - RO8286, PAULO ROBERTO MONTEIRO PORTELA
- CE20541
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o orçamento inicial. Asseverou que não praticou condutas que
pudessem ofender a requerente ou qualquer ato ilícito de sua parte
que ensejasse reparação. Ressaltou que a autora nada provou.
Assim, requereu a improcedência da ação, juntando documentos.
Réplica apresentada no ID 10213163, impugnando as alegações
do requerido e reforçando os argumentos da inicial.
Oportunizada a especificação de provas (ID 11027612), a autora
pleiteou a juntada de documentos e a inquirição de testemunhas
(ID 11221328), enquanto o requerido postulou a inquirição de
testemunhas (ID 11264141).
DECISÃO saneadora no ID 14808291.
Audiência de instrução realizada no ID 16322142, ato em que foram
inquiridas as testemunhas Egberto Silva Filho e Jucimar Ribeiro.
Alegações finais da autora no ID 16614460 e do requerido no ID
16651741.
É o relatório. DECIDO.
Cuida-se de ação em que a autora pleiteia a condenação do
requerido, seu irmão, ao pagamento do valor de R$ 50.000,00
a título de indenização de danos materiais e R$ 20.000,00 pela
indenização dos danos extrapatrimoniais.
De plano, decreto a revelia do requerido. Eis que a contestação foi
apresentada a destempo. Ressalta-se, contudo, que a revelia não
induz, necessariamente, à procedência do pedido, pois deve ser
analisada dentro do conjunto probatório existente nos autos. Tratase apenas de uma presunção relativa de veracidade dos fatos
alegados pela parte contrária, desde que verossímeis e coerentes
com as provas dos autos, não afetando matérias de direito. Logo, a
extensão dos efeitos da confissão será apreciada com reservas por
este juízo, em cotejo com a documentação já encartada.
Pois bem. Depois de aprofundada análise do conjunto probatório,
verifica-se que a ação deve ser julgada parcialmente procedente.
Explica-se.
Atinente ao pleito de reparação dos DANOS PATRIMONIAIS, a
autora disse que empreitou uma obra para o requerido e, em razão
disso, pegou emprestado o valor de R$ 50.000,00 e deu o referido
valor em pagamento ao deMANDADO. Alegou, contudo, que o réu
não procedeu conforme o combinado, vindo a abandonar a obra
logo no início, o que causou o prejuízo da referida importância, já
que ficou sem o objeto da contratação e sem o dinheiro.
O réu, por sua vez, disse que não firmou contrato com sua irmã, mas
sim com o vizinho dela, Egberto. Alegou que o valor do contrato foi de
R$ 67.000,00 e recebeu a entrada de R$ 50.000,00 do Sr. Egberto,
mas o valor foi empreendido na obra, sendo que as mudanças na
construção ensejaram diferenças que impossibilitaram o término
da empreita. Portanto, nada deve à demandante.
In casu, contudo, a razão está com a autora.
O documento de ID 5591803, associado ao testemunho do senhor
Egberto Silva Filho, tornou patente a existência do negócio entre
as partes, bem como o pagamento do valor indicado na inicial.
De fato, a autora deu em pagamento ao requerido o valor de R$
50.000,00 e o referido não empreendeu na obra a contraprestação
proporcional ao pagamento.
Além disso, os documentos que acompanharam a petição de
ID 11221328, confirmaram as alegações da autora, de que foi
obrigada a contratar e pagar serviços de terceiros, em que pese a
obrigação existente por parte do réu.
E mais, extrai-se da inquirição da testemunha Jucimar Ribeiro que
o demandando não compareceu à obra conforme alegado em sua
contestação.
Nesse contexto, portanto, tem-se que a parte autora se desincumbiu
do seu ônus probatório, pelo que cabia ao réu provar a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da demandante.
Entretanto, o requerido não trouxe aos autos prova alguma de
seus argumentos, se limitando a apresentar alegações genéricas
e desprovidas de suporte documental. Na verdade, nem mesmo
apresentou contestação no prazo legal.
Em adição a isso, ressalta-se que oportunizada a especificação de
provas, a única testemunha que o requerido arrolou (ID 11264141)
não foi inquirida, ante a ausência da mesma e a constatação da
preclusão na audiência de ID 16322142.
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Portanto, deve-se concluir que a autora suportou o prejuízo que
alegou na inicial, razão pela qual a procedência do pedido de
indenização dos danos patrimoniais é condição que se impõe.
No concernente ao pedido de indenização dos DANOS MORAIS,
pretende a demandante receber indenização pelos danos
extrapatrimoniais que alegou ter sofrido por causa da conduta
do réu nas negociações. No entanto, são inocorrentes os danos
morais alegados no caso em tela.
A angústia ou sofrimento que ensejam violação à moral e determinam
o dever de indenizar devem fugir à normalidade, interferindo
intensamente no comportamento psicológico da vítima, causandolhe aflição e desequilíbrio. E as provas carreadas não atestaram
qualquer plus aos fatos narrados pela requerente, chegando a
acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
Nessa quadratura, ressalta-se que os fatos descritos na inicial, de
per si, não acarretam dano moral. E as testemunhas inquiridas em
audiência não esclareceram fatos ensejadores de reparação.
Assim, mesmo considerando os efeitos da revelia, não é possível
concluir que a situação narrada na inicial abalou subjetivamente
direitos da personalidade da requerente, para fins de demonstração
de dano moral sofrido em decorrência da conduta do réu. Não existe
um suporte fático mínimo a configurar lesão indenizável.
Então, apesar dos transtornos gerados pelo deMANDADO e os
incômodos sofridos pela autora ao se deparar as dificuldades para
resolver problemas descritos nos autos, os referidos devem ser
tratados como inevitáveis aborrecimentos a que estão expostos
os contratantes de empreiteiros, construtores e prestadores de
serviços em geral.
Naturalmente que da relação decorreram dissabores, porém, estes
não são indenizáveis, posto que a configuração do dano moral
requer a ofensa a algum dos atributos da personalidade, o que não
foi verificado no caso concreto.
Portanto, como as circunstâncias descritas nos autos inegavelmente
se limitaram à seara dos meros dissabores, contratempos e
aborrecimentos da vida cotidiana, improcedente é o pedido
indenizatório.
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por
MAGALI ALVES DA SILVA em desfavor do JORCENILDO ALVES
SILVA, e por essa razão CONDENO o requerido a pagar à parte
autora o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de
danos materiais, corrigido monetariamente nos termos da Súmula
43 do STJ e acrescido do juro de mora de 1% ao mês nos termos
da Súmula 54 do STJ.
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização dos danos
morais
Tendo ocorrido sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do
CPC, considerando as proporções de êxito das pretensões de
cada parte, CONDENO a parte autora a pagar 30% das custas
e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça a ela
deferida e a inexigibilidade do art. 98, § 3º, do CPC; e a parte ré a
pagar os 70% restantes.
Quanto aos honorários sucumbenciais, CONDENO a parte autora
a pagar ao patrono da parte ré honorários advocatícios que arbitro
em 10% sobre a parte líquida que decaiu de seu pedido inicial,
observada a condição suspensiva de exigibilidade do art. 98, § 3º,
do CPC; e a parte ré a pagar ao patrono da parte autora honorários
advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.
Considerei, para tanto, o alto zelo dos procuradores das partes, o
fato de serem os serviços profissionais prestados do foro da sede
da advocacia deles, a relativa simplicidade da causa, e a abreviação
do trabalho pela necessidade de dilação probatória curta.
Via de consequência, declaro extinto o feito com resolução do
MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Operado o trânsito em julgado, com a confirmação da SENTENÇA,
arquivem-se os autos, atendidas as formalidades legais.
P. R. I. C.
Ariquemes/RO, 9 de julho de 2018.
Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz
Juíza de Direito
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2ª VARA CÍVEL
2º Cartório Cível
2ª Vâra Cível, Infância e Juventude da Comarca de AriquemesRO.
Juiza de Direito Drª Elisangela Nogueira
Sugestões e reclamações façam-nas pessoalmente a Diretora
de Cartório Vânia de Oliveira ou via internet através do e-mail:
aqs2civel@tjro.jus.br
Proc.: 0010412-78.2012.8.22.0002
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Arli Antonio Schneider
Advogado:Isabel Moreira dos Santos (RO 4171), Sandra Islene
de Assis (OAB/RO 5256)
Litisconsorte Passiv:F. C. Comercio de Medicamentos e
Perfumaria Ltda E.p.p., Wania Alves Salvador, Maringá Center
Comércio de Turbinas Ltda, Joanides Aparecido Martins, Tokio
Marine Seguradora S.a
Advogado:Agda Maria da Cunha (OAB/MT 7233), Denis Augusto
Monteiro Lopes. (OAB/RO 2433), Marco Roberto Costa Macedo
(OAB 16021)
DESPACHO:
1. Intime-se a requerida Wania Alves Salvador acerca da não
localização da testemunha NILSON MOREIRA BARROS,
devendo informar seu endereço atualizado, caso insista em sua
oitiva, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão da
prova. 1.1. A requerida Wania deverá ainda se manifestar sobre
a não localização do requerido Joanides Aparecido Martins para
tomada de depoimento pessoal, devendo informar seu endereço
atualizado caso insista em sua oitiva, no prazo de 05 (cinco) dias.
2. Intime-se a requerida Maringá Center Comércio de Turbinas
Ltda para se manifestar sobre a não localização das testemunhas
HENRIQUE DA SILVA NETO e OZEIAS OLIVEIRA SOUIZA,
devendo informar seu endereço atualizado, caso insista na oitiva,
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão da prova.. 2.1
A requerida Maringá deverá ainda comprovar a distribuição da
carta precatória expedida à Comarca de Apuí-AM, para oitiva da
testemunha MAIKON KLEBER, no prazo de 05 (cinco) dias, sob
pena de preclusão da prova.3. Caso venha aos autos o endereço
atualizado das testemunhas, defiro desde já a expedição de carta
precatória.Ariquemes-RO, segunda-feira, 9 de julho de 2018.
Elisangela Nogueira Juíza de Direito
Proc.: 0010451-41.2013.8.22.0002
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Eli de Souza Mussi
Advogado:Weverton Jefferson Teixeira Heringer. ( OAB/RO 2514)
Requerido:Farmácia de Manipulação Prosigma Ltda. Me,
Tabelionato de Protestos da Comarca de Ariquemes
Advogado:Salvadora Aparecida Jacinto Yoshida Borghi (OAB/SP
146.943), Corina Fernandes Pereira. (OAB/RO 2074)
Retorno do TJ:
Manifeste a parte interessada sobre o retorno dos autos do
Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias.
Proc.: 0006925-95.2015.8.22.0002
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Cleide Ferreira Rangel
Advogado:Angélica Mariano da Silva Rocha ( 7038), Andrean
Cesar Filgueiras de Normandes (OAB/RO 6660)
Requerido:Oi S.a. Ou Oi Móvel S.a. Filial Porto Velho
Advogado:Rochilmer Melo da Rocha Filho (RO 635)
Retorno do TJ:
Manifeste a parte interessada sobre o retorno dos autos do
Tribunal de Justiça, no prazo 5 (cinco) dias.
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Proc.: 0008415-55.2015.8.22.0002
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Darci Antônio Scandolara
Advogado:José Assis dos Santos. (OAB/RO 2591)
Requerido:Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a
Advogado:Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/RO 5369)
Retorno do TJ:
Manifeste a parte interessada sobre o retorno dos autos do Tribunal
de Justiça, noprazo de 5 (cinco) dias.
Proc.: 0004528-63.2015.8.22.0002
Ação:Embargos à Execução
Embargante:Município de Ariquemes
Advogado:Paulo César dos Santos. (RO 4768)
Embargado: A. A. Construções Ltda
Advogado:Nelson Sérgio da Silva Maciel. (SP 154572), Jânio
Sérgio da Silva Maciel (OAB/RO 1950)
Retorno do TJ:
Manifeste a parte interessada sobre o retorno dos autos do Tribunal
de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias.
Vânia de Oliveira
Diretora de Cartório

3ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700823694.2018.8.22.0002
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Valor da Causa: 0,00
Nome: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA
Endereço: AC Salgado Filho, 271, Avenida Nações Unidas 284,
Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-970
Advogado do(a) DEPRECANTE:
Nome: CIMAL COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS
ARIQUEMES LTDA - EPP
Endereço: Linha C-65, esquina com a rua do Aeroporto, Setor
Industrial, Ariquemes - RO - CEP: 76870-000
Advogado do(a) DEPRECADO:
DESPACHO
Vistos.
Cumpra-se a presente, servindo a segunda via de MANDADO.
Após, cumprido o ato, devolva-se à origem com nossos
cumprimentos.
Oportunamente, promova, a escrivania, as baixas de estilo junto
ao sistema.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 6 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701246364.2017.8.22.0002
Classe: ALVARÁ JUDICIAL (1295)
Valor da Causa: R$ 937,00

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Nome: MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO
Endereço: LINHA C- 50, LOTE 163, GLEBA 02, ZONA RUARAL,
BR 421, Ariquemes - RO - CEP: 76870-000
Advogado do(a) REQUERENTE:
DECISÃO
Vistos.
Defiro o pedido retro. Expeça-se novo ofício à Caixa Econômica
Federal, solicitando informações acerca dos valores existentes na
conta FGTS, vinculado ao CPF 341.143.192-04.
Com o ofício, encaminhe-se copia do do documentos de
Id.13954699.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700344145.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 72.019,49
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI
Endereço: Av Ayrton Senna, 1109, setor 01, Buritis - RO - CEP:
76880-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: SELVA SIRIA SILVA CHAVES
GUIMARAES - RO0005007
Nome: ALVARO RONCONI TORRES
Endereço: Avenida Rio Branco, 3420, Jardim Jorge Teixeira,
Ariquemes - RO - CEP: 76876-574
Nome: JOSE ANTONIO TORRES DE CASTRO
Endereço: LH C-15, 4017, S/N, PST 03, Zona Rural, Monte Negro
- RO - CEP: 76888-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
1. Fixo honorários em 10% (art. 827 do CPC).
2. Cite-se o executado para, no prazo de três (3) dias, pagar a
dívida com os juros e encargos, ou opor EMBARGOS em quinze
(15) dias, nos termos do art. 231 do CPC, independentemente de
penhora, depósito ou caução (art. 829, 914 e 915, CPC).
Consigne no MANDADO que:
a) o prazo para pagamento da dívida atualizada, acrescida de
juros, custas e honorários advocatícios, é de 3 (três) dias, a contar
da citação (art. 829 do CPC);
b) nos termos do art. 212, §2º do CPC, independente de autorização
judicial, poderá o oficial de justiça proceder com as citações,
intimações e penhoras, no período de férias forenses, nos feriados
ou dias úteis fora do horário previsto no art. 212, caput do CPC,
observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
c) havendo o pagamento voluntário e total nesse prazo, o devedor
terá o benefício de redução da verba honorária para a metade da
que fora arbitrada no deferimento da petição inicial (art. 827, §1º
do CPC);
d) decorrido o prazo sem pagamento, penhore-se e avalie-se
o(s) bem(ns) nomeado(s) pelo credor na inicial. Não havendo
tal nomeação, penhore-se e avaliem-se tantos bens localizados,
quanto bastem para garantir a satisfação do crédito e acessórios;
d.1) fica desde já deferido o auxílio de força policial em caso de
resistência (art. 846, §2º do CPC).
e) o prazo de EMBARGOS do devedor será de 15 (quinze) dias, a
contar da juntada aos autos do MANDADO de citação ou ocorrendo
qualquer das hipóteses previstas no art. 231 do CPC.
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f) não sendo localizado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça
com o arresto de bens quantos bastem para garantir a execução
(art. 830 e ss. do CPC).
g) esclareça à parte executada que no prazo para oposição de
embargos, reconhecendo o crédito do exequente, poderá mediante
o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais
custas e honorários advocatícios, requerer o PARCELAMENTO
do restante do débito remanescente em até 06 (seis) parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por
cento) ao mês (artigo 916 do CPC).
h) em sendo satisfeita a execução, intime-se a parte executada
para que efetue o pagamento do corresponde a 1% (um por cento)
do valor da execução, no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição
em dívida ativa (art. 12, III c/c art. 17 da Lei Estadual 3.896/2016).
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Sirva a presente DECISÃO como MANDADO /CARTA PRECATÓRIA
DE CITAÇÃO, ARRESTO, PENHORA, AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO
para ser cumprida pelo Meirinho, que deverá observar o endereço
constante na contrafé, a qual segue anexa ao MANDADO, bem
como a descrição do bem, caso tenho sido nomeado.
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700523135.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 255.596,70
Nome: BANCO DO BRASIL S.A.
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 915, Porto, Cuiabá - MT - CEP:
78025-300
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
Nome: NADIR JORDAO DOS REIS
Endereço: Rua São Vicente, 2110, Setor 03, Ariquemes - RO CEP: 76870-344
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Em primazia à citação pessoal e considerando que o executado
reside no endereço constante dos autos, porém estava em viagem
quando da última diligência realizada pelo Oficial de Justiça, a
realização de nova tentativa de citação pessoal do réu é medida
que se impõe.
Por isso, proceda com nova diligência para a citação do réu,
devendo o Sr. Oficial de Justiça atentar-se à possibilidade de
ocultação (art. 253 do CPC).
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700314188.2015.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 1.423,43
Nome: HOSPITAL DAS CLINICAS DE ARIQUEMES LTDA
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 1294, Setor 02,
Ariquemes - RO - CEP: 76873-156

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Advogados do(a) EXEQUENTE: TAÍS BRINGHENTI AMARO
SILVA - RO0005234, ERLETE SIQUEIRA - RO0003778
Nome: SHEILA DORNELA ARRUDA
Endereço: Rua Ecoara, 641, Jardim Jorge Teixeira, Ariquemes RO - CEP: 76876-570
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
1. Apesar de o veículo indicado à penhora estar em nome de
terceiro, restou comprovado pelo exequente, ao menos por
ora, que o automóvel está sendo utilizado pela executada. Não
obstante, relativamente à comprovação da propriedade de veículo
automotor, tem-se que o registro no DETRAN não gera presunção
absoluta da propriedade do bem, haja vista que possui função
meramente cadastral.
O fato de não constar, no certificado de registro e licenciamento
de veículo o nome do devedor, não faz presumir que não seja ele
proprietário do veículo. O registro no órgão de trânsito não tem
a FINALIDADE de transferir a propriedade do bem; conforme
o ordenamento jurídico vigente, o domínio dos bens móveis se
transfere mediante simples tradição. Anote-se, portanto, que o
simples registro no DETRAN não configura a propriedade de bem
móvel, mesmo porque tal requisito, que é administrativo, não possui
eficácia erga omnes.
Diante de todo o exposto, determino seja expedido MANDADO
de penhora e avaliação do veículo TOYOTA/COROLLA XEI 1.8
FLEX, PLACA DZF 0818, cor azul, depositando-o na pessoa da
executada.
2. Quanto ao requerimento de suspensão da CNH da executada,
o art. 139, IV, do CPC/2015, permite ao juiz “determinar todas as
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Não obstante, deve-se considerar que a base estrutural do
ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que, em seu art. 5º,
XV, consagra o direito de ir e vir.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MEDIDAS INDUTIVAS E COERCITIVAS. UTILIDADE. ART.
139, IV, NCPC. PREJUÍZO AO DIREITO DE IR E VIR DOS
DEVEDORES. Embora o art. 139, IV, do CPC/2015 permita ao
juiz determinar medidas atípicas para assegurar o cumprimento
de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária, no caso vertente, os elementos coligidos
não convencem de que as providências em questão serão úteis ao
atingimento do fim colimado na execução. Inadmissibilidade de se
afetar o direito de ir e vir do executado para forçá-lo ao pagamento
do débito. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 080163771.2017.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª
Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de
julgamento: 27/10/2017
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDAS
ASSECURATÓRIAS DO CUMPRIMENTO DE COMANDO
JUDICIAL. ART. 139, IV, NCPC. PREJUÍZO AO DIREITO DE IR E
VIR DOS DEVEDORES. 1. Atento à efetividade que se espera do
processo judicial, o legislador do Novo Código de Processo Civil,
no art. 139, IV, do referido diploma, dilatou os poderes do juiz, na
medida em que, na condução do processo, deverá “determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária. 2. Muito embora as cláusulas gerais como aquela
trazida pelo art. 139, IV, do Código de Processo Civil de 2015
sejam abstratas e genéricas, porque se utilizam propositalmente
de conceitos indeterminados para lhes permitir maior alcance,
sua concretude deve ser extraída do próprio litígio enfrentando
pelo Juiz, que, dessa forma, não está autorizado a implementar
toda e qualquer providência porventura requerida pela parte
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interessada no cumprimento da obrigação. 3. Não há como afastar
a CONCLUSÃO de que a suspensão e apreensão do passaporte
e da CNH da devedora afigura-se demasiadamente gravosa,
pois à sua intensidade não correspondente a relevância do bem
jurídico que se pretende tutelar com a satisfação da execução. 4.
A medida, ademais, importa em violação ao direito de ir e vir dos
devedores, retirando-lhes o direito de livremente se locomover.
Não se afigura razoável sacrificar o direito constitucional de
liberdade de locomoção em favor da satisfação de crédito que
sequer tem natureza alimentar. 5. Na verdade, medidas dessa
natureza não têm adequação ao fim a que se destina, ou seja, não
são capazes de satisfazer o crédito. Representam exclusivamente
coação à pessoa do devedor, incompatível com a moderna
concepção da obrigação, consubstanciada na responsabilidade
exclusivamente patrimonial do devedor, e divorciada da garantia
constitucional da liberdade e a proibição da prisão do devedor e,
consequentemente, de todo e qualquer meio de obter a satisfação
da obrigação mediante a violação de direitos fundamentais da
pessoa, que não podem ser sacrificados sem observância ao
princípio da proporcionalidade.6. Recurso não provido. DECISÃO
mantida. (TJSP. AI 20209232320178260000 SP 202092323.2017.8.26.0000. Orgão Julgador: 10ª Câmara de Direito
Privado. Publicação: 05/04/2017. Julgamento: 04/04/2017. Relator:
Carlos Alberto Garbi)
Posto isso, INDEFIRO o pedido de suspensão da CNH da
executada.
3. Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa à executada
pela não indicação de bens à penhora, o art. 774, V, do CPC, dispõe
que: “Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta
comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não
indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e
os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se
for o caso, certidão negativa de ônus.”
Considerando que, mesmo intimada a indicar quais são e onde
se encontram bens passíveis de penhora, comprovando sua
propriedade, sob pena de prática de ato atentatório à Justiça, a
executada quedou-se inerte, pertinente o reconhecimento de ato
atentatório à dignidade da justiça e a aplicação de multa de até
20% sobre o valor atualizado da causa.
Dessa forma, tendo em vista as peculiaridades do caso, entendo
ser razoável a aplicação de multa no montante de 10% sobre o
valor atualizado da execução, a qual será revertida a favor do
exequente, exigível nos próprios autos.
4. Cumpridas as deliberações supra, vistas à exequente para
manifestação, no prazo de 10 dias.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7005632-63.2018.8.22.0002
Requerente: BENEDITA BOMBARDE DOS SANTOS ALVES
Advogado do(a) AUTOR: MARCOS ROBERTO FACCIN RO0001453
Requerido: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA/CERON
Advogado do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207
Fica a parte autora, através de seu advogado, INTIMADA da
apresentação da contestação para, querendo, apresentar
impugnação no prazo legal.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7003015-33.2018.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: EMILIA BARREIRO DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDSON LUIZ RIBEIRO BISSOLI RO0006464
EXECUTADO: BANCO FICSA S/A.
Advogados do(a) EXECUTADO: ADRIANO MUNIZ REBELLO
- PR0024730, FERNANDA ADESTRO MIRALHE - SP207823,
VINICIUS NASCIMENTO SALDANHA DE OLIVEIRA - RO0001933
INTIMAÇÃO
Fica a parte exequente, por intermédio de seu advogado,
devidamente intimada para comprovar o recolhimento das custas
da diligência requerida
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701529167.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 800,94
Nome: CONQUISTA COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI EPP
Endereço: AC Ariquemes, 2281, Av Tancredo Neves, Setor
Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUCYARA ZIMMER - RO0005888
Nome: ADRIANA SANTOS DAVID
Endereço: rua Waschington, 1204, setor 10, Ariquemes - RO CEP: 76870-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Suspenda-se o feito pelo prazo de 90 dias.
Ao final, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15
dias, dê andamento ao feito, sob pena de extinção.
Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 6 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7012800-53.2017.8.22.0002
Requerente: UNIDAS SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CAROLINE FERRAZ - RO0005438
Requerido: JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado(a), no prazo de 05
dias, intimada a retirar carta precatória expedida, bem como, no
prazo de 10 dias, comprovar sua distribuição.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 000387129.2012.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 79.460,21
Nome: FLORESTAL - PLANEJAMENTO PAISAGISMO E
CONSULTORIA LTDA - EPP
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXEQUENTE: VINICIUS VECCHI DE CARVALHO
FERREIRA - RO0004466
Nome: Aldair Rodrigues Fernandes
Endereço:, Rio Crespo - RO - CEP: 76863-000
Nome: José Mário de Souza
Endereço:, Rio Crespo - RO - CEP: 76863-000
Nome: ZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME
Endereço: Rua Maracatiara, Setor 04, Rio Crespo - RO - CEP:
76863-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Suspenda-se o feito pelo prazo de 30 dias.
Ao final, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15
dias, dê andamento ao feito, sob pena de extinção.
Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 0000039-12.2017.8.22.0002
Requerente: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Advogado do(a) AUTOR:
Requerido: PORTICO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA
- EPP e outros (2)
Advogado do(a) RÉU: MAURICIO BONI DUARTE AZEVEDO RO0006283
Advogado do(a) RÉU: MAURICIO BONI DUARTE AZEVEDO RO0006283
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte Requerida, através de seu procurador, INTIMADA para
apresentar contrarrazões ao recurso de apelação ID n. 18794031.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 000382171.2010.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 151.102,96
Nome: Levi Gustavo Alves de Freitas
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXEQUENTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE
FREITAS - RO0004634
Advogado do(a) EXEQUENTE:
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Nome: CENTRAL COM. DE PNEUS LTDA - ME
Endereço: Rua Primo Amaral, 1776, Setor 03, Buritis - RO - CEP:
76880-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Suspenda-se o feito pelo prazo de 90 dias ou até que
sobrevenham informações quanto à resolução do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica proposto pelo autor
em desfavor da ré.
Ao final, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15
dias, dê andamento ao feito, sob pena de extinção.
Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700388175.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 4.620,62
Nome: DISTRIBUIDORA EBENEZER LTDA - ME
Endereço: Av. brasil, 3077, setor 05, Jaru - RO - CEP: 76890-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: IURE AFONSO REIS - RO0005745
Nome: A. DE OLIVEIRA VIEIRA - ME
Endereço: linha C - 18, Km 04, s/n, nome fantasia ADEILDO DE
OLIVEIRA - fone 69- 9.920, zona rural, Cacaulândia - RO - CEP:
76889-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Suspenda-se o feito pelo prazo de 12 meses.
Ao final, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15
dias, dê andamento ao feito, sob pena de extinção.
Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700867139.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 443,27
Nome: CONQUISTA COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI EPP
Endereço: AC Ariquemes, 2281, Av Tancredo Neves, Setor
Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUCYARA ZIMMER - RO0005888
Nome: ELIANE DA SILVA MIRANDA
Endereço: R Paranavai, 4197, Jdim Alvorada, Ariquemes - RO CEP: 76870-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou
pessoalmente, caso não tenha advogado constituído ou
representado pela Defensoria Pública, para pagar em 15 (quinze)
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dias, o débito executado, ATUALIZADO na data do pagamento,
sob pena de multa de 10% sobre o valor da execução e honorários
advocatícios no importe de 10%, nos termos do artigo 523, §1º, do
CPC.
Caso tenha sido citado por edital na fase de conhecimento, intimese por edital, conforme art. 513, §2º, IV do CPC.
Advirta-se que transcorrido o prazo para pagamento voluntário,
iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação à execução como técnica de
defesa (art. 525 do CPC).
Fica o executado ainda ciente que, havendo pagamento parcial
no prazo previsto acima, a multa e os honorários incidirão sobre o
remanescente do débito e de que transcorrido o prazo para pagamento
voluntário, iniciar-se-á o prazo para impugnação, que deverá ser
realizada em observância ao disposto no artigo 525 do CPC.
Em não havendo pagamento, certifique-se e intime-se o credor
para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito, acrescendo
aos cálculos a multa de 10% (dez por cento), inclusive com os
honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor excutido, bem como para requerer o que entender pertinente
para a satisfação de seu crédito.
Sem prejuízo, desde logo, caso requerido pela parte, autorizo
a expedição da certidão do teor da DECISÃO, que deverá ser
fornecida conforme artigo 517, § 2º, do CPC, após o decurso do
prazo para pagamento voluntário, de modo a permitir que a parte
efetue o protesto da DECISÃO.
Em sendo efetuado o pagamento no prazo legal, expeça-se alvará
judicial em nome da(o) Exequente.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7004998-67.2018.8.22.0002
Requerente: MARIA DE LOURDES SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL BURG - RO0004304
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Fica a parte Requerente, através de seu procurador, INTIMADA
para apresentar réplica à Contestação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701407889.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 78.923,19
Nome: R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Endereço: Avenida Capitão Sílvio, 3798, - de 3508 a 3798 - lado
par, Grandes Áreas, Ariquemes - RO - CEP: 76876-678
Advogado do(a) EXEQUENTE: ARLINDO FRARE NETO RO0003811
Nome: GLAUCIA BEGALLI
Endereço: 3ª Rua, 2557, Setor 03, Ariquemes - RO - CEP: 76870-000
Advogados do(a) EXECUTADO: LAERCIO MARCOS GERON RO0004078, EDIO JOSE GHELLERE - RO0002121, MARCELO
ANTONIO GERON GHELLERE - RO0001842
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DESPACHO
Vistos, etc.
Conforme comprovante adiante, a diligência junto ao BACENJUD
surtiu efeito bloqueando valores irrisórios, que sequer cobrem as
custas processuais, razão pela qual procedi com o desbloqueio, já
que eram insuficientes para satisfação da dívida.
Realizei consulta junto ao RENAJUD e logrei êxito na localização
de um veículo, de propriedade da executada, conforme espelho
que segue.
No entanto, não promovi a restrição de circulação do veículo
em nome da executada, tendo em vista que se trata de veículo
antigo, de pouca comercialização, como também não se sabe sua
localização.
Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, dar regular
prosseguimento à execução salientando que, doravante, os pedidos
de bloqueio de bens, diligências, deverão ser acompanhados do
pagamento da taxa prevista no art. 17, da Lei Estadual 3.896/2016
(Regimento de Custas), para cada requerimento, salvo se
beneficiário da gratuidade da justiça.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 10 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700403967.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 1.196,95
Nome: E. R. CUSTODIO CONFECCOES - ME
Endereço: AC Ariquemes, 1631, Al. Piquia,, Setor Institucional,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUCYARA ZIMMER - RO0005888
Nome: LEONICE NEVES DA COSTA
Endereço: AC Ariquemes, 3386, Rua Carimbo, Jardim Jorge
Teixeira, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos, etc.
Conforme comprovante adiante, a diligência junto ao BACENJUD
surtiu efeito bloqueando valores irrisórios, que sequer cobrem as
custas processuais, razão pela qual procedi com o desbloqueio, já
que eram insuficientes para satisfação da dívida.
Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, dar regular
prosseguimento à execução salientando que, doravante, os pedidos
de bloqueio de bens, diligências, deverão ser acompanhados do
pagamento da taxa prevista no art. 17, da Lei Estadual 3.896/2016
(Regimento de Custas), para cada requerimento, salvo se
beneficiário da gratuidade da justiça.
Ressalto que desde já fica INDEFERIDO novo pedido de penhora
eletrônica ou de restrição de veículos, uma vez que as diligências
foram realizadas nos autos recentemente. Eventual pedido
de diligência junto ao CRI, IDARON e JUCER também restam
indeferidos, uma vez que o credor tem autonomia para diligenciar
junto aos órgãos mencionados para busca de bens de propriedade
da executada, cabendo ao Judiciário promovê-los em caso de
recusa, já que o interesse público resta configurado.
Eventual pleito de penhora de imóvel deve ser acompanhado de
certidão de inteiro teor.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 10 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes
3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701511588.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 2.175.372,72
Nome: BANCO DO BRASIL S.A.
Endereço: Quadra SEPN 515 Bloco A, 515, Asa Norte, Brasília DF - CEP: 70770-501
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS RO0006673
Nome: EMEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Endereço: Rua Rio Negro, 2299, - de 2259 a 2551 - lado ímpar,
Grandes Áreas, Ariquemes - RO - CEP: 76876-704
Nome: NADIR JORDAO DOS REIS
Endereço: Rua São Vicente, 2110, Setor 03, Ariquemes - RO CEP: 76870-344
Nome: ANA MARIA HOLANDA FILHA JORDAO DOS REIS
Endereço: Rua Rio Negro, 2299, - de 2259 a 2551 - lado ímpar,
Grandes Áreas, Ariquemes - RO - CEP: 76876-704
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Compulsando os autos, afigura-se insignificante o valor da
penhora em relação ao total da dívida exequenda, de modo
que, descabe levar a efeito a constrição que não vai cumprir a
FINALIDADE do processo executório, conforme preleciona o art.
836, do CPC.
Logo, diante do valor irrisório obtido pela penhora via BACENJUD,
procedi com a sua liberação.
Em consulta ao RENAJUD logrei êxito na localização de veículos
em nome da parte executada, e procedi com a restrição de
circulação. Contudo tal medida não é suficiente para satisfação da
pretensão do autor, porquanto trata-se de medida administrativa,
tendo eficácia como garantia da execução tão somente com a
penhora do bem.
Informo a parte exequente que o veículo em questão possui gravame
de alienação fiduciária, o que, ao menos momentaneamente,
impede que recaia penhora sobre o bem.
Promovi consulta junto ao INFOJUD buscando informações acerca
de eventuais bens em nome da parte executada. Tendo em vista
o caráter sigiloso das informações ora juntadas, doravante, o feito
tramitará em segredo de justiça.
Diante do resultado das diligências realizadas, dê-se vistas dos
autos a parte exequente para conhecimento e manifestação
adequada, indicando bens à penhora, no prazo de 10 dias.
Ressalto que, desde já, fica indeferido novo pedido de penhora
eletrônica ou de restrição de veículos, uma vez que as diligências
foram realizadas nos autos recentemente.
Eventual pedido de diligência junto ao CRI, IDARON e JUCER
também restam indeferidos, uma vez que o(a) credor(a) tem
autonomia para diligenciar junto aos órgãos mencionados para
busca de bens de propriedade da executada, cabendo ao Judiciário
promovê-los, tão somente em caso de recusa, já que o interesse
público restaria configurado.
Eventual pleito de penhora de imóvel deve ser acompanhado de
certidão de inteiro teor.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 10 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700921357.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 4.332,94
Nome: CONQUISTA COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI EPP
Endereço: AC Ariquemes, 2281, Av Tancredo Neves, Setor
Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUCYARA ZIMMER - RO0005888
Nome: ROSICLEIA SOARES DE OLIVEIRA
Endereço: R Boto, 2247, Aereas Especiais, Ariquemes - RO - CEP:
76870-000 Endereço: R Boto, 2247, Aereas Especiais, Ariquemes
- RO - CEP: 76870-000 Endereço: R Boto, 2247, Aereas Especiais,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Considerando a resposta positiva, fica convolado o bloqueio em
penhora.
1. Intime-se a parte executada para oferecer impugnação à
penhora, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos
do art. 854, §3º, do CPC, sem prejuízo do prazo de impugnação
disposto no art. 525 do CPC.
1.1 Caso não tenha advogado, a intimação deverá ser realizada
pessoalmente.
1.2 Em tendo sido citada, na fase de conhecimento, via edital, a
intimação será realizada na pessoa de seu curador.
2. Em caso de inércia ou anuência da parte executada, expeça-se o
necessário para levantamento da quantia em favor da parte autora,
podendo ser retirado por seu advogado, caso tenha poderes para
tanto.
3. Após, intime-se a parte exequente para requerer o que entender
de direito, no prazo de 10 (dez) dias, importando a inércia em
suspensão/arquivamento do feito.
4. Ressalto que desde já fica indeferido novo pedido de penhora
eletrônica ou de restrição de veículos, uma vez que as diligências
foram realizadas nos autos recentemente. Eventual pedido
de diligência junto ao CRI, IDARON e JUCER também restam
indeferidos, uma vez que o credor tem autonomia para diligenciar
junto aos órgãos mencionados para busca de bens de propriedade
da executada, cabendo ao Judiciário promovê-los em caso de
recusa, já que o interesse público resta configurado.
4.1 Eventual pleito de penhora de imóvel deve ser acompanhado
de certidão de inteiro teor.
5. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os
autos conclusos.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 10 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700004390.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Causa: R$ 1.801,75
Nome: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXEQUENTE:
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Nome: LOURIVAL CORDEIRO DA SILVA
Endereço: Travessa Garapeira, 9306, Setor 01, Ariquemes - RO CEP: 76870-068
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos, etc.
Considerando que o endereço localizado na diligência junto
ao INFOJUD é diverso do apresentado nos autos, expeça-se
MANDADO de citação no endereço localizado abaixo, nos termos
do DESPACHO inicial.
INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Consulta de Informações
Cadastrais
CPF: 085.323.975-49
Nome Completo: LOURIVAL CORDEIRO DA SILVA
Nome da Mãe: MARIA DA GLORIA
Data de Nascimento: 05/10/1942
Título de Eleitor: 0005167682305
Endereço: R LIRIO 2095 SETOR 04
CEP: 78930-000
Municipio: ARIQUEMES
UF: RO
No caso de infrutífera a nova tentativa de citação, DEFIRO a
citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, publicando-se nos
sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC.
Decorrido o prazo, caso não venha manifestação, desde já nomeio
um dos membros da Defensoria Pública, para funcionar como
curador especial em caso de revelia.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 5 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701512280.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 25.595,60
Nome: MARIA IRACEMA DE ALMEIDA CORREA
Endereço: Rua Salvador, 2693, Setor 03, Ariquemes - RO - CEP:
76870-446
Advogado do(a) EXEQUENTE: VINICIUS VECCHI DE CARVALHO
FERREIRA - RO0004466
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
MARIA IRACEMA DE ALMEIDA CORREA interpôs Embargos
de Declaração, alegando que a SENTENÇA de id. 18940907
padece de omissão, porquanto o juízo não se manifestou
acerca da condenação do requerido em honorários advocatícios
sucumbenciais.
Os embargos foram interpostos dentro do prazo legal, previsto no
artigo 1.023 do Código de Processo Civil.
É, em essência, o relatório. Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.023 do
CPC, podendo ser interpostos quando houver, na DECISÃO,
obscuridade, contradição ou omissão.
Com efeito, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro
da Cunha, na obra “Curso de Direito Processual Civil – Meios de
Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais”, que:
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“Considera-se omissa a DECISÃO que não se manifestar: a) sobre
um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes
(para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfretamento
de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não
acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório);
c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis
de oficio pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas
pela parte.
A DECISÃO é obscura quando for ininteligível, quer porque malredigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um os
requisitos da DECISÃO judicial é a clareza; quando esse requisito
não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse
esclarecimento.
A DECISÃO é contraditória quando traz proposições entre si
inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição
entre a fundamentação e a DECISÃO.”
Pois bem. No caso dos autos, não se verifica quaisquer destas
hipóteses, eis que este Juízo fixou os honorários sucumbenciais em
10% do valor da execução no DESPACHO inicial do cumprimento
de SENTENÇA (id 8123608).
Desta forma, considerando que os aclaratórios têm como função
a revisão de DECISÃO em decorrência de omissão, obscuridade
ou contradição, bem como o fato de este magistrado ter fixado os
honorários sucumbenciais no DESPACHO inicial, os quais dou
por bem manter neste patamar, conheço dos embargos, na forma
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGANDO-LHES
provimento.
Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 10 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7000579-72.2016.8.22.0002
Requerente: C. A. C. A. e outros
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL SILVA COIMBRA RO0005311
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL SILVA COIMBRA RO0005311
Requerido: M. D. C. A.
Advogado do(a) EXECUTADO: JOHNI SILVA RIBEIRO - RO7452
Fica a parte Requerente, através de seu procurador, NOVAMENTE
INTIMADA para se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça,
ID n. 17334457 e dar o devido andamento ao feito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700299428.2016.8.22.0002
Classe: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)
Valor da Causa: R$ 150.205,55
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: AC Esplanada das Secretarias, 2986, CPA - Porto
Velho, Pedrinhas, Porto Velho - RO - CEP: 76801-976
Nome: ROSELY MENDES DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Natal, 2328, Setor 03, Ariquemes - RO - CEP:
76870-515
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Nome: LUIZ FERNANDO MOREIRA CAMPOS
Endereço: Rua Natal, 2328, Setor 03, Ariquemes - RO - CEP:
76870-515
Advogado do(a) RÉU: LAERCIO MARCOS GERON - RO0004078
DESPACHO
Vistos.
DEFIRO, ante a relevância e pertinência, a produção de prova oral
requerida.
Intimem-se o MP e o Estado de Rondônia para que, no prazo de 05
(cinco) dias, a contar da publicação desta DECISÃO, apresentem
o endereço completo da testemunha VICTORIO JOÃO GHISI,
referenciada à fl. 164, sob pena de desistência de sua oitiva.
Designo audiência de instrução para o dia 06 de setembro de 2018,
às 10h., onde será realizada a oitiva das testemunhas arroladas,
bem como tomado o interrogatório do(s) requerido(s) indicados
pelo Parquet (id 18154821).
Ressalto que, de acordo com o art. 455 do CPC, a intimação da
testemunha é ônus daquele que a requer, ou seja, dispensa-se a
intimação do juízo.
Assim, devem, as partes, comprovar a intimação de suas
testemunhas, conforme preconiza o § 1º do art. 455 do CPC, no
prazo de 3 (três) dias, antes da audiência, ou comprometer-se a
trazê-las na solenidade (§ 2º do art. 455 do CPC), sob pena de
desistência da inquirição (§§ 1º e 2º do art. 455 do CPC).
Insta destacar que a intimação de testemunha só será feita pela via
judicial “quando: I - for frustrada a intimação prevista no § 1o deste
artigo; II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela
parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou
militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição
ou ao comando do corpo em que servir; IV - a testemunha houver
sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública;
V - a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454.” (CPC,
art. 455, §4º), devendo a parte interessada requerer, por escrito, a
intimação da testemunha, justificando, desde logo, a necessidade
dessa oitiva.
Os atos devem ser expedidos pela escrivania de modo que o feito
deve estar apto à instrução, aguardando a solenidade indicada,
com o prazo mínimo de 72 horas.
Intimem-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 10 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 001231148.2011.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 26.242,42
Nome: COMAVIL COM DE MAQ FERRAMENTAS E REPRES
VILHENA LTDA
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogados do(a) EXEQUENTE: RODRIGO PETERLE RO0002572, SEVERINO JOSE PETERLE FILHO - RO0000437,
LUCIENE PETERLE - RO0002760
Nome: MADEBRAS-MADEIRAS DO BRASIL COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXECUTADO: CORINA FERNANDES PEREIRA
- RO0002074
SENTENÇA
Vistos.
Conforme informado pela parte exequente (id 19023630), a parte
executada adimpliu com o débito integralmente.
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Desta feita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com arrimo no artigo
924, II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da
obrigação executada.
Ante o pedido de extinção feito pela parte credora, antecipo o
trânsito em julgado nesta data (CPC, art. 1.000, parágrafo único).
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO
DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I. e, oportunamente, arquivem-se.
Ariquemes, 10 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700616845.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 57.784,80
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI
Endereço: Av Ayrton Senna, 1109, setor 01, Buritis - RO - CEP:
76880-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: SELVA SIRIA SILVA CHAVES
GUIMARAES - RO0005007
Nome: ERENILZA GOMES FONSECA - ME
Endereço: Alameda do Ipê, 1744, Setor 01, Ariquemes - RO CEP: 76870-056
Nome: ELIANE TRESSMANN OLIVEIRA FONSECA
Endereço: Rua Gavião Real, 4848, Jardim das Palmeiras,
Ariquemes - RO - CEP: 76876-628
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogados do(a) EXECUTADO: ADIMAS ANDRE BIGUINATI PR66015, MARCO ANTONIO BRANDALIZE - PR16439, LUIZ
MARCELO MUNHOZ PIROLA - PR24213, ALESSANDRO
BRANDALIZE - PR31242
DECISÃO
Vistos.
Tratam-se os autos de Embargos de Declaração propostos por
ELIANE TRESSMANN FONSECA alegando contrariedade na
DECISÃO, pois, em que pese reconhecer a ilegitimidade da
Embargante, ora excipiente, extinguiu o feito sem resolução de
MÉRITO.
Destarte, conheço dos embargos, na forma do artigo 1.022, III, do
Código de Processo Civil, e os ACOLHO, para modificar a parte
citada do decisum, passando a ser da seguinte forma:
“Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO
IMPROCEDENTE, a exceção de pré-executividade apresentada,
com fulcro no artigo 487, do Código de Processo Civil,
determinando o prosseguimento da execução apenas em relação
a executada ERENILZA GOMES FONSECA – ME.
Condeno o credor ao pagamento de honorários advocatícios
devidos ao advogado da excipiente, ora fixados em 10% sobre o
valor atualizado da execução.
Intimem-se as partes e, decorrido o prazo para eventual recurso,
intime-se o credor para apresentar planilha atualizada de seu
crédito, requerendo o que de direito para prosseguimento do
feito.”
Com relação às demais determinações, persiste a DECISÃO tal
como está lançada.
Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 10 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701165644.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Causa: R$ 68.371,96
Nome: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
- ME
Endereço: Rua da Ametista, 4380, Flodoaldo Pontes Pinto, Porto
Velho - RO - CEP: 76820-702
Advogado do(a) EXECUTADO: IAN BARROS MOLLMANN RO6894
DECISÃO
Vistos, etc.
A Lei 6.830/80 traz expressamente que o mecanismo a ser utilizado
pelo executado em sua defesa são os embargos à execução,
mediante a prévia segurança do juízo. No entanto, tem-se aceitado
a apresentação de incidentes, não condicionados a prévia penhora,
desde que a matéria aduzida em defesa sejam de ordem pública,
passíveis de reconhecimento a qualquer momento.
Analisando o pleito da executada (Id.17226929), verifico que atende
aos requisitos acima, não tendo caráter meramente protelatório,
razão pela qual recebo a exceção de pré executividade.
Encaminhe-se o feito ao excepto para manifestação no prazo legal.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 10 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700518172.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 12.181,00
Nome: FABIO JULIO VALENTIM DE CARVALHO
Endereço: AC Monte Negro, lINHA 01, km 02, ZONA RURAL,
Centro, Monte Negro - RO - CEP: 76888-970
Advogado do(a) EXEQUENTE: LILIAN MARIA SULZBACHER RO0003225
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
1. Considerando a apresentação dos cálculos pelo(a) exequente,
intime-se o executado para se manifestar, podendo IMPUGNAR a
execução, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 1-B da Lei n. 9494/97
c/c o artigo 535 do CPC).
2. Se não o fizer, desde já fixo honorários na fase de cumprimento
de SENTENÇA em 10% (cabendo ao patrono apresentar planilha
incluindo os honorários), bem como determino seja expedido ofício
requisitório de pagamento/solicitação de Precatório ao órgão
competente, referente aos valores apresentados.
3. Havendo impugnação, intime-se o(a) exequente para se
manifestar no prazo legal.
3.1 CONCORDANDO com os cálculos apresentados pelo INSS,
expeça-se o necessário para o pagamento (RPV/Precatório), sem
necessidade de retorno dos autos à CONCLUSÃO.
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3.1.1 Com a informação de pagamento, desde já autorizo a
expedição de alvará para levantamento do valor a ser depositado
nos autos, devendo ser expedido em nome do(a) exequente e de
seu(ua) patrono(a), respectivamente, quanto ao saldo devedor e
honorários advocatícios.
3.2 NÃO concordando a parte exequente com os cálculos
apresentados, remetam-se os autos à contadoria do juízo para
apuração do valor devido.
3.2.1 Na sequência, às partes para manifestação.
3.2.2 Em seguida, tornem-me conclusos.
4. Após, cumprido todos os atos, arquivem-se com as baixas
necessárias.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 10 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700134120.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Causa: R$ 3.793,68
Nome: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: JOSE ZEFERINO DA SILVA
Endereço: rua fortaleza, 2640, 03, Ariquemes - RO - CEP: 76870000
Advogado do(a) EXECUTADO: KARINE REIS SILVA - RO0003942
DESPACHO
Vistos.
Pela derradeira vez, intime-se o exequente para manifestar se
concorda com os comprovantes de pagamento juntados pelo
executado, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito pelo
pagamento do débito.
Havendo ou não manifestação, tornem os autos conclusos.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 10 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 003336228.2005.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Causa: R$ 407.132,83
Nome: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO ESTADO
DE RONDONIA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA
LTDA
Endereço: Av. Guianas, sn, Lote 01, quadra 06, Setor Industrial,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Defiro o requerimento formulado retro. Em consequência, determino
a SUSPENSÃO do feito pelo prazo requerido (01 ano).
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Ao final, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15
dias, dê andamento ao feito, sob pena de extinção.
Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 10 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 001385163.2013.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Causa: R$ 78.291,46
Nome: IBAMA(Inatituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis)
Endereço: AC Salgado Filho, 271, Avenida Nações Unidas 284,
Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-970
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: D. W. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda
Endereço: Rua Elias Gorayeb, -1420, AP 102 Bloco Tomasio Cond.
Solar Portinari, Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO CEP: 76804-144
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Depreende-se da certidão do Oficial de Justiça que a executada
não mais se encontra em funcionamento, o que, ante o teor da
Súmula 435 do STJ, possibilita o direcionamento da execução ao
sócio-gerente.
Desta feita citem-se os sócios-administradores no endereço
constante na petição retro para, no prazo de 05 dias, pagar a
dívida, acrescida de honorários advocatícios de 10%, ou garantir a
execução, sob pena de penhora.
Em caso de não pagamento, penhore-se quanto bens bastem para
a satisfação do crédito executado.
Providencie a escrivania a inclusão dos sócios, ora executados, no
polo passivo da execução.
Após, tornem os autos conclusos para apreciação dos demais
requerimentos.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 10 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701381154.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 3.610,81
Nome: NORTE FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PIAS E
TANQUES DE MARMORE SINTETICO LTDA - EPP
Endereço: Rua Caucho, 4274, Lote 07, quadra 05, Polo Moveleiro
de Ariquemes, Ariquemes - RO - CEP: 76875-544
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALLISON ALMEIDA TABALIPA RO6631
Nome: V. & V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
EIRELI - ME
Endereço: Avenida Calama, 5789, - de 5699 a 6097 - lado ímpar,
Aponiã, Porto Velho - RO - CEP: 76824-213
Advogado do(a) EXECUTADO:
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DECISÃO
Vistos.
Defiro o pedido retro.
Expeça-se certidão de teor da DECISÃO para protesto da
SENTENÇA transitada em julgado, que deverá conter o nome e a
qualificação do exequente e do executado, o número do processo,
o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento
voluntário, com base no art. art. 517, §§ 1º e 2º, do NCPC.
Mantenho a suspensão do feito até decorrido o prazo de um ano.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 10 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701142988.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 997,21
Nome: CONQUISTA COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI EPP
Endereço: AC Ariquemes, 2281, Av Tancredo Neves, Setor
Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUCYARA ZIMMER - RO0005888
Nome: LEIDA VIEIRA SANTANA
Endereço: Rua Thomas Edson, 2945, Setor 08, Ariquemes - RO CEP: 76870-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
1. Certifique-se a escrivania o valor correto da diligência pretendida,
intimando-se, em seguida, a parte interessada para complementála, em caso de divergência.
1.1 Recolhido o valor escorreito, expeça-se MANDADO de penhora
do(s) bem(ns) da parte executada.
1.2 Quedando-se inerte a parte em efetuar o recolhimento do valor
remanescente, caso existente, entender-se-á pelo seu desinteresse
na respectiva diligência, pelo que deverão os autos voltarem-me
conclusos.
2. DEFIRO, desde já, a penhora dos bens que guarnecem a
residência do executado, atentando-se o Sr. Oficial de Justiça,
quando da diligência, quanto aos tidos como impenhoráveis (art.
833, inciso II, CPC).
2.1 Outrossim, CONCEDO, desde já, a ORDEM DE
ARROMBAMENTO e a requisição de força policial (art. 846, §2º do
CPC), caso haja óbice à penhora, devendo-se proceder na forma
dos arts. 846 e 838 do CPC.
3. Efetivada a penhora e avaliação, INTIMAR a parte executada
da presente, bem como para cientificar-lhe que, querendo, no
prazo de 10 dias, contados da intimação da penhora, requerer a
substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será
menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 847, CPC),
atentando-se para incumbência prevista no parágrafo único, do art.
847, §2º do CPC.
4. Não sendo localizados bens passíveis de penhora, nos termos
do § 2º do art. 847 combinado com o inciso V, do art. 774, ambos
do CPC, o (a) Sr. Oficial(a) de Justiça INTIMARÁ a parte executada
para que, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação, INDIQUE
onde se encontram os bens sujeitos à execução e, em se tratando
de bem imóvel, exiba prova de sua propriedade, sob pena de multa
no percentual de 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da
dívida, nos termos do art. 774, parágrafo único do CPC.
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5. Havendo indicação, proceda-se a respectiva penhora e demais
atos já determinados acima.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO
E INTIMAÇÃO.
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 000512163.2013.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Causa: R$ 266.914,81
Nome: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO ESTADO
DE RONDONIA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: COEMA INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
Endereço:, Alto Paraíso - RO - CEP: 76862-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de execução fiscal proposta pela UNIÃO em face de COEMA
INDÚSTRIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA, buscando, em síntese, a satisfação de débitos tributários
oriundos do inadimplemento de simples nacional.
Tentou-se, de diversas maneiras, a satisfação dos débitos
exequendos sem que se obtivesse sucesso, prezando-se sempre
por garantir que a marcha processual se desse da maneira menos
onerosa ao executado.
Realizaram-se pesquisas junto aos sistemas RENAJUD,
BACENJUD e INFOJUD, mas as diligências restaram infrutíferas.
À fl. 34 foi deferido o direcionamento da execução ao sócio-gerente.
Diante das circunstâncias que permeiam o processo, não há
outra alternativa a não ser o deferimento da penhora do imóvel de
propriedade do sócio administrador da executada, tendo em vista o
manifesto desinteresse do contribuinte em honrar suas obrigações.
Nos termos do art. 845, §1º, do CPC, DEFIRO a penhora do imóvel
definido na Matrícula 66398 do Registro de Imóveis da 1ª Zona de
Fortaleza/CE: casa residencial de n.º 2, situada em Fortaleza/CE,
no condomínio Belize Residence, com frente para a Rua Tabelião
Joaquim Coelho, n.º 588, Distrito de Messejana, no Loteamento
Sítio Carrapicho (Lotes 1, 2, 3 e 4 da Quadra 14 do referido
Loteamento), cuja averbação no cartório de registro de imóveis
será realizada mediante o sistema SNREI.
Realizada a penhora, expeça-se carta precatória à Comarca de
Fortaleza/CE para avaliação do bem, intime-se a parte executada,
na pessoa do seu sócio administrador RAIMUNDO NONATO
RODRIGUES GOMES, e, por ser casado, seu respectivo cônjuge
(CRISTINA FLÁVIA DE SOUSA LOPES) para, em querendo,
apresentar embargos, no prazo de 30 dias.
Cientifique-se a parte proprietária/possuidora do imóvel de que a
perda do bem penhorado poderá ser evitada caso haja o pagamento
do débito, ou negociação junto ao fisco.
Caso a executada tenha sido citada por edital, intime-se na pessoa
do curador.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO TERMO DE PENHORA/
MANDADO DE AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA.
Ariquemes, 10 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes
- RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo:
7012272-19.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 10.661,26
Nome:
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
GENEROS
ALIMENTICIOS OUROPA LTDA
Endereço: Avenida Capitão Sílvio, 2640, - de 2640 a 2760 lado par, Grandes Áreas, Ariquemes - RO - CEP: 76876-696
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALINE ANGELA DUARTE RO0002095
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4137, - de 3601 a 4635 lado ímpar, Industrial, Porto Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogados do(a) EXECUTADO: JONATHAS COELHO
BAPTISTA DE MELLO - RO0003011, ALEX CAVALCANTE DE
SOUZA - RO0001818
DESPACHO
Vistos.
Pela derradeira vez, intime-se a parte executada para, no prazo
de 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o depósito do valor
remanescente, conforme cálculo apresentado pelo exequente
(ID Num.16179999).
Em não havendo manifestação da executada, intime-se o
credor para atualização do cálculo, no prazo de 05 (cinco) dias,
voltando os autos conclusos em seguida, tudo sob pena de
extinção do feito por abandono da causa.
Intimem-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE
CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA
PRECATÓRIA
Ariquemes, 10 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes
- RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo:
0015951-25.2012.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Causa: R$ 2.904,56
Nome: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76873-534
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: OMIRO PRETO
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
1. Expeça-se alvará judicial de levantamento dos valores
bloqueados às fls. 43/44, nos moldes requeridos pelo
exequente.
2. Após, vistas ao exequente para manifestar o que entende de
direito, no prazo de 15 dias.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE
CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA
PRECATÓRIA
Ariquemes, 10 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito

QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

232

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes
- RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo:
0009172-88.2011.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Causa: R$ 840.262,51
Nome: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO
ESTADO DE RONDONIA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: MECANIZACAO E CONSTRUTORA CAMPOS &
MENDES LTDA - EPP
Endereço: desconhecido
Nome: ERNANI RODRIGUES CAMPOS
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
O pleito do credor (ID 18745584) é pertinente.
Isso porque o feito dista desde o ano de 2011 e todas
as diligências, tanto as do Juízo quanto as realizadas
extrajudicialmente pelo credor, restaram infrutíferas.
Assim, a considerar que foram adotadas todas as medidas
possíveis para alcançar a satisfação do débito executado e a
inércia do executado que, apesar de citado (fl. 76), nada fez
para adimplir com sua dívida, a indisponibilidade dos bens é
medida de direito.
No ponto:
EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE
DE BENS. A decretação da indisponibilidade de bens, por ser
medida extrema de intervenção no patrimônio do devedor, é
adotável apenas no caso de não haver outra forma possível de
garantir a dívida, sendo necessária, para seu deferimento, a
comprovação clara, a cargo do exeqüente, da inexistência de
outros bens móveis, imóveis ou veículos passíveis de penhora.
Existindo comprovação do esgotamento das diligências
em busca de bens penhoráveis em nome do executado,
mostra-se razoável a decretação da indisponibilidade de
seus bens, nos termos do artigo 185- A do CTN. (AG 26195
RS 2006.04.00.026195-8; Relator(a): Vilson Darós; Primeira
Turma TRF/4ª Região; Data do Julg. 11/10/2006).
Posto isso, defiro o pleito de ID 18745584 e, com fulcro no
art. 185-A do CTN, determino a indisponibilidade dos bens
da executada MECANIZAÇÃO E CONSTRUTORA CAMPOS
& MENDES LTDA - EPP até o limite da dívida exequenda,
devendo, para tanto, serem expedidos ofícios ao órgãos aos
quais já houve determinação deste juízo em casos similares,
quais sejam: Comissão de Valores Mobiliários, Companhia
Brasileira de Liquidação e Custódia, Bolsa de Valores,
Mercados e Futuros, Conselho de Controle de Atividades
Financeiras, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP,
Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Agência Nacional
de Aviação Civil - ANAC, JUCER, CRI - 1º Ofício e 2º Ofício de
Imóveis de Ariquemes.
Após, vistas à exequente.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE
CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA
PRECATÓRIA
Ariquemes, 10 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700371458.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 130.022,67
Nome: CENTRAL POSTO POLEGATO & SOUZA LTDA
Endereço: Avenida Canaã, 3381, - de 3271 a 3437 - lado ímpar,
Setor 03, Ariquemes - RO - CEP: 76870-503
Nome: MAURICIO POLEGATTO
Endereço: Avenida Canaã, 3381, - de 3271 a 3437 - lado ímpar,
Setor 03, Ariquemes - RO - CEP: 76870-503
Advogado do(a) EXEQUENTE: GUSTAVO DA CUNHA SILVEIRA
- RO4717
Advogado do(a) EXEQUENTE: GUSTAVO DA CUNHA SILVEIRA
- RO4717
Nome: VALTER MATHEUS DA SILVA
Endereço: Rua Florianópolis, 2184, - até 2239/2240, Setor 03,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-292
Advogado do(a) EXECUTADO: WALDINEY MATHEUS DA SILVA
- RO0001057
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por VALTER
MATHEUS DA SILVA, devidamente qualificada nestes autos de
Execução que lhe é movida por CENTRAL POSTO POLEGATO &
SOUZA LTDA, sob o fundamento, em síntese, de ser parte ilegitima
para figurar no polo passivo da demanda.
Intimada, a parte exequente, ora excepta, apresentou manifestação.
Vieram-me os autos conclusos.
É, em essência, o relatório. Fundamento e DECIDO.
De proêmio, importante esclarecer que a exceção de préexecutividade não constitui sucedâneo da impugnação.
A exceção de pré-executividade é admitida somente para a
apreciação de matérias de ordem pública, que possam ser
reconhecidas de ofício pelo Juiz, ou de fato, cuja prova encontre-se
pré-constituída. É descabida a via da exceção de pré-executividade
para se discutir matérias que ensejam dilação probatória, que
devem ser debatidas em sede de embargos do devedor
Noto dos autos, que a execução é fundada em nota promissória
devidamente assinada pelo executado.
No caso concreto, percebo a necessidade de dilação probatória
para discutir o negócio realizado entre as partes, tenho em vista a
existência de titulo executivo, devidamente assinado pelo devedor,
indicando o valor da obrigação, revestindo-se, portanto, de liquidez,
certeza e exigibilidade, atendendo os requisitos exigidos pleo art.
586 do CPC.
Isso posto, observo que a via eleita pela excipiente para provocar a
atividade jurisdicional foi inadequada, na medida em que pretende
discutir matéria que depende de dilação probatória.
Dessa forma, o julgamento de improcedência da presente Exceção
de Pré-Executividade é medida de rigor.
ANTE O EXPOSTO e, por tudo mais que dos autos consta,
REJEITO a presente exceção de pré-executividade, determinando,
via de consequência, o prosseguimento do processo de execução
em seus ulteriores termos.
Sem custas processuais ou honorários advocatícios, por se tratar
de mero incidente processual.
Translade-se cópia desta SENTENÇA nos autos de execução
correspondente.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO
DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701241712.2016.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
Valor da Causa: R$ 60.000,00
Nome: NEUZA MARIA KENNEDY VASCONCELOS
Endereço: Rua México, 735, - de 721/722 a 1012/1013, Setor 10,
Ariquemes - RO - CEP: 76876-078
Nome: NAIR DE LIMA VASCONCELOS
Endereço: Rua México, 735, - de 721/722 a 1012/1013, Setor 10,
Ariquemes - RO - CEP: 76876-078
Nome: EISHYLA MAYSA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
Endereço: LINHA 107.5, LT 14 GL 01, S/N, PA 2 DE JULHO,
Cujubim - RO - CEP: 76864-000
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULA ISABELA DOS SANTOS
- RO0006554, HEDERSON MEDEIROS RAMOS - RO0006553,
ISABEL MOREIRA DOS SANTOS - RO0004171
Advogados do(a) REQUERENTE: HEDERSON MEDEIROS
RAMOS - RO0006553, PAULA ISABELA DOS SANTOS RO0006554, ISABEL MOREIRA DOS SANTOS - RO0004171
Advogados do(a) REQUERENTE: HEDERSON MEDEIROS
RAMOS - RO0006553, PAULA ISABELA DOS SANTOS RO0006554, ISABEL MOREIRA DOS SANTOS - RO0004171
Nome: FAUSTO ANTONIO DE LIMA VASCONCELOS
Endereço: Rua México, 735, - de 721/722 a 1012/1013, Setor 10,
Ariquemes - RO - CEP: 76876-078
Advogado do(a) INVENTARIADO:
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a inventariante para que apresente suas últimas
declarações.
Em seguida, dê vista ao MP.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 10 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701194171.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Causa: R$ 944,51
Nome: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Endereço: Av Tancredo Neves, LC-75- TB-0, Escola Padre Angelo
Spadari, Setor Institucional, Bom Futuro (Ariquemes) - RO - CEP:
76879-400
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: L. RODRIGUES DE SOUZA - ME
Endereço: rua franca, 4774, jardim europa, Ariquemes - RO - CEP:
76870-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Antes de proceder à análise do requerimento formulado pelo
exequente, entendo necessária a avaliação da motocicleta
penhorada.
Assim, expeça-se MANDADO de avaliação da motocicleta
penhorada (ID 16430123).
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Após, tornem os autos conclusos.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 10 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7006195-91.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: WIRO LUIZ ZIMMERMANN
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL BURG - RO0004304
EXECUTADO: NEUZA MARIA KAIM e outros
INTIMAÇÃO
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Ariquemes
- 3ª Vara Cível, fica a parte exequente, por intermédio de seu
advogado, devidamente intimada para proceder ao recolhimento
das custas pertinentes ao pagamento de cada diligência pleiteada,
nos termos do art. 17 da Lei 3.896/2016.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701129272.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 56.144,01
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE DE RONDONIA
LTDA. - CREDISIS CREDIARI
Endereço: Rua Heitor Villa Lobos, 3.613, Setor Institucional,
Ariquemes - RO - CEP: 76872-866
Advogado do(a) EXEQUENTE: WILLIAM ALVES JACINTHO
RODRIGUES - RO0003272
Nome: EVANEZIA DUTRA DE SOUZA
Endereço: Rua Rio Negro, 3.025, - de 2899 a 3161 - lado ímpar,
Grandes Áreas, Ariquemes - RO - CEP: 76876-692
Nome: MARIA DA PENHA DUTRA DE SOUZA
Endereço: Rua Rio Negro, 3.039, - lado par, Jardim Jorge Teixeira,
Ariquemes - RO - CEP: 76876-531
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Conforme informado pela parte exequente (id 13255898), a parte
executada MARIA DA PENHA DUTRA DE SOUZA adimpliu com o
débito integralmente.
Desta feita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com arrimo no artigo
924, II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da
obrigação executada.
Ante o pedido de extinção feito pela parte credora, antecipo o
trânsito em julgado nesta data (CPC, art. 1.000, parágrafo único).
Saliento que deixo de excluir da CREDIARI do polo ativo e incluir
a executada MARIA DA PENHA DUTRA DE SOUZA, conforme
requerido na petição retro, tendo em vista que, para receber o
débito da ré EVANEZIA DUTRA DE SOUZA, aquela deve ingressar
com nova ação própria.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO
DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I. e, oportunamente, arquivem-se.
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701304416.2016.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
Valor da Causa: R$ 1.432,77
Nome: AMABILY ROSA HELFENSTEIN
Endereço: Rua Joinville, 5242, Setor 09, Ariquemes - RO - CEP:
76876-200
Advogado do(a) EXEQUENTE: SIDNEI RIBEIRO DE CAMPOS RO0005355
Nome: MILTON HELFENSTEIN
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 1259, EM FRENTE A
PRAÇA DE EVENTOS (GOLDEN CHOPP), BAIRRO CENTRO,
Campo Novo do Parecis - MT - CEP: 78360-000
Advogado do(a) EXECUTADO: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA MT21011/O
DECISÃO
Vistos.
Considerando a inadimplência noticiada nos autos (Id.19199907),
intime-se o executado nos termos do DESPACHO inicial (Id.
6922459).
No mais, percebo que o executado distribuiu de forma incidental,
revisional de alimentos, que tem como FINALIDADE adequar
o encargo alimentar à pretendida realidade vivenciada, e nestes
receber os alimentos já fixados. Não há, portanto, relação de
dependência entre o objeto da ação revisional e o da execução.
Dessa forma, deve o executado procurar a via adequada para a
distribuição do pedido.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700499294.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 82.959,42
Nome: EDSON FERNANDO MELLO DA CRUZ
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 3159, - até 3230/3231, Setor 05,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-542
Advogado do(a) EXEQUENTE: FERNANDA CRISTINA MELLO DA
CRUZ - RO7302
Nome: OSMAR MARQUES
Endereço: Rua Bou Gain, 3010 AP 01, - de 2484/2485 a 2792/2793,
Setor 04, Ariquemes - RO - CEP: 76873-430
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Defiro o requerimento realizado pelo exequente.
Expeça-se MANDADO para intimação do executado quanto à
penhora e remoção do bem indicado no endereço constante da
petição retro, bem como para o cientificar de que, querendo, no
prazo de 10 dias, contados da intimação da penhora, requerer
a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe
será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 847 do
CPC), atentando-se para incumbência prevista no parágrafo único,
do art. 847, §2º, do CPC.
Desde já, indefiro a citação por edital requerida pelo exequente
tendo em vista que o executado foi citado no ID 13572796.
Após, vistas ao exequente para manifestação, no prazo de 10 dias.
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Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700499260.2018.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 515,95
Nome: SOPHIA QUIMAS SIEKIERSKI
Endereço: Rua Portugal, 3120, Jardim Europa, Ariquemes - RO CEP: 76871-306
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: CLEITON SIEKIERSKI DOS SANTOS
Endereço: Avenida Guaporé, 3604, Colonial, Ariquemes - RO CEP: 76873-764
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
INTIME-SE o executado para, no PRAZO DE 03 DIAS, efetuar
o pagamento das despesas extras no valor de R$244,51, provar
que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo (artigo 528 do
CPC), advertindo-o, ainda, de que deverá efetuar o pagamento das
prestações que se vencerem no curso da execução (artigo 528, §
7º, CPC), sob pena de protesto do título e prisão pelo prazo de um
a três meses.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700820222.2018.8.22.0002
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Valor da Causa: 0,00
Nome: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA
Endereço: AC Salgado Filho, 271, Avenida Nações Unidas 284,
Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-970
Advogado do(a) DEPRECANTE:
Nome: TALISMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
- ME
Endereço: Rua Primavera, Linha CA-14, Zona Rural, Cujubim - RO
- CEP: 76864-000
Advogado do(a) DEPRECADO:
DESPACHO
Vistos.
Cumpra-se a presente, servindo a segunda via de MANDADO.
Após, cumprido o ato, devolva-se à origem com nossos
cumprimentos.
Oportunamente, promova, a escrivania, as baixas de estilo junto
ao sistema.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700824119.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Causa: R$ 124.270,33
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: L. GOMES E SILVA - DISTRIBUIDORA - ME
Endereço: Rua Sacramento, 5411, - até 5280/5281, Setor 09,
Ariquemes - RO - CEP: 76876-232
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
1. CITE-SE a parte executada para, no prazo de cinco (05) dias,
pagar a dívida com os encargos indicados na CDA desta execução,
ou garanti-la, efetuando depósito em dinheiro à ordem deste juízo
em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização
monetária, oferecendo fiança bancária ou nomeando bens à
penhora, mediante aceitação da parte exequente.
2. Em caso de pronto pagamento, honorários advocatícios de 10%
sobre o valor do débito.
3. Caso decorrido o prazo do item 1, a dívida não tiver sido quitada
ou garantida a execução, penhore-se ou arreste-se tantos bens
quanto bastem para a satisfação do débito e acessórios, devendo
constar no auto a respectiva avaliação.
4. Intime-se a parte executada e o seu cônjuge, se casado e se a
constrição recair sobre bem imóvel (CPC, art. 73, §1º).
5. Cientifique-se a parte executada do prazo de 30 dias para
oferecer EMBARGOS, contados da juntada do depósito da dívida,
fiança bancária ou intimação da penhora aos autos.
6. Providencie-se o registro da penhora ou arresto perante o Serviço
Registral de Imóveis desta Comarca em se tratando de bem imóvel,
servindo o MANDADO também de registro.
7. Não encontrados bens passíveis de penhora, autorizo a penhora
dos bens que guarnecem a residência do executado, atentandose o Sr. Oficial de Justiça, quando da diligência, quanto aos tidos
como impenhoráveis, (art. 833, inciso II, CPC).
7.1 Fica, desde já, deferido o auxílio de força policial, em caso de
resistência (art. 846, §2º do CPC).
8. Caso a parte executada não seja encontrada no endereço
indicado na inicial, tornem os autos conclusos para tentativa de
localização de endereço junto ao INFOJUD.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO DE EXECUÇÃO, PENHORA,
AVALIAÇÃO, INTIMAÇÃO e REGISTRO, CUJO ENDEREÇO
DEVE SER OBSERVADO NA INICIAL.
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 000544145.2015.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 8.004,20
Nome: YVES GALLI JUNIOR
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXEQUENTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE
FREITAS - RO0004634
Nome: SERGIO MONTEIRO SIQUEIRA
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
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Advogados do(a) EXECUTADO: THIAGO GONCALVES DOS
SANTOS - RO0005471, CORINA FERNANDES PEREIRA RO0002074
DECISÃO
Vistos.
No ID n° 18986459, o exequente requereu a penhora do salário do
executado.
O pedido é pertinente, todavia, tendo em vista que o último holerite
do executado se refere a maio de 2016 (fl. 78), entendo oportuna a
expedição de ofício à FUNASA requisitando, no prazo de 15 dias,
o último holerite do devedor SÉRGIO MONTEIRO SIQUEIRA para
análise quanto ao montante de sua remuneração a ser penhorado.
Após, tornem os autos conclusos para DECISÃO.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701317202.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 29.042,60
Nome: ADEANE SANTOS DE LIMA
Endereço: Rua Monte Negro, 2176, Apoio Social, Ariquemes - RO
- CEP: 76873-308
Advogado do(a) AUTOR: DOUGLAS CARVALHO DOS SANTOS
- RO0004069
Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
Endereço: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, 100,
Parque Jabaquara, São Paulo - SP - CEP: 04344-902
Nome: BANCO DO BRASIL SA
Endereço: Banco do Brasil (Sede III), SBS Quadra 1 Bloco G Lote
32, Asa Sul, Brasília - DF - CEP: 70073-901
Advogado do(a) RÉU: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR
- RN000392A
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
As partes apresentaram acordo para ser homologado (ID
Num.19295302), como forma de extinção do processo.
Como o acordo celebrado consta com a assinatura dos patronos
das partes e por não vislumbrar qualquer irregularidade e/ou vício
de consentimento, tomo-o por regular.
Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo aludido,
realizado entre as partes, para que produza os seus jurídicos e
legais efeitos e, com base no art. 487, III, “b”, do Código de
Processo Civil JULGO EXTINTO o feito.
Sem custas processuais (CPC, artigo 90, § 3º).
Cada parte arcará com os honorários de seu advogado.
Consistindo a manifestação em ato incompatível com a vontade de
recorrer (art. 1.000, parágrafo único, CPC), homologo a renúncia ao
direito de recorrer e dou por transitada em julgado esta DECISÃO
nesta data, independente de certificação nos autos.
Expeça-se alvará judicial de levantamento, consoante a guia de
depósito coligida, nos moldes requerido pela defesa da parte
autora.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO
DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P. R. I. e, arquive-se com as baixas devidas.
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes
- RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700963192.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 119.526,26
Nome: JOSE GERALDO SANTOS ALVES PINHEIRO
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 2065, 1 andar sala 3, Setor 03,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-507
Advogado do(a) EXEQUENTE: LAERCIO MARCOS GERON RO0004078
Nome: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARIQUEMES
Endereço: Avenida Guaporé, 3577, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76872-841
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
1. Designe-se leilão do bem penhorado.
2. Nomeio a empresa Leilões Judiciais Serrano para realização
do leilão judicial, devendo intimar a leiloeira para que observe as
exigências contidas no art. 886 e seguintes do CPC, observando-se
que sua publicação deve ocorrer com antecedência máxima de 05
dias da data designada para o leilão (art. 887, §1º, do CPC).
3- Consigne-se no edital que será considerado preço vil o lance
inferior a 60% do valor de avaliação do bem (art. 891, parágrafo único,
do CPC). O pagamento deverá ser preferencialmente à vista, por
depósito judicial (art. 892, NCPC).
4- Intime-se pessoalmente, com pelo menos 05 dias de antecedência
da data do leilão, as pessoas indicadas o art. 889 do NCPC.
5- Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes
- RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701086490.2017.8.22.0002
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Valor da Causa: 0,00
Nome: DOUGLAS BARBOSA QUADRAS
Endereço: Rua dos Rubis, 2330, Nova União 01, Ariquemes - RO CEP: 76875-674
Advogados do(a) DEPRECANTE: CORINA FERNANDES PEREIRA
- RO0002074, THIAGO GONCALVES DOS SANTOS - RO0005471
Nome: CRISTINA DA SILVA WEBLER
Endereço: LINHA 614 KM 60 GLEBA 57A LOTE 37, 0, ZONA RURAL,
Vale do Paraíso - RO - CEP: 76923-000
Advogado do(a) DEPRECADO:
DECISÃO
Vistos.
Considerando a certidão retro, foi localizado as seguintes informações
da devedora:
CPF:982.906.492-15Nome Completo:SONIA CRISTINA LEITENome
daMãe:MARIADEFATIMALEITEDatadeNascimento:12/05/1987Título
de Eleitor:0013012302348Endereço:R MARACANA 1022 SETOR
02CEP:76873-296Municipio:ARIQUEMESUF:RO
Assim, providencie a escrivania com a inscrição em dívida ativa.
Após, arquive-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700367612.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 51.208,80
Nome: JOSILEI SILVA TAVARES
Endereço: AC Alto Paraíso, 3335, Avenida Tancredo Neves,
Centro, Alto Paraíso - RO - CEP: 76862-000
Advogado do(a) AUTOR: ROBSON SANCHO FLAUSINO VIEIRA
- RO0004483
Nome: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO
S.A
Endereço: Banco Santander, 474, Rua Amador Bueno 474, Santo
Amaro, São Paulo - SP - CEP: 04752-901
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos.
JOSILEI SILVA TAVARES, já qualificado nos autos, com fulcro nos
artigos 1.022 e 1.023 do CPC, opôs embargos de declaração face
à DECISÃO de Id. Num. 17857582, alegando omissão quanto a
analise do pedido de tutela.
É o breve relato. Decido.
Nos termos do art. 1.023 do CPC: Os embargos serão opostos, no
prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação
do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a
preparo.
No caso dos autos, razão assiste ao embargante.
Requereu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a
requerida que efetue o levantamento da restrição.
Pois bem. Passo a análise do pedido incidental da tutela de
urgência.
Nos termos do art. 300, caput e §3º do CPC, a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, não sendo possível a sua concessão quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da DECISÃO.
Os critérios de aferição para o deferimento da antecipação dos
efeitos da tutela estão na faculdade do juiz, que ponderando sobre
os fatos e documentos juntados com a inicial, decide sobre a
conveniência da concessão, desde que preenchidos os requisitos.
Pelo constante nos autos, vislumbro a possibilidade da concessão
da medida independente de justificação prévia, eis que os
documentos juntados demonstram que houve a inclusão do nome
da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida
ora discutida.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua
vez, consiste nas consequências que poderão advir da manutenção
indevida do nome da autora nos cadastros dos órgãos de restrição
de crédito, caso reconhecida ilegítima a cobrança do réu.
Consigne-se que não há perigo de irreversibilidade da presente
DECISÃO, eis que se reconhecida a legalidade da dívida a inscrição
pode ser lançada novamente. Além disso, a medida ora adotada
evitará a geração de danos à parte autora e, por outro lado, não
trará qualquer prejuízo de grande monta ao réu.
Posto isso, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pretendida
pela parte autora a fim de determinar que seja INTIMADA a parte
ré para:
a) proceder com o levantamento da restrição nos órgãos de
proteção ao crédito em nome da parte autora, referente à dívida
discutida, sob pena de incorrer em crime de desobediência, bem
como a aplicação de multa, nos termos da lei, devendo vir aos autos
informações quanto às providências tomadas para cumprimento da
medida;
No mais, considerando que a parte autora informou a interposição
de recurso de agravo.
Mantenho a DECISÃO agravada por seus próprios fundamentos.
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Intime-se as partes desta DECISÃO, bem como aguarde-se a
DECISÃO do E. Tribunal de Justiça.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701280053.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 1.309,87
Nome: UNIDAS SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA
Endereço: Avenida Machadinho, 4349, Rota do Sol, Ariquemes RO - CEP: 76874-075
Advogado do(a) EXEQUENTE: CAROLINE FERRAZ RO0005438CNome: JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Endereço: av jorge teixeira, 2031, setor o1, Monte Negro - RO CEP: 76888-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Avoco os autos.
Compulsando os autos verifico que, além da citação, o DESPACHO
inicial determina a realização de avaliação e penhora, o que é não
é possível através de AR, sendo necessário a expedição de carta
precatória.
Desta feita, expeça-se carta precatória, conforme o endereço
descrito no id 16611746, nos mesmos termos do DESPACHO
inicial.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700820307.2018.8.22.0002
Classe: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Valor da Causa: 0,00
Nome: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA
Endereço: AC Salgado Filho, 271, Avenida Nações Unidas 284,
Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO - CEP: 76804-970
Advogado do(a) DEPRECANTE:
Nome: SUL AMERICA PORTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Endereço: RO 01, Km 03, Lote 11-A, Expansão Urbana, Ariquemes
- RO - CEP: 76870-000
Advogado do(a) DEPRECADO:
DESPACHO
Vistos.
Cumpra-se a presente, servindo a segunda via de MANDADO.
Após, cumprido o ato, devolva-se à origem com nossos
cumprimentos.
Oportunamente, promova, a escrivania, as baixas de estilo junto
ao sistema.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 6 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7003913-80.2017.8.22.0002
Requerente: GABRIEL ARMANDO CONSANI
Advogado do(a) AUTOR: NELSON BARBOSA - RO0002529
Requerido: CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDONIA
Advogado do(a) RÉU: TALES MENDES MANCEBO - RO0006743
Fica a parte Requerente/Requerida, através de seu procurador,
INTIMADA para apresentação das alegações finais, no prazo de
15 (quinze) dias.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701226816.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 1.350,20
Nome: CONQUISTA COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI EPP
Endereço: AC Ariquemes, 2281, Av Tancredo Neves, Setor
Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUCYARA ZIMMER - RO0005888
Nome: MARIA APARECIDA DA ROCHA LOPES
Endereço: Rua Curimata, 2200, Areas Especiais, Ariquemes - RO
- CEP: 76870-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos, etc.
Considerando que o endereço localizado na diligência junto ao
BACENJUD é diverso do apresentado nos autos, expeça-se
MANDADO de citação no endereço localizado abaixo, nos termos
do DESPACHO inicial.
BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Protocolo
Tipo de Ordem
Juiz Solicitante
Resultado
Saldo(R$)
Endereços (mais recente primeiro)
Relação de agências/contas
Extratos
Data/Hora Cumprimento
28/06/2018 09:05
Requisição de Informações
Marcus Vinicius dos Santos de Oliveira
(32) Cumprida considerando as informações existentes na
instituição.
Não requisitado
0,00
RUA DAS PAPOULAS 2161 CASA, BAIRRO: SETOR 4,
ARIQUEMES - RO, CEP: 76873-478
Não requisitado
Não requisitado
29/06/2018 04
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701058019.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 104.660,99
Nome: PAULO VIRGILIO MIRANDA DIAS
Endereço: Avenida Capitão Sílvio, 2299, - de 2028 a 2180 - lado
par, Grandes Áreas, Ariquemes - RO - CEP: 76876-708
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANDERSON CARVALHO DA
MATTA - RO6396
Nome: V. DOS REIS LOPES SERVICOS - ME
Endereço: Av. Tancredo Neves, 2824, Centro, Machadinho D’Oeste
- RO - CEP: 76868-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
De acordo com o Art. 921 do Código de Processo Civil, a execução
será suspensa quando o executado não possuir bens penhoráveis,
a fim de que o exequente diligencie no intuito de encontrar bens
passíveis de satisfazer o crédito exequendo.
Como nos autos foram realizadas várias diligências na busca de
bens do executado as quais restaram todas infrutíferas e, ante
a inércia do credor, entendo que o arquivamento do processo é
medida mais adequada ao caso, uma vez que retira o processo
do acervo e possibilita ao credor a sua movimentação, tão logo
localize bens para satisfazer a dívida executada.
Assim, a suspensão por um ano (art. 921, §1º do CPC) correrá em
arquivo e, se requerido o desarquivamento neste período à vista
de localização de bens penhoráveis em nome da parte executada,
restará isento das custas da taxa de desarquivamento.
Decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecerá arquivado,
passando a correr o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §2º,
do CPC), imediatamente, cujo desarquivamento fica condicionado
a demonstração de efetiva alteração da condição econômica do
executado.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701330833.2016.8.22.0002
Classe: MONITÓRIA (40)
Valor da Causa: R$ 1.503,53
Nome: RILDO SOBREIRA DE OLIVEIRA - EPP
Endereço: Avenida Jamari, 3254, Sobreira Moveis, Áreas Especiais
02, Ariquemes - RO - CEP: 76873-008
Advogado do(a) AUTOR: BRUNO ALVES DA SILVA CANDIDO RO0005825
Nome: DOMINIC ALVANY PINHEIRO NAZARETH
Endereço: RUA CACAUEIRO, 1787, SETOR 01, Ariquemes - RO
- CEP: 76870-000
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos.
Considerando que decorreu o prazo para a oposição de embargos,
mantendo-se inerte a parte ré, constituo de pleno direito o título
executivo judicial, convertendo o MANDADO inicial em MANDADO
de execução (art. 701, §2º, CPC).
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Altere-se a classe processual para que passe a constar como
sendo, “Cumprimento de SENTENÇA ” e intime-se pessoalmente a
parte ré para que, no prazo de 15 dias, cumpra a obrigação exigida
na inicial, sob pena de multa de 10% e honorários, também de 10%
(art. 523, §1º, CPC).
Decorrido o prazo, sem pagamento ou manifestação, intimese a parte exequente para apresentar novo demonstrativo
discriminado e atualizado do crédito e requerer o que de direito
para prosseguimento da execução.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700326282.2016.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 850.000,00
Nome: AUREO BATISTA DE FREITAS
Endereço: Rua Enrico Caruso, 7103, Aponiã, Porto Velho - RO CEP: 76824-158
Nome: MARIA DE LOURDES FREITAS FERREIRA
Endereço: Rua São Cristóvão, 952, Jardim Presidencial, Ji-Paraná
- RO - CEP: 76901-038
Nome: SERGIO BATISTA DE FREITAS
Endereço: Rua Manoel Lourenço, 278, Jardim Anache, Campo
Grande - MS - CEP: 79017-144
Advogado do(a) AUTOR: ALIADNE BEZERRA LIMA FELBERK DE
ALMEIDA - RO0003655
Nome: JOAO BATISTA DE FREITAS
Endereço: BR 421, LOTE 67, KM2, GLEBA 53, ZONA RURAL,
Monte Negro - RO - CEP: 76888-000
Nome: MARCOS JONAS BARBOSA DE ALMEIDA
Endereço: RUA CURITIBA, S/N, LOTEAMENTO VERDE VIDA,
Monte Negro - RO - CEP: 76888-000
Nome: DALVA CRISTINA FREITAS
Endereço: BR 421, KM 41, POSTE 79, GLEBA 53, SÍTIO BOM
JESUS, ZONA RURAL, Monte Negro - RO - CEP: 76888-000
Nome: DJANIRA GOMES DA SILVA
Endereço: RUA NESTOR CARDOSO LEAL, 196, BEIRA RIO,
Porto Esperidião - MT - CEP: 78240-000
Nome: IRACILDA MONTEIRO GOMES
Endereço: AV DOM PEDRO I, 4073, SETOR 06, Jaru - RO - CEP:
76890-000
Nome: WELLINGTON SANTANA GOMES
Endereço: Rua do Sabiá, 1713, Setor 02, Ariquemes - RO - CEP:
76873-204
Nome: WASHINGTON SANTANA GOMES
Endereço: Rua Jandaias, 1296, Setor 02, Ariquemes - RO - CEP:
76873-126
Nome: WELBIA SANTANA GOMES
Endereço: Rua Jandaias, 1296, Setor 02, Ariquemes - RO - CEP:
76873-126
Nome: ADELAIDE DE JESUS
Endereço: Rua Jandaias, 1296, Setor 02, Ariquemes - RO - CEP:
76873-126
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
AUREO BATISTA DE FREITAS e outros (2) propuseram a
presente ação em desfavor de JOAO BATISTA DE FREITAS e
outros (8), todos qualificados nos autos, pretendendo, em síntese,
a declaração de nulidade de partilha homologada.
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Pois bem.
Compulsando os autos, verifico que a parte autora carece de
legitimidade para a propositura da demanda, sendo que, intimada
para sanar tal irregularidade, informou ter ajuizado nova demanda,
com o escopo exclusivo de declarar a ausência de sua genitora,
pugnando pela suspensão do feito.
Aludido pleito fora deferido, contudo, esgotado tal lapso e intimada
a parte requerente, esta pugna por nova suspensão, o que verifico
ser inviável, uma vez que o processo não pode ficar suspenso “ad
eternum”, sob pena de ofensa à segurança jurídica, devendo a
parte interessada, propor novamente a demanda, por ocasião da
prolação da DECISÃO que venha a sanar referida irregularidade,
conferindo-lhe legitimidade para o ajuizamento da ação.
Assim, de rigor a extinção do processo.
ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO o presente feito, sem
resolução de MÉRITO, o que faço com lastro no art. 485, VI, do
Código de Processo Civil, dada a ilegitimidade de parte.
Sem custas ou honorários.
Honorários indevidos, pois não houve formação da relação jurídicoprocessual.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO
DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 000537043.2015.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 967,37
Nome: Simone Ferreira Neiva Colombari
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76872-854
Advogado do(a) EXEQUENTE: VANDA SALETE GOMES
ALMEIDA - RO0000418
Nome: Helena Aparecida da Silva
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76872-854
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
SIMONE FERREIRA NEIVA COLOMBARI ingressou com a
presente AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em
desfavor de HELENA APARECIDA SILVA, todos qualificados nos
autos.
Devidamente intimada, a parte autora quedou-se inerte, não dando
o devido andamento ao feito.
Com a inércia da exequente, na tentativa de intimá-la pessoalmente
para dar prosseguimento ao feito (art. 485, §1º, do CPC), a
diligência voltou negativa, tendo em vista não ter encontrado a
autora no endereço indicado na inicial (ID Num. 19570890).
É o relatório. DECIDO.
No processo não há maiores complexidades.
O feito vinha tramitando de forma adequada, quando, determinado
a parte autora promover “os atos e as diligências” que lhe incumbia,
esta manteve-se inerte.
Como é cediço, pelas normas de serviço da Corregedoria, o
processo não pode ficar paralisado em Cartório por mais de 30
dias, o que acaba impondo todo um serviço ao Judiciário: certidões,
DESPACHO s, publicações, etc. Em detrimento de outros milhares
de processos e das partes neles envolvidas, ressabido o absurdo
volume de serviço existente, e notória a carência de recursos
materiais e humanos.
Não se deve admitir tal ocorrência: o processo deve andar para
frente e chegar a um objetivo útil, compondo a lide. Não faz sentido
que as providências a cargo da parte autora sejam adiadas sine
die, ad aeternum.
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Ademais, cabe a parte promovente, principal interessada no
deslinde dos autos, promover o seu regular andamento, a fim de
ter seu suposto direito alcançado. Sua inércia leva a presunção de
que não há mais interesse no prosseguimento do feito, uma vez
que, intimada de que a sua não manifestação ensejaria a extinção
do feito, aquietou-se silente.
POSTO ISSO, com supedâneo no artigo 485, inciso III do Código
de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, por não promover a
parte autora os atos e diligências que Ihe competia.
Sem custas finais (art. 8º, III, da Lei Estadual 3.896/2016 –
Regimento de Custas Judiciais) e honorários de advogado.
P. R. I. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas
as formalidades legais.
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701359156.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078)
Valor da Causa: R$ 10.560,00
Nome: EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS
Endereço: Rua São Miguel, 1746, Setor Coqueiral, Ariquemes - RO
- CEP: 76870-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE
FREITAS - RO0004634
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Endereço: Av. Brasil, 3374, INSS, Centro, Alta Floresta D’Oeste RO - CEP: 76954-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
1. Versam os autos sobre cumprimento de SENTENÇA.
2. Considerando a apresentação dos cálculos pelo(a) exequente,
intime-se o executado para se manifestar, podendo IMPUGNAR a
execução, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 1-B da Lei n. 9494/97
c/c o artigo 535 do CPC).
3. Se não o fizer, desde já fixo honorários na fase de cumprimento
de SENTENÇA em 10% (cabendo ao patrono apresentar planilha
incluindo os honorários), bem como determino seja expedido ofício
requisitório de pagamento/solicitação de Precatório ao órgão
competente, referente aos valores apresentados.
4. Havendo impugnação, intime-se o(a) exequente para se
manifestar no prazo legal.
4.1 CONCORDANDO com os cálculos apresentados pelo INSS,
expeça-se o necessário para o pagamento (RPV/Precatório), sem
necessidade de retorno dos autos à CONCLUSÃO.
4.1.1 Com a informação de pagamento, desde já autorizo a
expedição de alvará para levantamento do valor a ser depositado
nos autos, devendo ser expedido em nome do(a) exequente e de
seu(ua) patrono(a), respectivamente, quanto ao saldo devedor e
honorários advocatícios.
4.2 NÃO concordando a parte exequente com os cálculos
apresentados, remetam-se os autos à contadoria do juízo para
apuração do valor devido.
4.2.1 Na sequência, às partes para manifestação.
4.2.2 Em seguida, tornem-me conclusos.
5. Após, cumprido todos os atos, arquivem-se com as baixas
necessárias.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701543167.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 12.181,00
Nome: JOSE MARIA DE ANDRADE
Endereço: RUA OLAVO BILAC, 3920, SETOR: 06, Ariquemes - RO
- CEP: 76870-000
Advogado do(a) AUTOR: LUIZ HENRIQUE DE LIMA VERGILIO RO0003885
Nome: INSS
Endereço: RUA JULHO DE CASTILHO, 500, CENTRO, Porto
Velho - RO - CEP: 76900-000
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76801-097
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
DEFIRO, ante a relevância e pertinência, a produção de prova oral
requerida.
Designo audiência de instrução para o dia 06 de setembro de 2018,
às 09h., onde será realizada a oitiva das testemunhas arroladas,
bem como tomado o interrogatório da parte autora.
Ressalto que, de acordo com o art. 455 do CPC, a intimação da
testemunha é ônus daquele que a requer, ou seja, dispensa-se a
intimação do juízo.
Assim, devem, as partes, comprovar a intimação de suas
testemunhas, conforme preconiza o § 1º do art. 455 do CPC, no
prazo de 3 (três) dias, antes da audiência, ou comprometer-se a
trazê-las na solenidade (§ 2º do art. 455 do CPC), sob pena de
desistência da inquirição (§§ 1º e 2º do art. 455 do CPC).
Insta destacar que a intimação de testemunha só será feita pela via
judicial “quando: I - for frustrada a intimação prevista no § 1o deste
artigo; II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela
parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou
militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição
ou ao comando do corpo em que servir; IV - a testemunha houver
sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública;
V - a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454.” (CPC,
art. 455, §4º), devendo a parte interessada requerer, por escrito, a
intimação da testemunha, justificando, desde logo, a necessidade
dessa oitiva.
Os atos devem ser expedidos pela escrivania de modo que o feito
deve estar apto à instrução, aguardando a solenidade indicada,
com o prazo mínimo de 72 horas.
Intimem-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700849271.2017.8.22.0002
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXIGIDAS (45)
Valor da Causa: R$ 17.053,59
Nome: JOAO BATISTA PAIVA
Endereço: AC Ariquemes, 00, Sítio Serra Dourada, BR 364, Zona
Rural, Setor Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
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Advogados do(a) AUTOR: DANIELLA PERON DE MEDEIROS RO0005764, KARINE DE PAULA RODRIGUES - RO0003140
Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., s/n, Rua Benedito Américo de
Oliveira, s/n, Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) RÉU: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
SENTENÇA
Vistos.
JOÃO BATISTA PAIVA propôs a presente AÇÃO DE
PRESTAÇÃO/EXIGIR DE CONTAS contra BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A, alegando, em síntese, que celebrou com
a parte ré, contrato de financiamento com garantia de alienação
fiduciária para aquisição de veículo automotor. Sustentou que
efetuou a entrada de R$12.750,00, financiando a quantia de
R$30.728,97. Afirmou que do total das parcelas do financiamento,
quitou 14 parcelas, perfazendo a quantia de R$16.247,00. Narrou
que em razão de dificuldade financeira, deixou de adimplir as
prestações e o banco ingressou com ação de busca e apreensão,
autos nº 7008535-42.2016.8.22.0002, onde o veículo foi apreendido
e vendido. Asseverou que o banco não prestou contas sobre a
venda do veículo e o saldo do contrato. Pugnou pela procedência
da ação para condenar a requerida na obrigação de prestar contas
na forma da lei. Requereu, sendo apurado saldo a favor do autor,
seja constituído título executivo judicial, bem como ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios.
A inicial veio instruída de documentos.
Devidamente citado, o banco réu apresentou contestação
arguindo, preliminarmente, carência da ação por falta de interesse
de agir, sob a alegativa de que não houve resistência da requerida
em prestar esclarecimentos ou demonstração dos cálculos. No
MÉRITO alegou que não houve resistência para prestar todas
as informações necessárias acerca dos valores; que no contrato
constam expressamente pactuadas as condições que o autor
se submeteria em caso de inadimplência, tais como vencimento
antecipado das parcelas e a apreensão do bem. Dissertou acerca
do saldo devedor. Requereu o acolhimento das preliminares e
a extinção do feito, sem julgamento do MÉRITO e, no MÉRITO,
a improcedência da ação e condenação do autor nos ônus da
sucumbência. O requerido postulou pela juntada de documentos
de venda do veículo e apuração do valor do contrato, com saldo
remanescente.
A parte autora se manifestou acerca dos documentos acrescidos.
Intimadas as parte a especificarem as provas que pretendiam
produzir, a parte ré pugnou pelo julgamento antecipado da lide,
enquanto a parte autora, repisou o pedido inicial, extirpando
daquele pleito, parte dos valores lá discriminados.
Vieram-me os autos conclusos.
É, em essência, o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.
Do Julgamento Antecipado:
A ação comporta julgamento antecipado, porquanto a discussão
é unicamente de direito e não reclama a produção de provas em
audiência.
Da preliminar:
A preliminar aduzida pelo banco requerido não comporta
acolhimento.
O simples fato de a parte autora manter relação jurídica com o
banco requerido caracteriza o interesse processual e jurídico em
exigir a apresentação de dados contábeis do negócio jurídico
celebrado.
Rejeito, assim, a preliminar arguida.
De proêmio, noto que a primeira fase da ação de exigir contas
se destina exclusivamente à demonstração da obrigação de uma
das partes em prestá-las, relegando-se a apreciação acerca da
regularidade dos valores discutidos para a fase subsequente.
Do MÉRITO:
No MÉRITO, o pedido do autor é de prestação de contas, após a
retomada e venda do veículo pelo banco credor fiduciário, visando
elucidar questão de débito e crédito com a instituição financeira.
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Pois bem. No caso em liça, as partes celebraram contrato de
financiamento e alienação fiduciária para ser resgatado em
parcelas. Em razão do inadimplemento do devedor fiduciante, o
veículo dado em garantia em alienação fiduciária foi apreendido em
ação de busca e apreensão.
Por SENTENÇA consolidou-se a propriedade do veículo em favor
do banco, ficando autorizada a venda. O devedor fiduciante não
foi informado sobre o destino dado ao veículo e sobre a situação
contábil do contrato entre as partes. Daí a pertinência da presente
ação exigindo a prestação de contas do banco sobre o valor obtido
com a venda desse bem e sua destinação ao pagamento da dívida
oriunda do financiamento.
Não se pode olvidar que é patente a obrigação do credor fiduciário
de prestar contas ao devedor fiduciante sobre o preço obtido com
a venda do bem alienado fiduciariamente e sua destinação ao
pagamento da dívida contratual.
A ação de prestação de contas é, portanto, a via adequada
para que o devedor fiduciante possa exigir do credor fiduciário a
apresentação dos valores obtidos com a venda extrajudicial do
veículo, sua utilização para saldar a dívida e eventual crédito do
devedor.
O Dec.- lei 911/69, em seu art. 2º, caput, a propósito, prevê que:
“No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais
garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário
ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente
de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida
judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário
prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no
pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar
ao devedor o saldo apurado, se houver.”.
Firme é a jurisprudência do Egrégio TJ/SP sobre a obrigação do
credor fiduciário de prestar tais contas:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Credor fiduciário que tem a obrigação de prestar contas do bem
apreendido e alienado a terceiro. Inteligência do art. 2º, do Decretolei nº 911/69. Ação procedente. Recurso desprovido”. (Apelação
nº 0397710- 50.2009.8.26.0577, Rel. Melo Bueno, 35ª Câmara de
Direito Privado, j. 24.10.2011).
“PRESTAÇÃO DE CONTAS. Alienação do bem restituído
liminarmente, nos termos do art. 2º, ‘caput’, do Dec.-lei 911/69.
Dever da instituição financeira de prestar contas ao devedor
sobre a venda do bem dado em garantia. Necessidade de que a
apresentação das contas seja sob a forma mercantil. Contas não
prestadas sob a forma mercantil. SENTENÇA mantida. RECURSO
IMPROVIDO”. (Apelação nº 907881- 93.2008.8.26.0000, Rel. Luís
Fernando Nishi, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 1/2/2011)
Assim, com fundamento no próprio texto do art. 2º, caput, do Dec.Lei 911/69, tem o credor fiduciário a obrigação de prestar contas
ao devedor fiduciante sobre o preço obtido com a venda do bem
alienado fiduciariamente e sua destinação ao pagamento da dívida
contratual, o que autoriza o devedor a exigir as contas por parte do
banco.
ANTE O EXPOSTO e, por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE a presente ação, para o fim de CONDENAR
a parte ré a PRESTAR AS CONTAS pedidas, no prazo de 15 dias,
sob pena de não lhe ser lícito impugnar aquelas que a parte autora
apresentar, de acordo com o disposto no art. 550, § 5º do Código
de Processo Civil.
Custas na forma da lei.
Diante da sucumbência da ré, fica ela condenada no pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
R$1.000,00 (mil Reais).
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração,
registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que
o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado.
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses
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legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Novo Código
de Processo Civil.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO
DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701437278.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 12.741,98
Nome: AMAZON ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
Endereço: Avenida Canaã, 1409, Áreas Especiais, Ariquemes - RO
- CEP: 76870-249
Advogados do(a) EXEQUENTE: LUCIENE PETERLE - RO0002760,
PEDRO HENRIQUE GOMES PETERLE - RO0006912
Nome: MATEUS DOS SANTOS SILVA
Endereço: Rua Boto, 2207, Áreas Especiais, Ariquemes - RO CEP: 76870-250
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Tendo em vista o disposto no artigo 313 do CPC, infratranscrito,
DEFIRO o requerimento formulado retro. Em consequência,
determino a SUSPENSÃO do feito pelo prazo requerido (um ano)
ou até que sobrevenham novos requerimentos.
Art. 313. Suspende-se o processo:
I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer
das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;
II - pela convenção das partes;
[…]
V - quando a SENTENÇA de MÉRITO:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de
existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o
objeto principal de outro processo pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado
fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;
[…]
§ 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder
1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela
prevista no inciso II.
Intimem-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7013100-15.2017.8.22.0002
Requerente: ELIANE ALVES ANDRE
Advogado do(a) EXEQUENTE: FLAVIANO DA SILVEIRA - RO5578
Requerido: MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100
Advogado do(a) EXECUTADO:
Fica a parte autora, através de seu advogado, INTIMADA da
apresentação da contestação para, querendo, apresentar
impugnação no prazo legal.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 000465161.2015.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 4.626,50
Nome: GIMA GILBERTO MIRANDA AUTOMOVEIS LTDA
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogados do(a) EXEQUENTE: ALESTER DE LIMA COCA RO0007743, VANDA SALETE GOMES ALMEIDA - RO0000418
Nome: ADEMIR CASTELLANI
Endereço: Rua das Papoulas, 2865, Setor 04, Ariquemes - RO CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a exequente para manifestar-se no prazo de 10 dias, sob
pena de extinção do feito por abandono da causa.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701007273.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 1.155,63
Nome: MEGA FRALDAS E CONFECCOES LTDA - EPP
Endereço: Alameda Piquia, 1395, Setor 01, Ariquemes - RO - CEP:
76870-097
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUCYARA ZIMMER - RO0005888
Nome: KELLY CRISTIANE FREITAS TURMINA
Endereço: R Distrito Federal, 3492, setor 05, Ariquemes - RO CEP: 76870-000
Advogado do(a) EXECUTADO: MARCOS RODRIGUES
CASSETARI JUNIOR - RO0001880
DESPACHO
Vistos.
Antes de decidir quanto à impugnação à penhora ofertada pela
executada, excepcionalmente, defiro-lhe o prazo de 10 dias para
que junte aos autos comprovantes de suas alegações, por se tratar
de matéria sensível de caráter alimentar.
No mais, mantenho a designação da audiência de conciliação visto
que requerida pela executada.
Decorrido o prazo supra, tornem os autos conclusos para DECISÃO
quanto à impugnação à penhora.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 000664209.2014.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: 0,00
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Nome: UNIDAS SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXEQUENTE: CAROLINE FERRAZ - RO0005438
Nome: WILLIAM BROENSTRUP FERNANDES
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Conforme pedido retro (ID Num. 19047283), oficie-se o INSS,
requisitando informações acerca de eventual vínculo empregatício
do executado.
Com a juntada da resposta da autarquia, vistas ao exequente para
manifestação, no prazo de 10 dias.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7000906-46.2018.8.22.0002
Requerente: DAVID JOSE STEIN
Advogado do(a) AUTOR: SILVANA FERREIRA - RO0006695
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogados do(a) RÉU: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA RO0003434, ERICA CRISTINA CLAUDINO - RO0006207
Fica a parte REQUERIDA, através de seu advogado, INTIMADA
da apresentação dos embargos de declaração ID 19619021,
querendo, apresentar impugnação no prazo legal.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700431904.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 20.000,00
Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE ARIQUEMES E REGIAO - SITMAR
Endereço: Travessa Aquariquara, 3652, Setor Institucional,
Ariquemes - RO - CEP: 76872-856
Advogados do(a) AUTOR: WAGNER FERREIRA DIAS RO0007037, CYNTHIA PATRICIA CHAGAS MUNIZ DIAS RO0001147
Nome: MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO/RO
Endereço: AC Monte Negro, 2829, Rua Braulino Gomes, Centro,
Monte Negro - RO - CEP: 76888-970
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação proposta pelo SITMAR - SINDICATO DOS
TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ARIQUEMES
em desfavor do MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO/RO objetivando
o recebimento das verbas referente as horas extras trabalhadas
as quais, segundo o autor, não são pagas pelo Município em sua
integralidade. Juntou documentos.
Citado, o Município apresentou contestação. Nesta oportunidade
alegou em preliminar a falta de interesse de agir, ante a ausência de
exaurimento das vias administrativas, e a prescrição da pretensão
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referente aos cinco anos anteriores a data do ajuizamento da ação.
No MÉRITO sustenta que não são devidas as horas extras quando
o servidor estiver sendo beneficiado com diárias, em razão da
previsão da Lei Municipal 519/2013. Debateu a incidência dos juros
e correções monetária. Por fim, requereu a improcedência da ação
e juntou documentos.
Houve réplica.
O Município colacionou ao feito todas as fichas financeiras e folhas
de pontos dos servidores da SEMOSP – Secretaria de Obras e
Serviços Públicos.
Em seguida, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Fundamento. Decido.
DO JULGAMENTO ANTECIPADO:
O processo em questão comporta o julgamento antecipado, nos
termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja
vista que a questão controvertida nos autos é meramente de
direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental
produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que
desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento
ou outras diligências para a produção de novas provas.
Ademais, o Excelso Supremo Tribunal Federal já de há muito
se posicionou no sentido de que a necessidade de produção de
prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A
antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
magistrado [(RTJ 115/789)(STF- RESP- 101171 - Relator: Ministro
Francisco Rezek)].
A esse respeito, confira-se:
“O propósito de produção de provas não obsta ao julgamento
antecipado da lide, se os aspectos decisivos da causa se mostram
suficientes para embasar o convencimento do magistrado”
(Supremo Tribunal Federal RE96725 RS - Relator: Ministro Rafael
Mayer)
As provas produzidas nos autos não necessitam de outras para
o justo deslinde da questão, nem deixam margem de dúvida.
Por outro lado, “o julgamento antecipado da lide, por si só, não
caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado
apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que
considere inúteis ou meramente protelatórias” (STJ.- 3ª Turma,
Resp 251.038/SP, j. 18.02.2003, Rel. Min. Castro Filho).
Sobre o tema, já se manifestou inúmeras vezes o Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no exercício de sua
competência constitucional de Corte uniformizadora da
interpretação de lei federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESOLUÇÃO
DE
CONTRATO.
INEXECUÇÃO
NÃO
DEMONSTRADA.
PROVA
NÃO
PRODUZIDA.
DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 07/STJ. 1. Não configura
o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção
de prova testemunhal ou pericial requerida. Hão de ser levados
em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do
livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código
de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas
que entende necessárias à instrução do processo, bem como o
indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ. 2. Tendo a Corte de
origem firmado a compreensão no sentido de que existiriam nos
autos provas suficientes para o deslinde da controvérsia, rever tal
posicionamento demandaria o reexame do conjunto probatório
dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental
não provido.” (AgRg no Ag 1350955/DF, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/10/2011, DJe 04/11/2011).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO DE
TÍTULO CAMBIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA CERCEAMENTO
DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. I - Para que se tenha
por caracterizado o cerceamento de defesa, em decorrência do
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indeferimento de pedido de produção de prova, faz-se necessário
que, confrontada a prova requerida com os demais elementos
de convicção carreados aos autos, essa não só apresente
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também
o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da
controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado
da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil.”
(STJ-SP- 3 a Turma, Resp 251.038 – Edcl no AgRg, Rel. Min.
Castro Filho)
Consoante os Julgados acima expostos, nos quais espelho meu
convencimento da desnecessidade da produção de prova diante
da suficiência de todas aquelas acostadas aos autos, razão pela
qual indefiro a prova testemunha e passo ao julgamento da causa.
DAS PRELIMINARES
Ausência de interesse de agir
A matéria preliminar de falta de interesse de agir levantada pelo
Município de Monte Negro/RO, em sede de contestação, não
merece prosperar porquanto é inaceitável a pretensão de vinculação
da admissibilidade da ação ao requerimento administrativo, pois,
inexiste obrigatoriedade de esgotamento das vias administrativas
para o acesso junto ao
PODER JUDICIÁRIO, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da
Constituição Federal, razão pela qual rejeito a presente preliminar.
Da prescrição
A parte autora objetiva o recebimento das verbas referentes as
horas extras trabalhadas e não pagas, bem como seus reflexos
nas férias, um terço de férias e 13º (décimo terceiro) salários e
demais cominações legais, no período compreendido entre Janeiro
de 2012 à Dezembro de 2016.
Como cediço, prescreve em cinco anos todo e qualquer direito ou
ação movida contra a fazenda pública, seja ela federal, estadual ou
municipal, inclusive indenização por reparação civil.
A apresente demanda foi ajuizada em 25 de abril de 2017. Assim,
toda e qualquer cobrança anterior a 25 de abril de 2012 deve ser
rechaçada, ante a sua evidente prescrição.
Desta feita, acolho a preliminar arguida para declarar prescrito
a cobrança referente ao período anterior a 25/04/2012, dando
prosseguimento ao feito quanto a análise de viabilidade da
demanda referente ao período compreendido entre 25/04/2012 à
Dezembro de 2016.
DO MÉRITO
A parte autora objetiva ver reconhecido o seu direito ao recebimento
das verbas referentes as horas extras trabalhadas as quais,
segundo relata, não são pagas pelo Município em sua integralidade,
bem como seus reflexos em férias, um terço de férias, 13º (décimo
terceiro) salários e demais cominações legais.
O Município anexou ao feito as folhas de ponto de cada um dos
servidores que prestam serviços junto sua Secretaria de Obras,
onde facilmente se atesta as horas extras trabalhadas.
O exercício do labor em horas extraordinárias não chega sequer a
ser o ponto em embate da demanda, uma vez que ambas as partes
reconhecem como sendo uma realidade daquela secretaria. No
entanto, segundo a tese levantada em contestação, não seriam as
mesmas devidas pois, conforme disciplinado no art. 3º, §2º da Lei
Municipal n. 519/2013, alterada pelas leis 569/2014 e 642/2015, os
servidores públicos mencionados na referida legislação, “quando
estiverem de diárias não poderão receber horas extras no mesmo dia”.
Ocorre que, compulsando detidamente todo o conjunto de
documentos colacionadas, denota-se que as diárias eram pagas
referentes a um ou dois dias de cada mês, dias, os quais muito
provável o servidor teria se deslocado para regiões mais distantes.
As horas extraordinárias, contudo, são exercidas diariamente e,
fazendo um comparativo entre as fichas financeiras e as folhas de
pontas, facilmente denota-se que não eram pagas com a mesma
regularidade em que o serviço foi prestado, deixando claro que
restou o Município inadimplente quanto há alguns meses.
É importante frisar, contudo, que se está diante de uma relação
de emprego embasada no Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Monte Negro, sendo inaplicáveis os desígnios da CLT.
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O direito ao recebimento das horas extras foi garantido na
Constituição Federal (artigo 7º) e regulamento pela Lei Municipal
627/2015, a qual prevê, in verbis:
Art. 20. Além do vencimento, e das gratificações, e dos adicionais,
serão deferidos aos servidores.
(...)
§ 4º - O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo
de 50% (cinquenta por cento) em relação a hora normal, permitido
somente para atender a situações excepcionais e temporárias,
respeitando o limite de 2(duas) horas por dia, podendo ser realizados
aos sábados, domingos e feriados, quando serão remunerados em
100% (cem por cento), devendo o superior imediato justificar a
realização dos serviços extraordinários.
No entanto, no que se refere à incorporação das horas extras aos
vencimentos de servidor público, observa-se que não há previsão
legal no Estatuto dos Servidores do Município de Monte Negro para
que a totalidade ou a média das horas extras laboradas passe a
integrar os vencimentos.
Assim, tendo em vista os princípios constitucionais que regem a
Administração Pública, em especial o princípio da legalidade,
estando ausente a previsão legal, não há que se cogitar de sua
incorporação ao vencimento percebido pelo servidor, tampouco
nos reflexos de férias e 13º salário.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE
HULHA NEGRA. PROMOÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO
ADMINISTRATIVO. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. REFLEXOS
DE HORAS EXTRASHABITUAIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO (GRATIFICAÇÃO NATALINA). AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de ação na
qual a parte autora objetivava o reconhecimento do seu direito ao
recebimento de promoções por classe prevista no artigo 19 da Lei
Complementar 001/94 e à integração no 13º salário das médias
de horas extras realizadas de forma habitual e a consequente
condenação do deMANDADO ao pagamento retroativo dos valores
devidos. 2. A promoção como forma de provimento no serviço
público é ato de natureza derivada, que conduz o servidor à
classe superior dentro da carreira que integra. As condições para
seu alcance devem ser estabelecidas em estatuto e pressupõe a
satisfação dos requisitos pessoais e ainda, a existência de vaga.
Não obstante implementados os requisitos, é juízo discricionário
da Administração a efetivação do ato, não subsistindo direito
subjetivo à promoção, mas mera expectativa. 3. A integração da
remuneração das horas extras no décimo terceiro salário carece de
regulamentação legal, e em homenagem ao princípio da legalidade
(art. 37, caput, da CFRB/88), é indevida, conforme pretendido pela
parte autora. 4. SENTENÇA de improcedência mantida por seus
próprios fundamentos. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71005795505, Turma Recursal da
Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de
Oliveira, Julgado em 25/08/2016) [grifei]
Por derradeiro, para evitar a costumeira oposição de embargos
declaratórios voltados ao prequestionamento ou suposta
contrariedade a regra do art. 489, §1º, IV, do CPC, tenho por
expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos os
DISPOSITIVO s constitucionais e legais citados na fase de
conhecimento, bem como que as questões trazidas pelas partes
e não abordadas nesta DECISÃO decorrem da insuficiência de
infirmarem (enfraquecer) a CONCLUSÃO ora adotada.
É importante registrar que a função do juiz é decidir a lide e
apontar, direta e objetivamente, os fundamentos que, para julgar,
pareceram-lhe suficientes para tal fim. Neste sentido, tem-se: STF,
RT 703/226; STJ-Corte Especial, RSTJ 157/27 e, ainda, STJ-1ª
Seção, EDcl no MS 21.315-DF.
ANTE O EXPOSTO e, considerando tudo que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida
em juízo pela parte autora, para o efeito de CONDENAR o
Município de Monte Negro/RO ao pagamento de todas as horas
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extras laboradas e não adimplidas, no período compreendido entre
25/04/2012 à Dezembro de 2016, os quais deverão ser devidamente
individualizados em sede de liquidação de SENTENÇA, com
correção monetária desde o ajuizamento da ação e a incidência de
juros desde a citação.
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do
MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
O Município, por fim, arcará com honorários advocatícios da parte
autora que arbitro, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, em 10%
sobre o valor da liquidação.
Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova
sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de
admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010),
sem nova CONCLUSÃO, intime-se a parte contrária para que
ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso
adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer
contrarrazões.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO
DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.C.
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700424229.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 1.196,87
Nome: MEGA FRALDAS E CONFECCOES LTDA - EPP
Endereço: Alameda Piquia, 1395, Setor 01, Ariquemes - RO - CEP:
76870-097
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUCYARA ZIMMER - RO0005888
Nome: DIANA GOMES DA SILVA
Endereço: AC Ariquemes, 2808, Av Candeias, Setor Institucional,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou
pessoalmente, caso não tenha advogado constituído ou
representado pela Defensoria Pública, para pagar em 15 (quinze)
dias, o débito executado, ATUALIZADO na data do pagamento,
sob pena de multa de 10% sobre o valor da execução e honorários
advocatícios no importe de 10%, nos termos do artigo 523, §1º, do
CPC.
Caso tenha sido citado por edital na fase de conhecimento, intimese por edital, conforme art. 513, §2º, IV do CPC.
Advirta-se que transcorrido o prazo para pagamento voluntário,
iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação à execução como técnica de
defesa (art. 525 do CPC).
Fica o executado ainda ciente que, havendo pagamento parcial
no prazo previsto acima, a multa e os honorários incidirão sobre
o remanescente do débito e de que transcorrido o prazo para
pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo para impugnação, que
deverá ser realizada em observância ao disposto no artigo 525 do
CPC.
Em não havendo pagamento, certifique-se e intime-se o credor
para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito, acrescendo
aos cálculos a multa de 10% (dez por cento), inclusive com os
honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor excutido, bem como para requerer o que entender pertinente
para a satisfação de seu crédito.
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Sem prejuízo, desde logo, caso requerido pela parte, autorizo
a expedição da certidão do teor da DECISÃO, que deverá ser
fornecida conforme artigo 517, § 2º, do CPC, após o decurso do
prazo para pagamento voluntário, de modo a permitir que a parte
efetue o protesto da DECISÃO.
Em sendo efetuado o pagamento no prazo legal, expeça-se alvará
judicial em nome da(o) Exequente.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700341297.2015.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 13.500,00
Nome: MANOEL SANTANA DOS SANTOS
Endereço: Avenida Perimetral Leste, 3891, Bela Vista, Ariquemes
- RO - CEP: 76875-554
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALLISON ALMEIDA TABALIPA RO6631
Nome: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 Andar, Centro, Rio de
Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
Advogado do(a) EXECUTADO: RENATO CHAGAS CORREA DA
SILVA - MS0005871
DESPACHO
Vistos.
Tendo em vista que já foi expedido alvará em prol da parte autora,
arquive-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700648946.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 25.186,42
Nome: IDO GEREMIA
Endereço: Sitio Boa Esperança, Lote 36, Linha Cujubim II, Lote 36,
GL 03, Cujubim - RO - CEP: 76864-000
Advogado do(a) AUTOR: BELMIRO ROGERIO DUARTE
BERMUDES NETO - RO0005890
Nome: VALERIO & CIA LTDA - ME
Endereço: Avenida Cujubim, 2062, Centro, Cujubim - RO - CEP:
76864-000
Nome: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 14171, 2 andar - Edifício
Diamond Tower - Santo Amaro, Vila Gertrudes, São Paulo - SP CEP: 04794-000
Advogados do(a) RÉU: NATIANE CARVALHO DE BONFIM RO0006933, DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO0002433,
MAIELE ROGO MASCARO - RO0005122
Advogados do(a) RÉU: RENATO JOSE CURY - SP154351,
ANDREA PITTHAN FRANCOLIN - SP226421
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DESPACHO
Vistos.
Tratam-se os autos de ação de obrigação de fazer com pedido de
indenização por dano material e moral proposta por IDO GEREMIA
em desfavor de VALERIO E CIA LTDA-ME (Agropecuária Campeã)
e DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.
Em sede de contestação a primeira requerida sustentou sua
ilegitimidade passiva bem como requereu o chamamento
ao processo da fabricante do veneno ZARTAN, qual seja
UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS
AGROPECUÁRIOS S.A, os quais passo a analisar.
Da ilegitimidade passiva
O primeiro requerido sustenta que a responsabilidade pelo vício do
produto é do fornecedor, razão pela qual não possui legitimidade
passiva para figurar no polo passivo da demanda. Ocorre que, ainda
não existe nos autos qualquer comprovação acerca de eventual
vicio no produto, não estando o feito maduro para tal afirmação,
razão pela qual postergo a análise da presente preliminar para o
momento da SENTENÇA
Do chamamento ao processo
A intervenção de terceiros nas demandas regidas pelo Código de
Defesa do Consumidor é restrita, tendo em vista a opção legislativa
de proteger o consumidor, não permitindo que a relação jurídica
se torne complexa e gere uma maior morosidade na marcha
processual.
Em se tratando de chamamento ao processo nas relações de
consumo, somente é admitida tal intervenção quando a parte
demandada chame ao processo a seguradora contratada para
cobertura de sua responsabilidade, o que não é o caso dos autos.
Por se tratar de responsabilidade solidária, o consumidor tem a
faculdade de demandar contra quaisquer daqueles que intervieram
na relação de consumo, azo que indefiro o pedido.
No mais, não há nos autos qualquer nulidade a ser sanada, estando
ainda, presentes os pressupostos de constituição, desenvolvimento
e validade da relação processual.
O feito se encontra em ordem. As partes são legítimas e estão bem
representadas, inexistindo irregularidades a serem sanadas.
Isto posto, dou por saneado o feito.
Fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS: a) qual a espécie das
plantas infestantes existentes na lavoura do Autor; b) se os produtos
(herbicidas) adquiridos seriam adequados para referidas espécies
de plantas infestantes; c) a ineficiência do produto (herbicida)
adquirido pelo Autor; d) existência de eventual dano moral; f) o
quantum devido.
Sem prejuízo do julgamento antecipado do MÉRITO, especifiquem
as partes, no PRAZO DE 15 DIAS, as provas que pretendem
produzir, justificando a sua necessidade e pertinência para o
deslinde da causa, sob pena de preclusão.
Em obediência ao princípio da economia processual, as partes que
pretenderem produzir prova oral, deverão, no mesmo prazo de 15
dias, contados da intimação da presente DECISÃO, depositar o
ROL DAS TESTEMUNHAS (com a devida qualificação) cuja oitiva
pretendem, observando-se o número legal, a possibilitar melhor
adequação da pauta em caso de deferimento.
Ficam as partes advertidas de que a não apresentação do rol no
prazo indicado acarretará a preclusão da oportunidade de produzir
referida prova e tornará prejudicada a análise de tal pedido em
momento posterior.
Caso pretendam a produção de prova pericial, apresentem, desde
logo, os seus quesitos, sob pena de preclusão.
Outrossim, as provas documentais deverão ser trazidas aos autos,
no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão.
Intimem-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 000846751.2015.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 28.233,64
Nome: Portal Posto Cacaulândia Ltda. Epp
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76872-854
Advogado do(a) EXEQUENTE: VALDECIR BATISTA - RO0004271
Nome: Mp Transporte e Turismo Ltda. Me
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76872-854
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Considerando as informações acostadas na página 19 do ID
17884599, oficie-se ao Município de Cacaulândia requerendo
informações, no prazo de 10 dias, acerca de eventual crédito já
arrestado. O ofício deverá ser instruído com cópia do documento
retromencionado.
Com a resposta, intime-se o credor para requerer o que entender de
direito, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão e arquivamento
do feito.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700531769.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 7.626,94
Nome: JOSE FERREIRA DO AMARAL
Endereço: Linha C 100, S/n, Travessão B - 40, Lote 22, Zona Rural,
Alto Paraíso - RO - CEP: 76862-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: NATIANE CARVALHO DE BONFIM
- RO0006933
Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
Endereço: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, n 100, 9
Andar, Parque Jabaquara, São Paulo - SP - CEP: 04344-902
Advogados do(a) EXECUTADO: JOSE ALMIR DA ROCHA
MENDES JUNIOR - RN000392A, SERGIO CARDOSO GOMES
FERREIRA JUNIOR - RO0004407
DESPACHO
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que assiste razão a executada uma
vez que, mesmo tendo sido requerido a intimação na pessoa de
JOSÉ ALMIR DA R. MENDES JUNIOR, OAB/RO n° 9174, esta não
foi observada.
Desta feita, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho a
DECISÃO de id 17731732 nos mesmos termos.
Buscando evitar eventual nulidade, devolvo o prazo para
interposição de recurso quanto a referida DECISÃO, uma vez
que o devedor não foi intimado na pessoa do patrono descrito na
petição de id 15864546.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701000256.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078)
Valor da Causa: R$ 14.960,00
Nome: ENOQUE SENA CARVALHO
Endereço: Linha C-100, Travessão B-10, Zona Rural, Alto Paraíso
- RO - CEP: 76862-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: KELLY RENATA DE JESUS
DAMASCENO - RO0005090
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Av Campos Sales, 3132, Olaria, Porto Velho - RO - CEP:
76847-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
ENOQUE SENA CARVALHO deflagrou a fase de cumprimento de
SENTENÇA contra o INSS e outros, requerendo o pagamento dos
valores devidos por força do acordo homologado por SENTENÇA
exarada nestes autos.
O processo seguiu toda a liturgia disciplinada no art. 535 do
CPC, razão pela qual os valores discriminados devem ser tidos
como devidos, com a consequente expedição da requisição de
pagamento adequada.
O pagamento da quantia discutida se dará por meio de RPV/
Precatório e este não será imediato, eis que obedecerá a ordem
de pagamento cronológica, no entanto, a satisfação do crédito é
certa, razão pela qual com fulcro no art. 924, II, do CPC, JULGO
EXTINTO o feito.
Expeça-se a requisição de pagamento adequada, encaminhandose à autoridade competente.
Consigno que quando da expedição da ordem de pagamento os
valores serão devidamente atualizados, pelo que, desnecessárias
novas atualizações dos valores.
Com a informação de pagamento, expeça-se alvará em favor da
parte credora.
Sem custas e honorários.
SENTENÇA transitada em julgado nesta data, por força da
preclusão lógica, disposta no art. 1.000 do CPC.
Por fim, feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivemse os autos, após efetivadas as baixas no sistema.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO
DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito

Advogado do(a) EXECUTADO: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - SP0128341
SENTENÇA
Vistos, etc.
EUNICE MARIA RAMOS TEIXEIRA deflagrou a fase de
cumprimento de SENTENÇA em face de BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A, todos qualificados nos autos.
Devidamente intimado para pagar o débito, o executado juntou
aos autos comprovante de pagamento da condenação (ID
Num.18620476).
Após, o autor requereu a expedição de alvará judicial para
levantamento dos valores depositados e a extinção do feito.
Desta feita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com arrimo no artigo
924, II, do Código de Processo Civil, ante a satisfação da obrigação
executada.
Expeça-se alvará judicial de levantamento, consoante a guia de
depósito coligida, nos moldes requerido pela defesa da parte
autora.
Ante o pedido de extinção feito pelo exequente, antecipo o trânsito
em julgado nesta data (CPC, art. 1.000, parágrafo único).
P.R.I. e, oportunamente, arquivem-se.
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700237967.2018.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 1.042,12
Nome: EUNICE MARIA RAMOS TEIXEIRA
Endereço: Rua Palmas, 4851, - de 4762/4763 a 4939/4940, Setor
09, Ariquemes - RO - CEP: 76876-290
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE ASSIS DOS SANTOS RO0002591
Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., 01, Rua Benedito Américo de
Oliveira, s/n, Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700003987.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 110.150,75
Nome: UNICRED PORTO VELHO - COOPERATIVA DE CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DE PORTO VELHO E
REGIAO NORTE DE RONDONIA LTDA
Endereço: Avenida Calama, 2486, São João Bosco, Porto Velho RO - CEP: 76803-768
Advogado do(a) EXEQUENTE: VALERIANO LEAO DE CAMARGO
- RO0005414
Nome: CARLOS ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701038160.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA (12078)
Valor da Causa: R$ 12.181,00
Nome: MARIA APARECIDA DE SA TELES
Endereço: LC-10, lote 28, gleba 17, Zona rural, Cacaulândia - RO
- CEP: 76889-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: SONIA SANTUZZI ZUCCOLOTTO
BATISTA - RO8728, VALDECIR BATISTA - RO0004271
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Intime-se o INSS, conforme postulado retro (id 18226799).
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Endereço: Rua Acácia, 1686, - até 1743/1744, Setor 01, Ariquemes
- RO - CEP: 76870-126
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta
por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE PORTO VELHO E REGIÃO
NORTE – SICOOB UNIPVH em desfavor de CARLOS ROBERTO
RODRIGUES DOS SANTOS, todos qualificados nos autos.
O feito vinha tramitando regularmente, quando sobreveio
informação de acordo firmado pelas partes, como forma de extinção
do processo (ID Num.18462075).
Como o acordo celebrado consta com a assinatura das partes, por
não vislumbrar qualquer irregularidade e/ou vício de consentimento,
tomo-o por regular.
Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de ID Num.18462075,
realizado entre as partes, para que produza os seus jurídicos e
legais efeitos e, com base no art. 487, III, “b”, do CPC julgo extinto
o feito.
Consistindo a manifestação em ato incompatível com a vontade de
recorrer (art. 1.000, parágrafo único, CPC), homologo a renúncia ao
direito de recorrer e dou por transitada em julgado esta DECISÃO
nesta data, independente de certificação nos autos.
P.R.I. e, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas
de praxe.
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7010910-79.2017.8.22.0002
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
EXEQUENTE: H. C. M. G.
Advogado do(a) EXEQUENTE: BRUNO ALVES DA SILVA
CANDIDO - RO0005825
EXECUTADO: UELLITON GASPARETTO
Advogado do(a) EXECUTADO: NAIANA ELEN SANTOS MELLO
- RO0007460
INTIMAÇÃO
Fica a parte requerida, por via de seu representante
legal, INTIMADA acerca do documento juntado aos autos para,
querendo, se manifestar no prazo legal.
Ariquemes/RO, Segunda-feira, 09 de Julho de 2018.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700953106.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 11.831,76
Nome: MARIA DE FATIMA ALEXANDRE
Endereço: Rua Guatemala, 1205, - de 1069/1070 ao fim, Setor 10,
Ariquemes - RO - CEP: 76876-126
Advogado do(a) AUTOR: PABLO EDUARDO MOREIRA RO0006281
Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., Rua Benedito Américo de Oliveira,
s/n, Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) RÉU: MAURO PAULO GALERA MARI RO0004937
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DECISÃO
Vistos.
Intime-se o banco réu, para proceder com a juntada de nova cópia dos
contratos objetos dos autos (fls. 77/78 e 84/85), uma vez que aquelas
coligidas alhures encontram-se ilegíveis (não se podendo extrair com
a certeza que o caso requer qual a conta de destino dos respectivos
valores), sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados na
petição inicial.
Prazo de 15 dias.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes
- RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 001054178.2015.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 69.006,71
Nome: José Emidio Dias dos Santos
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76872-854
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEX SANDRO LONGO PIMENTA
- RO0004075
Nome: Joaquim Tristão da Rocha Neto
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76872-854
Nome: Marcos Aurélio Vieira da Silva
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76872-854
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de execução de titulo extrajudicial proposta por JOSÉ
EMÍDIO DIAS DOS SANTOS em face de MARCOS AURÉLIO VIERIA
DA SILVA e JOAQUIM TRISTÃO DA ROCHA NETO, buscando, em
síntese, a satisfação de débitos oriundos de notas promissórias.
Tentou-se, de diversas maneiras, a satisfação dos débitos exequendos
sem que se obtivesse sucesso, prezando-se sempre por garantir
que a marcha processual se desse da maneira menos onerosa ao
executado.
Realizou-se pesquisas junto aos sistemas RENAJUD, BACENJUD e
INFOJUD, mas as diligências restaram infrutíferas, com exceção dos
bloqueios realizados na fl. 111 e seguintes.
Diante das circunstâncias que permeiam o processo, não há outra
alternativa a não ser o deferimento da penhora do próprio imóvel,
tendo em vista o manifesto desinteresse do contribuinte em honrar
suas obrigações.
Nos termos do art. 845, §1º, do CPC, defiro a penhora da área
remanescente do imóvel denominado Lote 19, Gleba 54, Projeto
Assentamento Dirigido Marechal Dutra, em Ariquemes/RO, com área
de 30,6023 ha, AV-8-2.170, cuja averbação no cartório de registro de
imóveis será realizada mediante o sistema SNREI.
Promova-se a liberação dos valores bloqueados judicialmente.
Realizada a penhora, expeça-se MANDADO de avaliação do bem
e intime-se a parte executada, e, em sendo casada, seu respectivo
cônjuge para, em querendo, apresentar embargos no prazo de 30 dias.
Cientifique-se a parte proprietária/possuidora do imóvel, de que a
perda do bem penhorado poderá ser evitada caso haja o pagamento
do débito, ou negociação junto ao fisco municipal.
Caso a executada tenha sido citada por edital, intime-se na pessoa
do curador.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO TERMO DE PENHORA/
MANDADO DE AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO.
Ariquemes, 6 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700890232.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 21.532,21
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
VALE DO JAMARI - SICOOB VALE DO JAMARI
Endereço: Av Ayrton Senna, 1109, setor 01, Buritis - RO - CEP:
76880-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: SELVA SIRIA SILVA CHAVES
GUIMARAES - RO0005007
Nome: V. DOS SANTOS - ME
Endereço: Avenida Jamari, 2314, - de 2314 a 2484 - lado par, Áreas
Especiais 01, Ariquemes - RO - CEP: 76870-007
Nome: VALDECIR DOS SANTOS
Endereço: Avenida Jamari, 2314, - de 2314 a 2484 - lado par, Áreas
Especiais 01, Ariquemes - RO - CEP: 76870-007
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Realizadas novas diligências de buscas de endereço da parte
requerida, atesto que não houve mudanças quanto ao endereço já
informado nos autos, conforme espelho anexo.
Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer
o que entender pertinente.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700211465.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 16.393,00
Nome: IVONE DA COSTA VERGILATO TRISCH
Endereço: Rua México, 1073, - de 1023/1024 a 1270/1271, Setor
10, Ariquemes - RO - CEP: 76876-118
Advogado do(a) AUTOR: LILIAN MARIA SULZBACHER RO0003225
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
IVONE DA COSTA VERGILATO propôs a presente ação
pleiteando a concessão de benefício previdenciário em desfavor
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos
qualificados nos autos.
O feito vinha tramitando regularmente, quando a autarquia ré
apresentou proposta de acordo (ID Num.18872497).
Após, a parte autora informou que concorda com a proposta
apresentada (ID Num.19332489).
Em seguida, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório.
A autocomposição das partes é sempre o melhor caminho para pôr
fim à lide, eis que o faz de acordo com a vontade delas. Graças a
isso é que o CPC consagrou, no bojo do artigo 3º, § 2º, o princípio
da promoção pelo Estado da solução por autocomposição,
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consagrando a Resolução 125 do CNJ. A conciliação, doravante,
passa a ser uma política pública, uma meta do Estado e que
deve ser estimulada não só por este, mas também por todos os
envolvidos no processo.
Assim, considerando que as partes entabularam acordo e que este
respeita o seu melhor interesse, sua homologação é medida que
se impõe.
ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta,
HOMOLOGO A TRANSAÇÃO efetuada entre as partes, nos termos
da proposta coligida (ID Num.18872497), a fim de que surtam
os jurídicos e legais efeitos daí decorrentes. Por consequência,
RESOLVO o MÉRITO da causa, nos termos do artigo 487, III, “a”,
do CPC.
Sem custas processuais.
Cada parte arcará com os honorários de seu advogado, conforme
artigo 90, §§ 2º e 3º do CPC.
Expeça-se as requisições devidas, encaminhando à autoridade
competente, para pagamento em 60 dias, sob pena de sequestro.
Com a informação de pagamento, desde já autorizo a expedição
de alvará em favor do credor ou de seu patrono, desde que tenha
poderes para tanto.
Oficie-se à APSADJ/INSS para concessão do benefício, com
cópia do termo de acordo, desta SENTENÇA homologatória, e dos
documentos pessoais do autor.
P. R. I. e, oportunamente, arquive-se com as baixas e anotações
devidas.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701137151.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 14.992,00
Nome: WALTER CORREA MIRANDA
Endereço: Rua Londres, 5460, Residencial Alvorada, Ariquemes RO - CEP: 76875-512
Advogado do(a) AUTOR: EVELISE ELY DA SILVA - RO0004022
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76847-000
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
WALTER CORREA MIRANDA propôs a presente ação pleiteando a
concessão de benefício previdenciário em desfavor do INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS.
O feito vinha tramitando regularmente, quando a autarquia ré
apresentou proposta de acordo (id 18802781).
Instado a se manifestar, a parte autora concordou com a proposta
apresentada (id 18906683).
Em seguida, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório.
A autocomposição das partes é sempre o melhor caminho para pôr
fim à lide, eis que o faz de acordo com a vontade delas. Graças a
isso é que o CPC consagrou, no bojo do artigo 3º, § 2º, o princípio
da promoção pelo Estado da solução por autocomposição,
consagrando a Resolução 125 do CNJ. A conciliação, doravante,
passa a ser uma política pública, uma meta do Estado e que
deve ser estimulada não só por este, mas também por todos os
envolvidos no processo.
Assim, considerando que as partes entabularam acordo e que este
respeita o seu melhor interesse, sua homologação é medida que
se impõe.
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ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta,
HOMOLOGO A TRANSAÇÃO efetuada entre as partes, nos termos
da proposta coligida (id 18802781), a fim de que surtam os jurídicos
e legais efeitos daí decorrentes. Por consequência, RESOLVO o
MÉRITO da causa, nos termos do artigo 487, III, “a”, do CPC.
Sem custas processuais.
Cada parte arcará com os honorários de seu advogado, conforme
artigo 90, §§ 2º e 3º do CPC.
Expeça-se RPV e oficie-se à APS-ADJ/INSS para concessão
do benefício, com cópia do termo de acordo, desta SENTENÇA
homologatória, e dos documentos pessoais dos autores.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO
DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P. R. I. e, oportunamente, arquive-se com as baixas e anotações
devidas.
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700682550.2017.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: 0,00
Nome: ROGERIO SALVADOR DOS SANTOS
Endereço: Rua Macaúbas, 4476, Setor 09, Ariquemes - RO - CEP:
76876-320
Advogados do(a) AUTOR: JOAO PAULO DE FARIA - SP173183,
EDUARDO SILVA NAVARRO - SP246261
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: AV. Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Osasco - SP - CEP:
06029-900 Endereço: AV. Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Osasco
- SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) RÉU: CELSO MARCON - RO0003700
SENTENÇA
Vistos.
ROGÉRIO SALVADOR DOS SNATOS ajuízou a presente ação
revisional de contrato de financiamento de veículo c/c repetição de
indébito em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A, alegando, em resumo, que celebrou com o requerido contrato
de financiamento de um veículo; que o contrato prevê taxas e tarifas
cobradas indevidamente; que os encargos exigidos pelo requerido
são abusivos, contrariando as disposições do Código de Defesa
do Consumidor. Requereu a declaração de nulidade das cláusulas
abusivas e a redução do valor da parcela do financiamento. Com a
inicial, acostou documentos.
Citado, o réu apresentou contestação. Arguiu, preliminarmente,
inépcia da inicial. No MÉRITO, sustentou, em síntese, que as
tarifas foram legalmente contratadas; que não há abusividade ou
ilegalidade no contrato. Aduziu que a inexistência de abusividade
na prática de juros capitalizados, porquanto o contrato fora
pactuado sob a égide da MP n.º 2.170 de 2000. Afirma a legalidade
dos encargos contratuais. Ao final, requer a improcedência total do
pedido. Anexou documentos.
Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendiam
produzir, mantiveram-se inerte.
Vieram os autos conclusos.
É, em essência, o relatório. Fundamento e DECIDO.
Cuida-se de ação ordinária revisional de contrato de financiamento
de veículo.
O processo em questão comporta o julgamento antecipado, nos
termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja
vista que a questão controvertida nos autos é meramente de
direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental
produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que
desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento
ou outras diligências para a produção de novas provas.
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Ademais, o Excelso Supremo Tribunal Federal já de há muito
se posicionou no sentido de que a necessidade de produção de
prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A
antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
magistrado (RTJ 115/789).
As provas produzidas nos autos não necessitam de outras para
o justo deslinde da questão, nem deixam margem de dúvida.
Por outro lado, “o julgamento antecipado da lide, por si só, não
caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado
apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que
considere inúteis ou meramente protelatórias” (STJ.- 3ª Turma,
Resp 251.038/SP, j. 18.02.2003, Rel. Min. Castro Filho).
Sobre o tema, já se manifestou inúmeras vezes o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no exercício de sua competência
constitucional de Corte uniformizadora da interpretação de lei
federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESOLUÇÃO
DE
CONTRATO.
INEXECUÇÃO
NÃO
DEMONSTRADA.
PROVA
NÃO
PRODUZIDA.
DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 07/STJ. 1. Não
configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem
a produção de prova testemunhal ou pericial requerida. Hão de
ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade
da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do
art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador
determinar as provas que entende necessárias à instrução do
processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar
inúteis ou protelatórias. Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ.
2. Tendo a Corte de origem firmado a compreensão no sentido
de que existiriam nos autos provas suficientes para o deslinde
da controvérsia, rever tal posicionamento demandaria o reexame
do conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 1350955/DF,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
18/10/2011, DJe 04/11/2011).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO DE
TÍTULO CAMBIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA CERCEAMENTO
DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. I - Para que se tenha
por caracterizado o cerceamento de defesa, em decorrência do
indeferimento de pedido de produção de prova, faz-se necessário
que, confrontada a prova requerida com os demais elementos
de convicção carreados aos autos, essa não só apresente
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também
o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da
controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado
da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil.”
(STJ-SP- 3 a Turma, Resp 251.038 – Edcl no AgRg, Rel. Min.
Castro Filho)
Pois bem. Passo ao julgamento antecipado da lide, pois
desnecessária a produção de outras provas.
Da preliminar de Inépcia.
Inicialmente, sustenta a requerida que a petição inicial é inepta,
ao argumento de que a requerente, pretendendo excluir todas
as cláusulas e juros contratados, não indicou os valore que
legalmente foram contratados, especificando o quantum que
pretende continuar pagando.
A preliminar suscitada não merece prosperar, eis que
absolutamente divorciada da realidade dos autos.
O pedido formulado pela requerente, ao contrário do que afirmou
o requerido, enumera os encargos que entende serem abusivos,
peliteando pelo seu cancelamento, bem como indica o quantum
indevido a partir de tabela que especifica detalhadamento o valor
que entende correto.
Assim, rejeito a preliminar.
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Do MÉRITO.
No MÉRITO, a pretensão inicial não merece prosperar.
O contrato é informado por princípios, dentre eles o da força
obrigatória e o da autonomia da vontade. Este se manifesta
através da liberdade conferida às pessoas de firmar suas avenças
livremente e aquele consiste na regra de que o contrato faz lei entre
as partes, ou seja, uma vez regularmente celebrado, impõe-se o
cumprimento de suas cláusulas como se fossem preceitos legais
imperativos, apresentando, pois, força obrigatória (pacta sunt
servanda).
No caso dos autos, celebrou a parte autora contrato de financiamento
de veículo com o requerido.
Os encargos e tarifas foram previamente estabelecidos e livremente
pactuados.
Conclui-se, em face desse contexto, que pretende a autora discutir
operação livremente pactuada e com a efetiva utilização do
numerário.
A autonomia da vontade se fez presente, até porque, ao que consta
dos autos, a iniciativa de contratar partiu da requerente.
Evidente que, se abusivas eram as cláusulas e taxas exigidas,
cumpria a parte autora não consumar o ajuste, mas, se a elas
anuiu e utilizou os valores colocados à sua disposição, impossível
se torna o seu reexame, sob o pretexto apontado.
Nem se argumente tratar-se de contrato de adesão, o que, por
si só, não gera presunção de abusividade, conforme já decidiu o
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em acórdão da lavra do
Des Guilherme Couto, na Apelação nº 326456, in verbis:
“[...] A aplicabilidade das normas do Código de Defesa do
Consumidor não pode ser interpretada como uma espécie de
salvo-conduto ao mutuário para alterar e descumprir cláusulas
contratuais previstas em consonância com as disposições legais
vigentes. O contrato de adesão, pelo simples fato da prévia
estipulação das condições pactuadas, não autoriza a presunção
de abusividade de suas cláusulas. Nada há de ilegal na aplicação
da TR, pois o STF apenas considerou inconstitucional a pretendida
aplicação retroativa da Lei 8.177, a contratos anteriores, que
estipulassem critérios diversos dos aplicados à correção das
cadernetas de poupança, e não é este o caso. Também inexiste
ilegalidade na atualização do saldo devedor do contrato de mútuo
antes da amortização decorrente do pagamento das prestações.
Precedentes. Apelação desprovida.”
Ressalte-se que o princípio da força obrigatória dos contratos é
decorrência de uma necessidade social, qual seja, a de trazer
segurança jurídica às pessoas, constituindo verdadeira pedra
angular da segurança do comércio.
Sendo assim, remanesce válida e vigente, na íntegra, a relação
contratual havida entre as partes.
O alegado anatocismo não favorece o requerente, tendo em
conta o teor da Súmula 596 do Colendo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, a saber:
“As disposições do Decreto nº 22.626/33 não se aplicam às taxas
de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.
Ademais, por força da Medida Provisória nº 2170-36/2001,
ao contrário do que alega a parte requerente, é admissível a
capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados
após a sua vigência.
Saliente-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, por ocasião
do julgamento do Recurso Extraordinário 592.377/RS, em 04 de
fevereiro de 2015, a constitucionalidade da previsão do artigo 5º da
Medida Provisória nº 2170-36/2001, que admite a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas
pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. A
ementa do RE 592.377/RS é do seguinte teor:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
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PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA,
NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte
está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos
para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle
judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros
é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência
para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais
em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo
sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze
anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.”
No sentido da legalidade dos encargos contratados, estão também
os enunciados da súmula vinculante número 7 (A norma do §3º do
artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional n.
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicação condicionada à edição de lei complementar) e da súmula
número 294 do Superior Tribunal de Justiça (Não é potestativa
a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência,
calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central
do Brasil, limitada à taxa de contrato).
Não se vislumbra, ainda, qualquer ilegalidade na utilização da Tabela
Price como forma de atualização do saldo devedor, perfeitamente
admitida nos contratos dessa natureza. Esse sistema, aliás, não
caracteriza o denunciado anatocismo, pois, recebida a prestação,
em primeiro lugar liquidam-se os juros, e no cálculo posterior esses
juros são desconsiderados para a apuração do saldo devedor.
A propósito:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
0034796-18.2012.8.26.0577 – Apelação
Relator(a): Heraldo de Oliveira
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/01/2014
Data de registro: 21/01/2014
Outros números: 347961820128260577
Ementa: AÇÃO REVISIONAL - Contrato de Arrendamento
Mercantil SENTENÇA de improcedência nos termos do artigo 285A do Código de Processo Civil - Inocorrência de anatocismo pela
utilização da Tabela Price - Contrato de parcelas fixas - Insurgência
contra a taxa de juros aplicada - Montante aplicado que representa
o custo efetivo total, expressamente prevista no contrato, que inclui
os demais encargos - Alegação de abusividade na cobrança de
tarifas - Inexistência de ilegalidade ou abusividade - Possibilidade
da cobrança pelas resoluções do Bacen n.º 3.517/07, 3.517/07,
3.518/07 e 3.693/09, bem como a Carta Circular 3.295/08 - Comissão
de permanência que não está sendo exigida - SENTENÇA mantida
- Recurso não provido.
Almejando compreender a matéria debatida, transcrevo trechos do
voto proferido pelo Desembargador Relator:
Convém transcrever parte do voto do Eminente Desembargador
Antonio Marson, proferido na apelação nº 968.785-1, do extinto
Primeiro Tribunal de Alçada Civil. “Ocorre, porém, que o’ Sistema
da Tabela Price ‘ou simplesmente’ Tabela Price’, ao contrário de
opiniões e decisões em sentido contrário, não traz em si embutidos
os juros capitalizados’.
Este sistema, como explica o Prof. José Dutra Vieira Sobrinho, em
sua obra ‘Matemática Financeira Juros, capitalização, descontos e
séries de pagamentos. Empréstimo, financiamentos e aplicações
financeiras. Utilização de calculadoras financeiras’, 7ª. Ed.,
S.Paulo, Ed. Atlas, págs. 220/221, se deve ao nome do seu criador,
o matemático, filósofo e teólogo inglês Richard Price, que viveu
no Século XVIII e que incorporou a teoria dos juros compostos às
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amortizações de empréstimos ou financiamentos. Denomina-se
‘Sistema Francês’, por ter sido desenvolvido na França, no Século
XIX, e consiste essencialmente, sendo esta a sua característica
fundamental, com caráter de novidade, em plano de amortização de
uma dívida, através de prestações periódicas, iguais e sucessivas,
em que o valor de cada prestação, ou pagamento, é composto por
duas parcelas distintas: uma de juros e outra de capital (chamada
amortização). Estas parcelas variam de valor (quantia maior de
juros e menor de capital), nunca excedendo, no entanto, o valor
total de cada prestação, que é sempre igual.
[…]
Como se sabe, os juros podem ser simples ou compostos, estes
também chamados de juros capitalizados. Os primeiros são aqueles
que incidem apenas sobre o principal corrigido monetariamente,
isto é, não incidem sobre os juros que se acrescentam ao saldo
devedor. Assim, os juros não pagos não constituem a base de
cálculo para a incidência posterior de novos juros simples. Os
últimos, ao contrário, são aqueles que incidirão não apenas sobre
o principal corrigido, mas também sobre os juros que já incidiram
sobre o débito.
Já na ‘Tabela Price’ não ocorre este último procedimento de
cálculo, pois, de acordo com as lições da obra acima mencionada,
os juros cobrados mensalmente são calculados sobre o capital
inicial, e amortizados por parte da prestação mensal, ou seja, a
diferença entre a prestação paga e o valor do juro calculado no
mês são amortizados daquele capital inicial e, sobre esse novo
capital inicial (menor e que exprime exatamente o saldo devedor
de capital) é calculado novo juro, desenvolvendo assim um sistema
de amortização.
Por isso é correto concluir que no sistema de amortização pela
‘Tabela Price’ os juros não são calculados sobre o capital inicial
acrescido dos juros acumulados até o período anterior, do que
resulta não ocorrer a incidência de juros sobre juros, capitalização
composta de juros.” (negrito no original)
Impede inferir que não se vislumbra, ainda, no contrato entre as
partes celebrado, a existência de qualquer condição potestativa de
porte a inviabilizar o ajuste.
Nada se verifica de ilegal, portanto, em relação aos valores e
encargos exigidos, que guardam relação com a contratada.
São esses os fundamentos jurídicos e fáticos, concretamente
aplicados ao caso, suficientes ao julgamento da presente lide,
considerando que outros argumentos deduzidos pelas partes no
processo, referem-se a pontos irrelevantes ao deslinde da causa,
incapazes de infirmar a CONCLUSÃO adotada na presente
SENTENÇA, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC,
não infringindo o disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo,
segundo o qual “para que possa ser considerada fundamentada
a DECISÃO, o juiz deverá examinar todos os argumentos trazidos
pelas partes, que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
CONCLUSÃO que embasou a DECISÃO ” (Comentários ao Código
de Processo Civil - Novo CPC Lei 13.105/2015, Nelson Nery Junior
e Rosa Maria de Andrade Nery, 2015).
Posto isto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, com
fulcro no artigo 487, I, do CPC, extinguo o feito com resolução de
MÉRITO.
Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e
honorários de advogado, os quais fixo em 20% do valor da causa,
com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade fica
suspensa, por força do disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma
legal.
Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração,
registre-se que, ficam preteridas as demais alegações, por
incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que
o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado.
Por consectário lógico, ficam as partes advertidas, desde logo,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses
legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Novo Código
de Processo Civil.
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Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova
sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de
admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (CPC, art. 1.010),
sem nova CONCLUSÃO, intime-se a parte contrária para que ofereça
resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo,
também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Caso nada seja requerido após o trânsito em julgado desta,
observadas as formalidades legais, arquive-se.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO
DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.C.
Ariquemes, 6 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700867139.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 443,27
Nome: CONQUISTA COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP
Endereço: AC Ariquemes, 2281, Av Tancredo Neves, Setor
Institucional, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXEQUENTE: JUCYARA ZIMMER - RO0005888
Nome: ELIANE DA SILVA MIRANDA
Endereço: R Paranavai, 4197, Jdim Alvorada, Ariquemes - RO CEP: 76870-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou pessoalmente,
caso não tenha advogado constituído ou representado pela
Defensoria Pública, para pagar em 15 (quinze) dias, o débito
executado, ATUALIZADO na data do pagamento, sob pena de multa
de 10% sobre o valor da execução e honorários advocatícios no
importe de 10%, nos termos do artigo 523, §1º, do CPC.
Caso tenha sido citado por edital na fase de conhecimento, intimese por edital, conforme art. 513, §2º, IV do CPC.
Advirta-se que transcorrido o prazo para pagamento voluntário,
iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação à execução como técnica de
defesa (art. 525 do CPC).
Fica o executado ainda ciente que, havendo pagamento parcial
no prazo previsto acima, a multa e os honorários incidirão sobre o
remanescente do débito e de que transcorrido o prazo para pagamento
voluntário, iniciar-se-á o prazo para impugnação, que deverá ser
realizada em observância ao disposto no artigo 525 do CPC.
Em não havendo pagamento, certifique-se e intime-se o credor
para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito, acrescendo
aos cálculos a multa de 10% (dez por cento), inclusive com os
honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor excutido, bem como para requerer o que entender pertinente
para a satisfação de seu crédito.
Sem prejuízo, desde logo, caso requerido pela parte, autorizo
a expedição da certidão do teor da DECISÃO, que deverá ser
fornecida conforme artigo 517, § 2º, do CPC, após o decurso do
prazo para pagamento voluntário, de modo a permitir que a parte
efetue o protesto da DECISÃO.
Em sendo efetuado o pagamento no prazo legal, expeça-se alvará
judicial em nome da(o) Exequente.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700852209.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 1.931,51
Nome: ARIOVALDO DOMINGUES
Endereço: Avenida Rio Branco, 4531, Jardim das Palmeiras,
Ariquemes - RO - CEP: 76876-615
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALUISIO GONCALVES DE
SANTIAGO JUNIOR - RO0004727
Nome: IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Endereço: Rua Miguel Franco de Araújo, 25, Jardim Germânia,
São Paulo - SP - CEP: 05849-430
Advogado do(a) EXECUTADO: ANTONIO ROGERIO BONFIM
MELO - SP0128462
DESPACHO
Vistos.
Pela derradeira vez, intime-se o exequente, na pessoa de seu
advogado constituído nos autos, para cumprir, no prazo de 10
dias, o DESPACHO constante do ID 16533912, a fim de que sejam
realizadas as diligências requeridas, sob pena de arquivamento do
feito.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700315215.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 100.849,00
Nome: UNICRED PORTO VELHO - COOPERATIVA DE CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DE PORTO VELHO E
REGIAO NORTE DE RONDONIA LTDA
Endereço: Avenida Calama, 2468, - até 2454 - lado par, São João
Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-768
Advogado do(a) EXEQUENTE: VALERIANO LEAO DE CAMARGO
- RO0005414
Nome: MIGUEL FERNANDES DE ABREU
Endereço: Rua Belo Horizonte, 4087, Setor 09, Ariquemes - RO CEP: 76876-394
Nome: ROSEMEIRE MORAIS BARRETO
Endereço: RUA CODORNA, 1192, CENTRO, Cujubim - RO - CEP:
76864-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
As partes apresentaram acordo para ser homologado (id 18787266),
como forma de extinção do processo.
Como o acordo celebrado consta com a assinatura dos patronos
das partes e por não vislumbrar qualquer irregularidade e/ou vício
de consentimento, tomo-o por regular.
Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo aludido,
realizado entre as partes, para que produza os seus jurídicos e
legais efeitos e, com base no art. 487, III, “b”, do Código de
Processo Civil JULGO EXTINTO o feito.
Sem custas processuais (CPC, artigo 90, § 3º).
Cada parte arcará com os honorários de seu advogado.
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Consistindo a manifestação em ato incompatível com a vontade de
recorrer (art. 1.000, parágrafo único, CPC), homologo a renúncia ao
direito de recorrer e dou por transitada em julgado esta DECISÃO
nesta data, independente de certificação nos autos.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO
DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P. R. I. e, arquive-se com as baixas devidas.
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700399230.2015.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 9.456,00
Nome: MARIA HELENA MODOLO XAVIER
Endereço: ZONA RURAL, 1201, POSTE 08, LINHA C 100, Rio
Crespo - RO - CEP: 76863-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO RIOLA DOS SANTOS
JUNIOR - RO0002640
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
Pelo que se depreende dos autos, a execução restou satisfeita.
Desta feita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com arrimo no artigo
924, II, do Código de Processo Civil, ante a satisfação da obrigação
executada.
SENTENÇA transitada em julgado nesta data, por força da
preclusão lógica disposta no art. 1.000, parágrafo único do CPC.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO
DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I. e, oportunamente, arquivem-se.
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7009680-36.2016.8.22.0002
Requerente: UNIDAS SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CAROLINE FERRAZ - RO0005438
Requerido: MIRIAM APARECIDA SANTIAGO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Fica a parte autora, através de seu advogado, INTIMADA da
apresentação da contestação para, querendo, apresentar
impugnação no prazo legal.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700336186.2015.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 4.917,60
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Nome: D. R. DA SILVA CONCRETAGEM EIRELI
Endereço: Avenida Candeias, 2099, Áreas Especiais, Ariquemes RO - CEP: 76870-281
Advogado do(a) EXEQUENTE: JONAS MAURO DA SILVA RO000666A
Nome: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAUJO LTDA ME
Endereço: Avenida Jarú, 3239, Setor 05, Ariquemes - RO - CEP:
76870-545
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Arquive-se, conforme determinado na SENTENÇA de ID 18391685.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 000382171.2010.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 151.102,96
Nome: Levi Gustavo Alves de Freitas
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXEQUENTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE
FREITAS - RO0004634
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: CENTRAL COM. DE PNEUS LTDA - ME
Endereço: Rua Primo Amaral, 1776, Setor 03, Buritis - RO - CEP:
76880-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Suspenda-se o feito pelo prazo de 90 dias ou até que sobrevenham
informações quanto à resolução do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica proposto pelo autor em desfavor da ré.
Ao final, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15
dias, dê andamento ao feito, sob pena de extinção.
Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700067264.2018.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 1.994,75
Nome: ANA PEREIRA DE ARAUJO
Endereço: Avenida Urupá, 3795, - até 4218/4219, Setor 02,
Ariquemes - RO - CEP: 76873-166
Advogado do(a) EXEQUENTE: VIVIANE MATOS TRICHES RO0004695
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1044, - de 984 a 1360 - lado
par, Centro, Porto Velho - RO - CEP: 76801-096
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Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76847-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
ANA PEREIRA DE ARAUJO deflagrou a fase de cumprimento
de SENTENÇA contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL e outros, requerendo o pagamento dos
valores devidos por força da condenação imposta na SENTENÇA
exarada nestes autos.
Devidamente intimada, nos termos do art. 535 do CPC, a parte
executada concordou com os cálculos apresentados, razão pela
qual os valores discriminados devem ser tidos como devidos, com
a consequente expedição da requisição de pagamento adequada.
O pagamento da quantia discutida se dará por meio de RPV/
Precatório e este não será imediato, eis que obedecerá a ordem
de pagamento cronológica, no entanto, a satisfação do crédito é
certa, razão pela qual com fulcro no art. 924, II, do CPC, JULGO
EXTINTO o feito.
Expeça-se a requisição de pagamento adequada, encaminhandose à autoridade competente.
Consigno que quando da expedição da ordem de pagamento os
valores serão devidamente atualizados, pelo que, desnecessárias
novas atualizações dos valores.
Com a informação de pagamento, expeça-se alvará em favor da
parte credora.
Sem custas e honorários.
SENTENÇA transitada em julgado nesta data, por força da
preclusão lógica, disposta no art. 1.000 do CPC.
Por fim, feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivemse os autos.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO
DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701285249.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 13.471,00
Nome: PAULO SANTINO FANK
Endereço: rua Jacamin, 1923, setor 01, Cujubim - RO - CEP:
76864-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCOS ROBERTO FACCIN RO0001453
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 1966, - de 1560 a 1966 lado par, Setor 02, Ariquemes - RO - CEP: 76873-238
Advogados do(a) EXECUTADO: ALEX CAVALCANTE DE SOUZA
- RO0001818, JONATHAS COELHO BAPTISTA DE MELLO RO0003011
DESPACHO
Vistos.
1. Intime-se a executada para juntar aos autos comprovante de
quitação INTEGRAL do débito, conforme planilha inicial, no prazo
de 10 dias.
2. Após, com o pagamento total, expeça-se alvará de levantamento
da importância depositada em nome do advogado do requerente,
bem como intime-se para retirada no prazo de 05 (cinco) dias.
Na hipótese de indicação de conta bancária, desde já autorizo a
expedição de alvará de transferência para cumprimento em 05
(cinco) dias, sob pena de providências.
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3. Após retirado o alvará, o requerente, por meio de seu advogado,
terá o prazo de 5 dias para se manifestar quanto ao adimplemento
da obrigação.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes
3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700187209.2018.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 30.000,00
Nome: LUIZ NOGUEIRA DE SOUSA
Endereço: Rua Montreal, 1297, - de 1295/1296 ao fim, Setor 10,
Ariquemes - RO - CEP: 76876-102
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIO JORGE DA COSTA
SARKIS - RO0007241
Nome: FABIANE PINHEIRO DA SILVA
Endereço: Rua Montreal, 1297, - de 1295/1296 ao fim, Setor 10,
Ariquemes - RO - CEP: 76876-102
Advogados do(a) EXECUTADO: LILIAN MARIA SULZBACHER RO0003225, VIVIANE MATOS TRICHES - RO0004695
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte exequente da petição e documentos coligidos
retro, pela executada, para manifestar acerca de seu teor, no prazo
de 15 dias.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 6 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes
3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701432507.2016.8.22.0002
Classe: CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA (81)
Valor da Causa: R$ 59.244,31
Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, CIDADE DE DEUS, Vila
Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - RO0006557
Nome: OZIEL DA SILVA
Endereço: Avenida Candeias, 01, Br257, Km 42, Áreas Especiais
01, Ariquemes - RO - CEP: 76870-001
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A ingressou com
a presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor de
OZIEL DA SILVA, todos qualificados nos autos.
Deferida a liminar, foi determinada a citação da parte ré e a busca
e apreensão do veículo, tendo a diligência restado infrutífera, ante
a não localização de ambos.
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Intimado o patrono da parte autora, não houve manifestação, razão
pela qual foi realizada sua intimação pessoal, para dar andamento
adequado ao feito, sob pena de extinção. Nada obstante todas
as tentativas, a fim de que a parte autora promovesse o regular
andamento da ação, esta quedou-se inerte (ID Num. 17914251).
É o relatório. DECIDO.
No processo não há maiores complexidades.
O feito vinha tramitando de forma adequada, quando, determinado
a parte autora promover “os atos e as diligências” que lhe incumbia,
esta manteve-se inerte.
Como é cediço, pelas normas de serviço da Corregedoria, o
processo não pode ficar paralisado em Cartório por mais de 30
dias, o que acaba impondo todo um serviço ao Judiciário: certidões,
DESPACHO s, publicações, etc. Em detrimento de outros milhares
de processos e das partes neles envolvidas, ressabido o absurdo
volume de serviço existente, e notória a carência de recursos
materiais e humanos.
Não se deve admitir tal ocorrência: o processo deve andar para
frente e chegar a um objetivo útil, compondo a lide. Não faz sentido
que as providências a cargo da parte autora sejam adiadas sine
die, ad aeternum.
Ademais, cabe a parte promovente, principal interessada no
deslinde dos autos, promover o seu regular andamento, a fim de
ter seu suposto direito alcançado. Sua inércia leva a presunção de
que não há mais interesse no prosseguimento do feito, uma vez
que, intimada de que a sua não manifestação ensejaria a extinção
do feito, aquietou-se silente.
POSTO ISSO, com supedâneo no artigo 485, inciso III do Código
de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, por não promover a
parte autora os atos e diligências que Ihe competia.
Revogo a liminar deferida (ID Num.7519287).
Conforme espelho que adiante segue, promovi o levantamento da
restrição do veículo.
Sem custas finais (art. 8º, III, da Lei Estadual 3.896/2016 –
Regimento de Custas Judiciais) e honorários de advogado.
P. R. I. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas
as formalidades legais.
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701426245.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)
Valor da Causa: R$ 699,21
Nome: ELIEL LENI MESTRINER BARBOSA
Endereço: Alameda Brasília, 2991, - de 2794/2795 ao fim, Setor 03,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-528
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON BARBOSA - RO0002529
Nome: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE
Endereço:, Porto Velho - RO - CEP: 76801-970
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a parte autora da expedição retro, para requerer o que
entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do
feito.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700348212.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 63.783,72
Nome: FRANCISCO DUARTE MONTEIRO
Endereço: Rua Portugal, 3129, - de 3041/3042 ao fim, Jardim
Europa, Ariquemes - RO - CEP: 76871-306
Advogados do(a) EXEQUENTE: VALDECIR BATISTA RO0004271, SONIA SANTUZZI ZUCCOLOTTO BATISTA RO8728
Nome: JONAS MENDES DA SILVA
Endereço: Avenida dos Diamantes, 2437, - de 2273 a 2485 - lado
ímpar, Nova União 01, Ariquemes - RO - CEP: 76875-677
Nome: ELIZINETE LIONARDO RODRIGUES
Endereço: Avenida dos Diamantes, 2437, - de 2273 a 2485 - lado
ímpar, Nova União 01, Ariquemes - RO - CEP: 76875-677
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos.
FRANCISCO DUARTE MONTEIRO ingressou com a presente
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor
de JONAS MENDES DA SILVA e outros.
Intimado(a) o(a) patrono(a) de FRANCISCO DUARTE MONTEIRO,
não houve manifestação, razão pela qual foi realizada sua intimação
pessoal, para dar andamento adequado ao feito, sob pena de
extinção. Nada obstante todas as tentativas, a fim de que a parte
autora promovesse o regular andamento da ação, esta quedou-se
inerte.
É o relatório. DECIDO.
No processo não há maiores complexidades.
O feito vinha tramitando de forma adequada, quando, determinado
a FRANCISCO DUARTE MONTEIRO promover “os atos e as
diligências” que lhe incumbia, este(a) manteve-se inerte.
Como é cediço, pelas normas de serviço da Corregedoria, o
processo não pode ficar paralisado em Cartório por mais de 30
dias, o que acaba impondo todo um serviço ao Judiciário: certidões,
DESPACHO s, publicações, etc. Em detrimento de outros milhares
de processos e das partes neles envolvidas, ressabido o absurdo
volume de serviço existente, e notória a carência de recursos
materiais e humanos.
Não se deve admitir tal ocorrência: o processo deve andar para
frente e chegar a um objetivo útil, compondo a lide. Não faz sentido
que as providências a cargo da parte autora sejam adiadas sine
die, ad aeternum.
Ademais, cabe a parte promovente, principal interessada no
deslinde dos autos, promover o seu regular andamento, a fim de
ter seu suposto direito alcançado. Sua inércia leva a presunção de
que não há mais interesse no prosseguimento do feito, uma vez
que, intimada de que a sua não manifestação ensejaria a extinção
do feito, aguietou-se silente.
POSTO ISSO, com supedâneo no artigo 485, inciso III do Código
de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, por não promover a
parte autora os atos e diligências que Ihe competia.
Sem custas finais (art. 8º, III, da Lei Estadual 3.896/2016 –
Regimento de Custas Judiciais) e honorários de advogado.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO
DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P. R. I. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas
as formalidades legais.
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7006369-66.2018.8.22.0002
Requerente: INGRID DE SOUZA FATEL
Advogado do(a) IMPETRANTE: JOAO BATISTA BATISTI RO0007211
Requerido: EDIR ALQUIERI e outros
Advogado do(a) IMPETRADO:
Advogado do(a) IMPETRADO:
Fica a parte Requerente, através de seu procurador, INTIMADA da
juntada do ofício ID n. 19631369.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701261112.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 5.136,62
Nome: EDSON CALSING
Endereço: Rua Quatro Cachoeiras, 3964, - de 3900/3901 a
4123/4124, Setor 04, Ariquemes - RO - CEP: 76873-534
Advogado do(a) EXEQUENTE: JESSICA MAGALHAES MIRANDA
- RO0007402
Nome: V. S. DE PAULA - EPP
Endereço: Avenida Costa E Silva, 1823, CENTRO, Itapuã do Oeste
- RO - CEP: 76861-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Indefiro a inclusão do sócio administrador no polo passivo da ação,
pois, com o NCPC, referida inclusão se dará após desconsiderada
a personalidade jurídica da executada através de incidente (art.
133 e ss do CPC).
Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, dar regular
prosseguimento à execução salientando que, doravante, os pedidos
de bloqueio de bens e diligências deverão ser acompanhados do
pagamento da taxa prevista no art. 17, da Lei Estadual 3.896/2016
(Regimento de Custas), para cada requerimento, salvo se
beneficiário da gratuidade da justiça.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700226128.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 17.319,44
Nome: ELETRO J. M. S/A.
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 1655, NOVALAR, Setor 01,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-046
Advogados do(a) EXEQUENTE: LUCIENE PETERLE - RO0002760,
SEVERINO JOSE PETERLE FILHO - RO0000437, RODRIGO
PETERLE - RO0002572, PEDRO HENRIQUE GOMES PETERLE
- RO0006912
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Nome: CLARA ALVES MERELES NOBRE
Endereço: Rua São Paulo, 3483, Setor 05, Ariquemes - RO - CEP:
76870-632
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Defiro o requerimento da exequente.
Expeça-se MANDADO para que o sr. oficial de justiça relacione e
avalie os bens que guarnecem a residência da executada, de tudo
lavrando auto pormenorizado.
Após, vistas à exequente para manifestação, no prazo de 10 dias,
sob pena de extinção do feito.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7015223-20.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: NELIANE DO PRADO & CIA LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: LEVI GUSTAVO ALVES DE
FREITAS - RO0004634
EXECUTADO: ELIANE DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Nome: NELIANE DO PRADO & CIA LTDA - ME
Endereço: Av. Jamari, 3259, Setor 1, Ariquemes - RO - CEP:
76870-000
Intimação
Por determinação do Dr. Marcus Vinícius dos Santos de Oliveira,
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO,
fica Vossa Senhoria, pela presente, INTIMADO(A) para, no prazo
de 05 (cinco) dias, dar adequado andamento ao feito, sob pena de
extinção.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ariquemes-RO, 9 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 15 (quinze) dias
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do requerido YMPACTUS COMERCIAL
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
o nº 11.669325/0001-88, para efetuar o pagamento das custas
processuais finais, no prazo de 15 (quinze) dias, através de boleto
judicial, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa (art. 14, da
Lei Estadual 3.896/2016).
Processo n.: 7010065-47.2017.8.22.0002
Assunto: [Liminar, Indenização do Prejuízo]
Classe: CAUTELAR INOMINADA (183)
REQUERENTE: BENEDITO ACCACIO TEIXEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANO REGES FERNANDES
- RO0004806
REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Valor do Débito: R$ 25.515,00
Italo Renato Ferreira
Técnico Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 7006323-77.2018.8.22.0002
Requerente: ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS
- RO0005471
Requerido: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) RÉU: ERICA CRISTINA CLAUDINO RO0006207
Fica a parte autora, através de seu advogado, INTIMADA da
apresentação da contestação para, querendo, apresentar
impugnação no prazo legal.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700869215.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 1.149,92
Nome: IGAPO MOTOS LTDA - ME
Endereço: RUA HELENO DE ANDRADE, 1144, SETOR 02,
Buritis - RO - CEP: 76880-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: DENIO FRANCO SILVA RO0004212
Nome: MARIA DE FATIMA DE ARAUJO
Endereço: RUA BRASILIA, 651, SETOR 07, Buritis - RO - CEP:
76880-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Suspenda-se o feito pelo prazo de um ano.
Ao final, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15
dias, dê andamento ao feito, sob pena de extinção.
Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 0007848-92.2013.8.22.0002
Requerente: UNIDAS SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA
LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CAROLINE FERRAZ RO0005438
Requerido: Evellin Angel Ferreira Alves
Advogado do(a) EXECUTADO:
Fica a parte Requerente, através de sua advogada, INTIMADA
para se manifestar sobre os comprovantes de transferência
juntados e requerer o que entender de direito.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 000387129.2012.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 79.460,21
Nome: FLORESTAL - PLANEJAMENTO PAISAGISMO E
CONSULTORIA LTDA - EPP
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) EXEQUENTE: VINICIUS VECCHI DE CARVALHO
FERREIRA - RO0004466
Nome: Aldair Rodrigues Fernandes
Endereço:, Rio Crespo - RO - CEP: 76863-000
Nome: José Mário de Souza
Endereço:, Rio Crespo - RO - CEP: 76863-000
Nome: ZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME
Endereço: Rua Maracatiara, Setor 04, Rio Crespo - RO - CEP:
76863-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Suspenda-se o feito pelo prazo de 30 dias.
Ao final, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15
dias, dê andamento ao feito, sob pena de extinção.
Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700626222.2018.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 39.725,64
Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., Rua Benedito Américo de Oliveira,
s/n, Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES - SP0128341
Nome: WANDRESEN & FEITEN LTDA - ME
Endereço: Avenida Tancredo Neves, SETOR 05, - de 3089 a 3225
- lado ímpar, Setor 05, Ariquemes - RO - CEP: 76870-541
Nome: GIOVANI FEITEN
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 3089, - de 3089 a 3225 - lado
ímpar, Setor 05, Ariquemes - RO - CEP: 76870-541
Nome: ADRIANA CRISTINA WANDRESEN
Endereço: Rua Toledo, 2688, Jardim Paraná, Ariquemes - RO CEP: 76871-462
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Pela derradeira vez, intime-se a parte autora para, no prazo de
15 dias, proceder com a EMENDA à inicial, a fim de convolar o
feito em ação monitória, sob pena de indeferimento e extinção do
processo.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes
- RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 000019102.2013.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 4.368,86
Nome: V. Cavalheiro Comércio de Móveis Eireli Epp. Móveis e
Eletrodomésticos Paraná
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76872-854
Advogado do(a) EXEQUENTE: ELIZEU LEITE CONSOLINE RO0005712
Nome: Valmício de Jesus Cruz
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76872-854
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Tendo em vista que as diligências via Sistemas BACENJUD,
RENAJUD e INFOJUD não são gratuitas, conforme dispõe o art. 17
do Regimento de Custas do TJRO, intime-se a parte interessada para,
no prazo de 15 dias, juntar aos autos o comprovante do pagamento da
consulta pretendida, sob pena de arquivamento do feito.
Art. 17. O requerimento de buscas de endereços, bloqueio de bens
ou quebra de sigilo fiscal, telemático e assemelhados, ainda que por
meio eletrônico, deverá ser instruído com comprovante do pagamento
da diligência, no valor de R$15,00 (quinze reais) para cada uma delas.
Intime-se.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes
- RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700388175.2017.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 4.620,62
Nome: DISTRIBUIDORA EBENEZER LTDA - ME
Endereço: Av. brasil, 3077, setor 05, Jaru - RO - CEP: 76890-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: IURE AFONSO REIS - RO0005745
Nome: A. DE OLIVEIRA VIEIRA - ME
Endereço: linha C - 18, Km 04, s/n, nome fantasia ADEILDO DE
OLIVEIRA - fone 69- 9.920, zona rural, Cacaulândia - RO - CEP:
76889-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Suspenda-se o feito pelo prazo de 12 meses.
Ao final, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 dias,
dê andamento ao feito, sob pena de extinção.
Cumpra-se.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes
- RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700023268.2018.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 954,00
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Nome: HELIO AMARO DA SILVA
Endereço: Avenida Candeias, 2604, Setor 03, Ariquemes - RO CEP: 76870-324
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: VALDOMIRA BATISTA DOS SANTOS
Endereço: Rua Parapará, 1850, Setor 12, Ariquemes - RO - CEP:
76876-738
Advogado do(a) EXECUTADO: ALINE ANGELA DUARTE RO0002095
SENTENÇA
Vistos.
HELIO AMARO DA SILVA ajuizou AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA em face de VALDOMIRA BATISTA DOS SANTOS,
alegando, em resumo, que a requerida vem impedindo que o autor
exerça seu direito à visita dos filhos menores.
Na audiência de conciliação, entabularam acordo para que o
requerente exerça seu direito à visita (ID 17911441).
Intimado, o Ministério Público pugnou pela homologação do acordo
referente a visitas, nos termos do pedido apresentado.
É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.
Trata-se de cumprimento de SENTENÇA.
Os autores estão devidamente assistidos e assinaram a ata da
audiência de conciliação, manifestando concordância com os
termos nela redigidos.
Conforme manifestação do Ministério Público, não há ofensa aos
direitos da criança prole dos autores, sendo de rigor a homologação
do acordo entabulado.
ANTE O EXPOSTO, HOMOLOGO o acordo formulado entre as
partes, o que faço para fixar as os dias de visitação nos moldes
entabulados no acordo firmado entre as partes.
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de
MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código
de Processo Civil.
Isento de custas.
SENTENÇA transitada em julgado nesta data em razão da
preclusão lógica, disposta no parágrafo único do art. 1.000, do
CPC.
Ciência ao Ministério Público.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO
DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.C. e, oportunamente, arquive-se.
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700164298.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 19.466,47
Nome: DAVI BATISTA LEAL
Endereço: Av Condor, 1154, casa, setor 03, Cujubim - RO - CEP:
76864-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCOS ROBERTO FACCIN RO0001453
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Endereço: Centrais Elétricas de Rondônia - CERON, 2613, Centro,
Porto Velho - RO - CEP: 76801-900
Advogado do(a) EXECUTADO: GABRIELA DE LIMA TORRES RO0005714
DESPACHO
Vistos.
1. Expeça-se alvará judicial de levantamento, consoante a guia
de depósito coligida, nos moldes requerido pela defesa da parte
autora.
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2. Recolhidas eventuais custas em aberto, arquivem-se os autos,
com as cautelas e comunicações de praxe.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 e-mail: aqs3civel@
tjro.jus.br
Processo: 7001873-62.2016.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LEILA BERENICE FOCKINK
Advogado do(a) AUTOR: SANDRA PIRES CORREA ARAUJO RO0003164
RÉU: Canaa Geracao de Energia S/A e outros
Advogado do(a) RÉU: RICHARD CAMPANARI - RO0002889
Advogado do(a) RÉU:
INTIMAÇÃO
Fica a parte Requerida intimada a, no prazo de 15 dias, apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700387772.2016.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 20.000,00
Nome: RAIMUNDO AGUIAR FROTA
Endereço: Linha C30, POSTE 6115, LH C-30, TV B-40, GLEBA 61,
LOTE 15, zona rural, Ariquemes - RO - CEP: 76870-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: CLECIO SILVA DOS SANTOS RO0004993
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: Rua José de Alencar, 2094, Agência do INSS AGU,
Baixa União, Porto Velho - RO - CEP: 76805-860
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Considerando a divergência nos valores apontados, remetam-se
os autos à Contadoria Judicial para análise e indicação do valor
escorreito.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 701180103.2017.8.22.0002
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Valor da Causa: R$ 6.453,08
Nome: LUCELI TOMAZZI RAENGER
Endereço: AC Cujubim, 2006, Avenida Principal, s/n, Centro,
Cujubim - RO - CEP: 76864-970

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

ANO XXXVI

NÚMERO 126

DIARIO DA JUSTIÇA

Advogados do(a) EXEQUENTE: VANESSA ANGELICA DE
ARAUJO CLEMENTINO - RO0004722, MARIANA DA SILVA
- RO8810, RADUAN CELSO ALVES DE OLIVEIRA NOBRE
- RO0005893, RICHARD CAMPANARI - RO0002889, LUIZ
FELIPE DA SILVA ANDRADE - RO0006175, ERIKA CAMARGO
GERHARDT - RO0001911, CAMILLA HOFFMANN DA ROSA RS82513
Nome: GP COSTA COMERCIAL - ME
Endereço: Rua Arlindo Nogueira, 2480, (Zona Sul) - de 977/978
a 1644/1645, Nossa Senhora das Graças, Teresina - PI - CEP:
64018-640
Advogados do(a) EXECUTADO: JUCIANO MARCOS DA CUNHA
MONTE - PI3537, MANOEL RIVALDO DE ARAUJO - RO000315B
DESPACHO
Vistos.
Intime-se a exequente, por meio de seus patronos, para cumprir
o DESPACHO de ID 17989274, no prazo de 10 dias, sob pena de
extinção do feito por abandono da causa.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700302293.2016.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Valor da Causa: R$ 117.011,46
Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE DE RONDONIA
LTDA. - CREDISIS CREDIARI
Endereço: Rua Heitor Villa Lobos, 3.613, Setor Institucional,
Ariquemes - RO - CEP: 76872-866
Advogados do(a) EXEQUENTE: WILLIAM ALVES JACINTHO
RODRIGUES
RO0003272,
VALDOMIRO
JACINTHO
RODRIGUES - RO0002368
Nome: ADELSO ALCANTARA
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 4.121, Setor 05, Ariquemes RO - CEP: 76870-597
Nome: ANA ROSA PIRES LOURENCO ALCANTARA
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 4.121, Setor 05, Ariquemes RO - CEP: 76870-597
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos.
Realizadas novas diligências de buscas de endereço da parte
requerida ANA ROSA PIRES LOURENÇO ALCÂNTARA, atesto
que não houve mudanças quanto ao endereço já informados em
oportunidade anterior.
Assim, esgotadas as diligências na busca de endereço e localização
da parte ré ANA ROSA, cite-se por edital com prazo de 20 (vinte)
dias, publicando-se nos sítios eletrônicos mencionados no art. 257,
II, do CPC.
Intime-se a parte autora para juntar aos autos o comprovante de
pagamento das custas para publicação, no prazo de 05 dias.
Decorrido o prazo, caso não venha manifestação, desde já nomeio
um dos membros da Defensoria Pública, para funcionar como
curador especial em caso de revelia.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 000340246.2013.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 6.867,83
Nome: JOSE ANTONIO DE SA TELES FILHO
Endereço: NATAL, 2469, SETOR 03, Ariquemes - RO - CEP:
76870-518
Advogado do(a) AUTOR: VALDECIR BATISTA - RO0004271
Nome:
ELETROBRÁS DISTRIBUIDORA RONDÔNIA – CENTRAIS
ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON.
Endereço: Av JK, n° 1966, setor 02, Ariquemes - RO - CEP: 78.930000
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos.
1. Certifique-se, a escrivania, se a quantidade de páginas dos autos
estão corretas, uma vez que há referência a 02 volumes.
1.1 Retifique-se o polo passivo da ação no sistema PJE, para que
passe a constar ELETROBRÁS DISTRIBUIDORA RONDÔNIA –
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON.
2. Intime-se a parte requerente para, em 05 dias, dizer acerca do
deslinde da ação civil pública n.º 0006280-75.2012.8.22.0002, bem
como para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de
direito.
Embora previsto no rito do procedimento comum, deixo designar
audiência de conciliação neste momento, a qual será tentada
por ocasião da audiência de instrução e julgamento ou em
outro momento oportuno, tendo em vista o costumeiro não
comparecimento da parte ré.
3. CITE-SE para, querendo, CONTESTAR o pedido em 15 dias,
contados da juntada do aviso de recebimento/MANDADO /
carta precatória aos autos, advertindo-o que se não contestar o
pedido, incidirão os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros
os fatos narrados na inicial e prosseguindo-se o processo
independentemente de sua intimação para os demais atos,
propiciando o julgamento antecipado da lide.
4. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora
para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação
(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer
produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II –
havendo contestação, deverá se manifestar em RÉPLICA, inclusive
com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a
eventuais questões incidentais (art. 337, CPC); III – em sendo
formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá
a parte autora apresentar resposta à reconvenção).
Aplica-se ao caso o CDC, tendo em vista a existência de relação de
consumo entre as partes e considerando ainda os fatos ocorridos e
levando-se em consideração a vulnerabilidade técnica, econômica
e jurídica da parte autora perante a parte requerida, decreto a
inversão do ônus da prova.
Em seguida, tornem conclusos para saneamento, nos termos do
art. 347 do CPC.
SERVIRÁ A PRESENTE, ASSINADA DIGITALMENTE E
DEVIDAMENTE INSTRUÍDA, MANDADO /CARTA/CARTA
PRECATÓRIA DE CITAÇÃO.
Ariquemes, 12 de junho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
Assinado eletronicamente por: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS
DE OLIVEIRA
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 19013828
18061411032636400000017720916
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493
e-mail: aqs3civel@tjro.jus.br
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO
Processo: 0012720-82.2015.8.22.0002
Requerente: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO
DE RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Requerido: Crislei Sebastião Nicolau Me
Advogado do(a) EXECUTADO:
Fica a parte autora, através de seu advogado, INTIMADA da
apresentação da contestação para, querendo, apresentar
impugnação no prazo legal.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 012753505.2009.8.22.0002
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Valor da Causa: R$ 33.019,19
Nome: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO ESTADO
DE RONDONIA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Nome: Bramazônia - Brasil Amazônia Agro Indl. Com. Imp. Exp.
Ltda.
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76872-854
Nome: Paulo Fabiano do Vale
Endereço: desconhecido
Nome: Marcelo Miranda Soares
Endereço:, Ariquemes - RO - CEP: 76872-854
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
DECISÃO
Vistos.
Defiro parcialmente os pedidos de Id.17374134.
Expeça-se o necessário para transferência do valor bloqueado nos
autos, em favor do executado, conforme informações vertidas no
id.17374134.
Após, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do
débito, sob pena de suspensão e arquivamento.
Pratique-se e expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO/ MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ariquemes - 3ª Vara Cível
Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, Ariquemes RO - CEP: 76804-110 - Fone:(69) 35352493 Processo: 700823257.2018.8.22.0002
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Valor da Causa: R$ 954,00
Nome: OSEIAS LIMA RIBEIRO
Endereço: Rua Lavanda, 3938, Residencial Gerson Neco,
Ariquemes - RO - CEP: 76875-578
Advogado do(a) AUTOR:
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Nome: HINGRID EVANGELISTA VASCONCELOS DE SOUZA
Endereço: Rua Viviane Cristina Clemente Telles, 055,
COOPERLOTES, Parque Bom Retiro, Paulínia - SP - CEP: 13142180
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos.
OSEIAS LIMA RIBEIRO, ambos qualificados nos autos, ajuizaram
pedido de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL
DE GUARDA COMPARTILHADA, alegando, em resumo, que
mantiveram relacionamento por determinado período, sendo que
deste tiveram um filho. Pugnaram pela regularização da guarda do
menor. Juntaram os documentos.
É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.
Trata-se de pedido de regulamentação de guarda.
Os autores estão devidamente assistidos e assinaram a petição
inicial, manifestando concordância com os termos nela redigidos.
ANTE O EXPOSTO, HOMOLOGO o acordo formulado entre as
partes, o que faço para CONCEDER a guarda compartilhada da
criança em favor dos requerentes, fixando como lar de residência
da criança a casa da genitora.
As visitas serão exercidas de forma livre pelo genitor.
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de
MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código
de Processo Civil.
Isento de custas.
SENTENÇA transitada em julgado nesta data em razão da
preclusão lógica, disposta no parágrafo único do art. 1.000, do
CPC.
Ciência ao Ministério Público.
SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO/ MANDADO
DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO E/OU CARTA PRECATÓRIA.
P.R.I.C. e, oportunamente, arquive-se.
Ariquemes, 9 de julho de 2018
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Juiz de Direito

4ª VARA CÍVEL
4º Cartório Cível
Juiz de Direito: Edilson Neuhaus
Escrivã Judicial: Ivanilda Maria dos Santos
e-mail: aqs4civel@tj.ro.gov.br
Proc.: 0020923-67.2014.8.22.0002
Ação:Ação Civil de Improbidade Administrativa
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia.
Advogado:Promotor de Justiça (RO 1111)
Requerido:Geraldo Nicodemus Sanvido Júnior, Maricelia Silva
da Cruz, Marcel Antonio Inocêncio, Reginaldo Antônio Moreira,
Adriane Aparecida de Oliveira, Ronildo Pauli da Gama Pereira,
Better Tech Informática e Serviços de Automação Ltda
Advogado:João Gomes de Oliveira Junior (RO 4305), Alexandre
Jenner de Araújo Moreira. (RO 2005), Juliane Silveira da Silva
Araújo Moreira. (RO 268), Rafaela Pammy Fernandes Silveira. (RO
4.319), Advogado Não Informado ( ), Flávia Lúcia Pacheco Bezerra.
(OAB/RO 2093), Valnir Gonçalves de Azevedo (OAB/RO 6031)
SENTENÇA:
Vistos.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
propôs demanda civil pública declaratória de ato de improbidade
administrativa em face de GERALDO NICODEMUS SANVIDO
JUNIOR, MARICELIA SILVA DA CRUZ, MARCEL ANTÔNIO
INOCÊNCIO, REGINALDO ANTÔNIO MOREIRA, ADRIANE
APARECIDA DE OLIVEIRA, RONILDO PAULI DA GAMA

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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PEREIRA e BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE
AUTOMAÇÃO LTDA, todos qualificados nos autos. Alega, em
síntese, que em Inquérito Civil Público constatou-se diversas
irregularidades no certame para a contratação de empresa para
prestação de serviço de locação de sistema de informática,
tendo havido direcionamento no processo licitatório.Segundo o
Parquet, o Projeto Básico no Convite 005/2009 não teria
observado a Lei n. 8.666/93, pois não apresentou orçamento
detalhado do custo global da obra; não constou no edital ou no
projeto básico orçamento detalhado em planilhas com a
composição de todos os custos unitários do serviço a ser licitado;
não teria publicado o edital em jornal de grande circulação; não
teria observado o prazo mínimo entre a divulgação do edital e o
recebimento das propostas; no edital do convite não teriam sido
observadas as condições de pagamento, sequer fazendo
menção ao custo da obra, uma vez que não foi realizada
pesquisa prévia para cotação de preço.De acordo com o
MINISTÉRIO PÚBLICO as condutas praticadas pelos agentes
públicos evidenciam que, dentre outras afrontas à lei de
licitações, há dolo, pois o contrato foi prorrogado para não ser
deflagrado outro processo licitatório, beneficiando assim a
empresa contratada e ré neste processo, ficando evidenciada a
prática de atos revestidos de pessoalidade, fugindo dos ditames
que devem nortear a administração pública. Requer a
condenação dos requeridos pela prática de improbidade
administrativa, nos termos dos art. 10, da Lei de Improbidade
Administrativa, com as sanções previstas no art. 12, inciso III, da
mesma Lei. Com a inicial foram juntados documentos (Anexos I
e II). Citados, os requeridos apresentaram defesa prévia na
seguinte ordem: REGINALDO ANTONIO MOREIRA (fls. 48/72);
ADRIANE APARECIDA DE OLIVEIRA (fls. 73/96); em conjunto
BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO
LTDA e RONILDO PAULI DA GAMA PEREIRA (fls. 102/104);
MARICELIA SILVA DA CRUZ (fls. 133/151). MARCEL ANTÔNIO
INOCÊNCIO e GERALDO NICODEMOS SANVIDO JUNIOR,
citados por edital (fl. 132), foram assistidos por curador especial,
que apresentou defesa por negativa geral (fls. 153).Impugnação
às defesas prévias (fls. 154/164)A ação foi recebida para
processamento (fls. 167/168). ADRIANE APARECIDA DE
OLIVEIRA (fls. 178/199) e REGINALDO ANTÔNIO MOREIRA
(fls. 202/223), apresentaram contestação; o segundo requerido
alegou preliminar de ilegitimidade passiva e, no MÉRITO, ambas
as partes arguiram a inexistência de má-fé, de direcionamento
na licitação, ou prejuízos ao erário público, não havendo assim
que se falar em ato de improbidade administrativa. BETTER
TECH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO LTDA e
RONILDO PAULI DA GAMA PEREIRA, apresentaram
contestação em conjunto, argumentando de inicio ilegitimidade
passiva ad causam. No MÉRITO, afirmam que não houve
direcionamento do certame, conduta dolosa ou intenção de se
beneficiarem lesando o erário.Houve réplica (fls. 280/255).
GERALDO NICODEMUS SANVIDO JUNIOR e MACIEL
ANTÔNIO INOCÊNCIO, apresentaram contestação por negativa
geral (fl. 257). Por ocasião da DECISÃO saneadora (fls.
258/259), foram afastadas as preliminares arguidas pelas partes.
Reconhecida a nulidade da citação de GERALDO NICODEMUS
SANVIDO JÚNIOR (fls. 283/284), foram devolvidos os prazos. O
réu apresentou defesa prévia, alegando em preliminar sua
ilegitimidade passiva. No MÉRITO, aduz absoluta ausência de
dolo e dano ao erário, requerendo ao final a rejeição da ação
(fls. 285/293).Manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO acerca
da defesa prévia do requerido GERALDO (fls. 295/299).Recebida
a inicial em relação a GERALDO ele foi regularmente citado e
apresentou contestação (fls. 304/316), alegando não haver
indício de lesividade ao patrimônio público, enriquecimento
ilícito ou qualquer conduta dolosa ou culposa contra os princípios
da administração pública. Anexou documentos (fls. 317/289).
Réplica à contestação (fls. 390/391).Designada audiência de
instrução (fls. 392), foram ouvidas quatro testemunhas arroladas
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pelo Ministério Público, que desistiu do depoimento pessoal dos
requeridos, assim como da oitiva das testemunhas LILIAN,
SAMUEL e EDNA MARIA (fl. 487). O MINISTÉRIO PÚBLICO
apresentou alegações finais às fls. 490/500). Requer a
procedência parcial da ação, com a condenação dos requeridos
GERALDO, MARICELIA, MARCEL, RONILDO e BETTER TECH
nas sanções do art. 12, inc. II, da LIA, e ressarcimento do valor
de R$ 26.010,00, relativa à diferença entre o valor passível de
licitação via carta-convite (R$ 80.000,00) e aquele pago pelo
Município à empresa ré (R$ 106.010,00), reconhecendo a
improcedência da ação relativamente aos requeridos
REGINALDO e ADRIANE.REGINALDO apresentou alegações
finais às fls. 503/518. ADRIANE APARECIDA DE OLIVEIRA às
fls. 519/535 e MARCEL ANTÔNIO INOCÊNCIO à fl. 536, sendo
que este último limita-se a fazer remissão à contestação. Todos
requerem a improcedência da ação.Os demais réus não
apresentaram alegações finais.É o relatório.DECIDO. 1. Da
legitimidade do MINISTÉRIO PÚBLICO. Trata-se de
procedimento regulamentado pela Lei n. 7.347, de 24/07/85 que,
em seu artigo 1º, prescreve: Art. 1º Regem-se pelas disposições
desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: I ao meio ambiente; II - ao consumidor; III - a bens e direito de
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; IV - a
qualquer outro interesse difuso ou coletivo; V - por infração da
ordem econômica O pedido contido na exordial encontra-se
expresso tanto na lei já mencionada quanto na Constituição
Federal (art. 37 da CF).O MINISTÉRIO PÚBLICO tem
legitimidade para ajuizar a demanda, conforme se observa pelo
disposto no artigo 129 da Constituição da República: Art. 129.
São funções institucionais do Ministério Público: (...) III Promover o inquérito policial e a ação civil pública, para a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos. A Lei Orgânica Nacional do
MINISTÉRIO PÚBLICO (Lei n. 8.625/93), por sua vez, em seu
artigo 25, dispõe:“Art. 25. Além das funções previstas nas
Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras
leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público: (...) IV - promover o
inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: a) para a
proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio
ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses
difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos”.Os
pedidos encartados na exordial estão expressos na legislação
vigente, o MINISTÉRIO PÚBLICO é parte legítima para ajuizar a
demanda e, cumprindo este mister, está mais do que
demonstrada a existência de interesse processual da instituição
em zelar pelo patrimônio público e interesse da coletividade.E,
como substituto processual, está representando a comunidade
na fiscalização da aplicação das verbas pelo Poder Público e no
estrito cumprimento deste aos ditames legais.Observe-se
jurisprudência pátria abaixo transcrita: “Ação Civil Pública
Defesa do Patrimônio Público
Legitimidade do Ministério
Público Indisponibilidade dos bens. I - O Ministério Público
possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando
o ressarcimento de danos causados ao patrimônio público por
prefeito municipal.” (Resp 159231/Humberto) II - A
indisponibilidade patrimonial, na ação civil pública para
ressarcimento de dano ao Erário deve atingir bens na medida
em que bastam à garantia da indenização. (Superior Tribunal de
Justiça Acórdão: Resp. 226863/GO (199900728998) 367939
Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros).2. Trata-se de
ação civil pública em que o MINISTÉRIO PÚBLICO demanda
contra os requeridos, para declaração de atos de improbidade
administrativa por estes praticados, com a reparação dos danos
causados ao patrimônio público. O artigo 9º da Lei n. 8.429/92
trata dos atos de improbidade administrativa que importam em
enriquecimento ilícito do agente público. O caput deste artigo
fixa que constitui ato de improbidade administrativa, importando
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enriquecimento ilícito, obter qualquer tipo de vantagem
patrimonial indevida em razão de ocupação de cargo, mandato,
função, emprego e outros. Qualquer conduta, dolosa ou culposa,
que acarrete lesão ao erário é suscetível de subsumir-se ao
artigo 10 Lei n. 8.429/92. Nesta norma o que a lei visa reprimir é
a conduta ilegal, não intenta punir quem, agindo legalmente, por
culpa, cause prejuízo ao patrimônio público. Tal artigo descreve
o que se chama de ato de improbidade administrativa impróprio,
sendo aquele em que o agente causa lesão ao erário público por
ação ou omissão, dolosa ou culposa, causando perda
patrimonial.O artigo 11 da referida lei trata, especificamente, dos
atos de improbidade administrativa que atentam contra os
princípios da Administração Pública. Todavia, é evidente que
qualquer ato de improbidade administrativa atenta contra os
princípios da Administração Pública, de legalidade, moralidade,
impessoalidade, FINALIDADE e publicidade.O inciso I qualifica
como ato de improbidade administrativa, praticar ato visando fim
proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto.
Trata-se do princípio da legalidade, assim aquele que pratica ato
administrativo objetivando um fim defeso em lei, está praticando
a improbidade administrativa, sendo, portanto, ímprobo, afinal,
na Administração Pública o agente público somente pode fazer
aquilo que lhe é permitido por lei.O inciso II, do referido artigo,
trata, ainda, da desobediência ao princípio da legalidade, quando
classifica como ato de improbidade administrativa como aquele
consistente em retardar ou deixar de praticar, indevidamente,
ato de ofício, ou a que estava obrigado por lei.Assim, resta claro,
que quem retarda ou não pratica ato a que estava obrigado,
independentemente de causar prejuízo ou não ao erário público,
está, sim, praticando ato de improbidade administrativa. Os
agentes públicos em geral, inclusive os que servem empresas
estatais ou que de qualquer modo envolvam dinheiro público,
têm a obrigação de se conduzir com diligência no desempenho
de suas funções, sendo incompatível com a natureza delas a
imprudência e a negligência. Imprudente é aquele que age sem
calcular as consequências, previsíveis para o erário, do ato que
pratica. Negligente é o que se omite no dever de acautelar o
patrimônio público. Qualquer um dos dois descumpre o dever de
zelar pela integridade patrimonial do ente ao qual presta
serviços, à medida que se trata de patrimônio que, não sendo
seu, a todos interessa e pertence.Mesmo não sendo agente
público, mas desde que induza ou concorra para a prática do ato
de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta
ou indireta, nos termos do artigo 3º, da lei supracitada, também
são aplicáveis as disposições desta Lei, no que couber.Assim,
se os agentes públicos praticarem ilegalmente, por culpa ou
dolo, ato lesivo ao erário público, e terem concorrido para a
prática ou induzido, terceiro, mesmo não sendo agente público,
ou dele se beneficiar, também é aplicável as disposições quanto
à improbidade administrativa.2.1. Segundo o MINISTÉRIO
PÚBLICO, a questão posta foi resultado de apuração realizada
por comissão de investigação do Poder Legislativo de Rio
Crespo e pela Inspeção Especial no âmbito da Prefeitura
Municipal de Rio Crespo, concernente ao exercício de 2010 e
janeiro a março de 2011. O Tribunal de Contas do Estado
também teria realizado tomada de contas especial, tendo sido
apontadas diversas irregularidades, dentre elas o direcionamento
licitatório, através do desmembramento indevido do objeto
contratado.Segundo o MINISTÉRIO PÚBLICO, durante o
Inquérito Civil Público teria sido constatada a existência de
conduta ímproba, praticada pelos agentes públicos, ora
requeridos.Testifica o Parquet que o Projeto Básico no Convite
005/2009 não apresentou orçamento detalhado do custo global
do serviço, fundamentado em quantitativos de serviços e
fornecimento propriamente avaliados. Não constou no edital ou
no projeto básico orçamento detalhado em planilhas que
expressem a composição de todos os custos unitários do serviço
a ser licitado.Ausente, ainda, a publicação em jornal de grande
circulação, dos avisos contendo os resumos do edital (art. 21, §
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1º, IV da lei 8.666/93), restringindo assim, o público do certame.
Segundo o MP a empresa requerida (BETTER TECH) teria
recebido o convite no dia 08/04/2009, tendo ocorrido a abertura
das propostas já no dia 14/04/2009, ou seja, apenas quatro dias
úteis depois, considerando os feriados dos dias 10 e 12/04/2009.
Ressalta que, realizado o aditivo, o valor do contrato atingiu R$
97.084,63, excededo assim o limite permitido para a modalidade
convite, conforme determina o artigo 23, II, a da Lei de
Licitações. Além disso, estariam ausentes as condições de
pagamento, ou custos do serviço, uma vez que não teria sido
realizada pesquisa prévia para cotação de preço. Assim,
segundo o MINISTÉRIO PÚBLICO, as condutas dos agentes
públicos evidenciam que houve dolo na prorrogação do contrato,
para não deflagrar outro processo licitatório, beneficiando assim
a empresa já contratada e requerida nestes autos.Assegura o
MP que os fatos acima narrados tiveram acentuada participação
dos agentes públicos, os quais, considerando o cargo que
ocupavam e a função que exerciam, tinham o dever de agir em
prol da coletividade, zelando pelo erário, com total observância
dos princípios norteadores da administração pública. Vejamos a
conduta de cada um dos requeridos.ADRIANE APARECIDA DE
OLIVEIRA, presidente da Comissão de Licitação (Portaria
1.055/2009-GAB-PREF), não teria observado o determinado na
Lei 8.666/93, favorecendo assim a empresa contratada.
MARICELIA SILVA DA CRUZ ocupava o cargo de Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda do
município de Rio Crespo. Ela teria solicitado junto ao executivo
o aditamento do contrato 001/2009/CPL/2009, que foi autorizado,
permitindo assim que a empresa requerida fosse beneficiada.
Ademais as notas de liquidação de empenho 1.165/2010, datada
de 30/11/2010, e a nota nº 29/2011, não teriam sido assinadas,
demonstrando assim a total ausência de zelo dos administradores
quanto aos documentos contábeis.MARCEL ANTÔNIO
INOCÊNCIO, presidente da CPL no ano de 2010, teria assinado
documentos no processo 293/2009, por ocasião do primeiro
aditamento do contrato com a empresa requerida. Posteriormente
foi nomeado como Secretário Municipal de Administração
Planejamento e Fazenda (Portaria n. 1.397/2011-GAB-PRF),
quando então formalizou o requerimento para o segundo
aditamento, o que teria confirmado a intenção de beneficiar a
empresa que prestava o serviço.GERALDO NICODEMUS
SANVIDO JUNIOR, ex-prefeito do município de Rio Crespo/RO,
teria realizada verdadeira manobra para prorrogar o contrato
com a empresa requerida por mais 12 meses, fracionando as
despesas para burlar o certame licitatório, bem como autorizou
os pagamentos em flagrante desrespeito à lei que rege as
licitações. REGINALDO ANTÔNIO MOREIRA, membro da
comissão permanente de licitações durante o período
compreendido entre 12/01 a 15/07/2010, em conjunto com os
demais requeridos teria participado do processo de fracionamento
de despesas para burlar o certame licitatório no processo
administrativo 0293/2009, que ocorreu por meio de termo aditivo.
BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO
LTDA, empresa contratada, e seu sócio RONILDO PAULI DA
GAMA PEREIRA, teriam se beneficiado com os atos de
improbidade administrativa praticados pelos demais requeridos.
2.2. A controvérsia cinge-se em verificar se os agentes acima
mencionados teriam incorrido na prática de ato de improbidade
administrativa ao promoverem o fracionamento das despesas
para burlar certames licitatórios, uma vez que o Prefeito à época,
GERALDO NICODEMUS, teria solicitado o aditamento de
contrato de prestação de serviços, ultrapassando o limite legal
previsto em lei para licitação na modalidade convide, beneficiando
a empresa requerida.No caso dos autos, ainda durante a gestão
da então Prefeita do Município de Rio Crespo/RO, EDIANE
APARECIDA DE OLIVEIRA, no dia 06/04/2009, foi publicado
Edital Licitatório 005/2009, na modalidade convite, tipo menor
preço, cujo objetivo era a contratação de empresa para a
prestação de serviço de locação de sistema de informática
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(anexo I, fls. 12/19), onde, segundo o MP, não teriam sido
anexados o orçamento básico e global. A indicação dos recursos
orçamentários discriminados e decompostos em planilhas de
composição de preços unitários consiste em fase interna da
licitação, subsidia o destaque de recursos orçamentários e
baliza a adequação das propostas ofertadas para julgar se os
valores ofertados são adequados, inexequíveis ou acima do
valor de mercado. Sua elaboração depende de conhecimento
prévio do valor estimado da contratação, podendo ocorrer
mediante levantamento do mercado (utilizado nos autos) e/ou o
sistema de referência de preços.Entretanto, o TCU tem se
manifestado majoritariamente no sentido da facultatividade da
divulgação do orçamento detalhado em planilhas como anexo
do pregão, por considerar que a Lei n. 10.520/02 tratou apenas
da obrigatoriedade de constar nos autos do procedimento o
orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da
licitação, dos bens ou serviços a serem licitados (art. 3º, III),
desse modo, em se tratando de pregão, a planilha de quantitativo
de preços deve estar inserida no bojo do processo administrativo
relativo ao certame e não obrigatoriamente compor o edital. Tal
entendimento, no entanto, não impede a aplicação da Lei Geral
de Licitações, com esteio no artigo 9º da própria Lei 10.520/2010,
conforme o caso.Nesse sentido, o TCU, em sessão do dia 20 de
agosto de 2014, assim decidiu: Na licitação na modalidade
pregão, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e
preços unitários não constitui um dos elementos obrigatórios do
edital, mas deve estar inserido obrigatoriamente no bojo do
processo relativo ao certame. Todavia, sempre que o preço de
referência ou o preço máximo fixado pela Administração for
utilizado como critério de aceitabilidade de preços, a sua
divulgação em edital torna-se obrigatória. (BRASIL. Tribunal de
Contas da União. Plenário. Acórdão n. 2.166/2014. Relator: min.
substituto Augusto Sherman Cavalcanti. Sessão de 20 ago.
2014.)Portanto, não constituindo a planilha de quantitativos e
preços unitários elementos indispensáveis no edital, não há que
se falar em irregularidades na convocação para o certame.2.3.
Convite é uma modalidade de licitação para contrato de menor
valor, no presente caso R$ 80.000,00, previsto no art. 22, § 3º da
Lei 8.666/93. O instrumento convocatório enviado a cada
convidado é a carta convite. Ou seja, enquanto todas as outras
utilizam o edital, como instrumento convocatório, neste caso é
usado uma carta convite. A carta convite é desprovida de
formalidades e preciosismos, se comparada com as demais
formas licitatórias, em especial no concernente à publicidade,
uma vez que nos moldes da Lei 8.666/93, basta a fixação de
aviso em local apropriado, para que o procedimento seja perfeito.
Além das disposições contidas na lei de licitações, o Município
de Rio Crespo fez constar no artigo 86 de sua Lei Orgânica,
procedimento específico de publicidade dos editais, que devem
ser fixados no mural da Prefeitura ou Câmara Municipal (fls.
352). É possível verificar que foram observados tais requisitos,
haja vista os carimbos na cópia de edital juntada pelo MP (anexo
I, fls. 12).Sendo assim, não vislumbro irregularidades também
no que se refere a este ponto, visto a flexibilidade de publicação
e a fixação do referido edital no mural da Prefeitura.2.4. A Lei nº
8.429/92, que trata da ação de improbidade administrativa,
impõe sanções aos agentes públicos que praticam atos de
improbidade nos casos em que: a) importem em enriquecimento
ilícito (art. 9º); b) que causem prejuízo ao erário (art. 10); c) que
atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11),
aqui também compreendida a lesão à moralidade e a legalidade.
Neste contexto, há que se considerar que a improbidade
administrativa não deve ser confundida com mera irregularidade
do ato. É que para a qualificação do ato ou omissão como
ímprobo, necessário que ele carregue em si, além da
contrariedade à lei, traços de desonestidade, deslealdade
funcional e má-fé.Ademais, importante registrar que a má
gestão, isoladamente, não implica em improbidade administrativa.
Há de se considerar, neste ponto, que o objeto da LIA é punir o
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agente público desonesto, não o inábilNão basta, portanto, que
o ato ou omissão seja ilícito. Necessário que essa ilicitude deva
ser qualificada pela imoralidade ou desonestidade do gestor, o
que não ficou demonstrado nos autos.Importante frisar que a
configuração de ato de improbidade administrativa prevista no
artigo 11 da Lei 8.429/92 somente é possível se demonstrada a
pratica dolosa de conduta que atente contra os princípios da
administração pública.O entendimento da 2ª Turma do STJ, em
julgamento relatado pelo Ministro Teori Albino Zavascki,
considerou o dolo como sendo elemento subjetivo essencial
para a configuração da improbidade administrativa, para
somente assim, configurarem as hipóteses previstas nos art. 9º
e 11 da lei 9.429/92, exigindo-se ao menos culpa, nas hipóteses
do art. 10 da mesma lei. Vejamos: EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 479.812 - SP (2007/0294026-8)
RELATOR:
MINISTRO
TEORI
ALBINO
ZAVASCKI;
EMBARGANTE: ASTER PRODUTOS MÉDICOS LTDA;
ADVOGADO: DOUGLAS MORAES DO NASCIMENTO E
OUTRO(S); EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO; INTERES.: CLÁUDIO MIGUEL
JOSÉ; ADVOGADO: JOSÉ GONÇALVES RIBEIRO. DECISÃO.
1. Trata-se de embargos de divergência (fls. 943-960) contra
acórdão da 2ª Turma cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO
- AGRAVO REGIMENTAL IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- ART. 10 DA LEI N. 8.429/92 - SANÇÃO DO ART. 12, II, DA LEI
DE IMPROBIDADE - BOA-FÉ DO AGENTE -CRITÉRIOS DE
ANÁLISE. 1. ( ) 3. Os atos de improbidade só são punidos a
título de dolo, indagando-se da boa ou má fé do agente, nas
hipóteses dos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92. (REsp 842.428/
ES, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 21.5.2007). No mesmo sentido,
recente DECISÃO do e. TJRO: Recurso de apelação. Ação Civil
Pública por ato de Improbidade Administrativa. Uso de viatura
para fins particulares. Ato descaracterizado. Eventualidade
justificável. Mera irregularidade não qualificável como ato de
improbidade administrativa. A conduta do agente público,
embora irregular, nem sempre pode ser tipificada como ímproba.
A LIA é aplicável ao agente público que, por dolo ou culpa, cause
prejuízo ao erário, ou, por dolo, importe em enriquecimento
ilícito, ou atente contra os princípios da Administração Pública
de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições, por ação ou omissão. A utilização de veículo público
para FINALIDADE aparentemente particular, consistente em
simples passagem na residência do servidor público para
equipar-se a caminho do serviço em campo relativo as funções
do cargo que ocupa, sem incidência de dolo ou má-fé, e ainda
ausente prejuízo ao erário, não tem o condão de qualificar
eventual irregularidade como ato ímprobo, sendo inviável a
punição de tal conduta nos termos da Lei de Improbidade
Administrativa.
Apelação,
Processo
nº
000036070.2015.822.0017, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
2ª Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Renato Martins
Mimessi, Data de julgamento: 16/05/2018. A conduta do agente
público, embora irregular, nem sempre pode ser tipificada como
ímproba. A LIA é aplicável ao agente público que, por dolo ou
culpa, cause prejuízo ao erário, ou, por dolo, importe em
enriquecimento ilícito, ou atente contra os princípios da
Administração Pública de honestidade, imparcialidade,
legalidade, e lealdade às instituições, por ação ou omissão.O
dolo não se presume, não se baseia em hipóteses, em indícios;
há de se encontrar devidamente comprovado para importar na
responsabilização do agente. As diversas testemunhas ouvidas
durante a instrução não revelaram a ocorrência do ato de
improbidade e, muito menos, eventual vantagem indevida dos
requeridos.GIVALDO
APARECIDO
LEITE,
perguntado,
respondeu: (...) em conformidade com o nosso entendimento,
fazemos a solicitação, a partir dai o coordenador de despesa
escolhe a modalidade licitatória; ( ) não me lembro do valor do
serviço a ser contratado; ( ) já havia uma empresa que prestava
o serviço de informática; ( ) ela participou dessa licitação; ( ) não
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me recordo do valor que a empresa recebia; ( ) sabemos que é o
ordenamento de despesas que escolhe, coMANDADO pelo
Prefeito; ( ) não sei se os projeto passam pela assessoria jurídica
do município; ( ) não me recordo da forma de publicação dos
editais; ( ) no momento em que o novo Prefeito chegou ele me
afastou; ( ) fiquei afastado por três anos; ( ) não fiquei sabendo se
o contrato foi aditado; ( ) fiquei sabendo que o MARCELO prestava
serviço; ( ) o GERALDO também era membro da CPL; ( ) é comum
o rodízio de servidores nas comissões; ( ) ADRIANE era membro
da CPL; ( ) a primeira vez que vi RONILDO foi quando ele foi
participar da licitação; ( ) RONILDO não tinha contato pessoal
com o Prefeito; ( ) não estranhei os valores porque a empresa que
prestava serviço anteriormente participou com a licitação tinha
vontade de vencer; ( ) não houve qualquer direcionamento e/ou
vantagem para a empresa vencedora; ( ) os valores eram
compatíveis; ( ) a Prefeita tomou a DECISÃO de contratar outra
empresa de informática; ( ) eu era contador e assumi interinamente
o cargo de administração a pedido da Prefeita; ( ) não solicitei
aditamento no contrato nesse período; ( ) o programa funcionava
bem; ( ) a empresa deu treinamento para os servidores usarem o
programa; ( ) o mural da Prefeitura sempre foi usado para publicar
edital; ( ) a administração publica não funciona sem um sistema
integrado é imprescindível; ( ) se findar sem procedimento
licitatória a administração ficaria sem condição de ser gerida; ( ) o
programa anterior não era integrado, e esse a proposta era um a
integração mas eficaz; ( ) hoje o sistema é gerido pela BETTER; (
) afirmo que não conhecia a empresa, e nem a Prefeita EDIANE;
( ) a empresa fazia um acesso remoto quase que diariamente,
tinha esse banco de dados; ( ) se o contrato permitir pode ser
prorrogado; ( ) ouvi reclamações que o sistema é amarrado;
amarrado em qual sentido, justamente por ser integrado; ( )
GISELE TAISA NORBERTO, noticiou os fatos da seguinte forma:
(...) eu fui participar por convite da Prefeita; ( ) não era dedicação
exclusiva; ( ) não me lembro de pregões, lembro de algumas
reuniões mas não pregões; ( ) me lembro de ver a empresa
trabalhando; ( ) não me lembro do proprietário da empresa; ( ) não
me lembro se os procedimentos de licitação eram submetidos a
procuradoria Jurídica do Município; ( ) não me lembro quem
definia os procedimentos de licitação; ( ) fui membro da comissão
até o dia 08/03/2010; ( ) não sei quem elaborou o projeto para a
contratação do serviço; ( ) as reuniões eram abertas, tanto
funcionários quanto o público; ( ) eram poucas pessoas que se
interessavam; (,...) geralmente eram quatro pessoas que faziam
parte da licitação. ALCIONE MOCHINSKI afirmou: (...) eu era
segundo membro da CPL; ( ) antes de 2009 já havia uma empresa
de informática que funcionava da Prefeitura; ( ) não sei de quem
foi a inciativa de modificação; ( ) não recordo de ter visto o dono
da empresa vencedora da licitação na Prefeitura; ( ) era o
presidente que fazia todas as formalidades da licitação; ( ) eu falo
pelo RH que o sistema funcionava 100%, foi o melhor sistema que
trabalhei; ( ) o meu caso quando eles instalaram deram
treinamento; ( ) para participar da CPL tem que ser efetivo, por
isso eramos chamados; ( ) ouvia algumas reclamações de outros
setores quanto ao sistema, mas na sua maioria faltava esforço do
próprio funcionário; ( ) sempre que houve problema no sistema
fomos atendidos 100%; ( ) não sei se havia alguma ligação do
GERALDO com os representantes da empresa; ( ) com certeza
com o encerramento do sistema a prefeitura seria prejudicada; ( )
pararia a administração; ( ); a Presidente da CPL era ADRIANA,
cumulava outro cargo, sempre foi do tributos, ela era agente
administrativo; ( ) HEVERTON GONÇALVES FERREIRA disse:
(...) trabalho na Prefeitura desde o ano de 2006; ( ) participei de
algumas comissões; ( ) a Prefeita EDIANE há época resolveu
contratar outra empresa; ( ) não me lembro a modalidade de
licitação; ( ) dentro da lei tínhamos uma dificuldade em compor as
comissões, em razão do membros, segundo a lei, serem
funcionários efetivos; ( ) ninguém quer participar dessas
comissões, então fomos adquirido experiência ao longo do tempo,
até quando pode ser convite ou um outro processo; ( ) o assessor

QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

265

jurídico não esta todos os dias; ( ) são submetidos ao assessor,
por isso que assinamos; ( ) na troca de administração sempre
havia mudança de servidores, até pela deficiência no serviço: ( )
se soubesse que o serviço tinha algum tipo de deficiência, não
teria recebido; ( ) não passamos nas secretarias; ( ) o GRELADO
não foi reeleito, quem venceu foi o EUDIS seu adversário político;
( ) dese a posse do GERALDIO não houve reeleição e sempre os
adversários é que venceram; (...) Constata-se que os agentes
públicos não agiram com má-fé, tampouco dolo, ao realizarem o
certame licitatório, inexistindo, no caso, dano ao erário.Ao
fundamentar a Lei de Improbidade, há de se entender que o
legislador objetivou a punição do gestor que age em
desconformidade com a lei, desrespeitando as regras de conduta
impostas pelo ordenamento jurídico, praticando atos que importam
na malversação da res pública, desde que haja a intenção de
fraudar, dilapidar o patrimônio, sendo, portanto, imprescindível a
má-fé do agente público.Consoante já mencionado, a
jurisprudência do e. TJRO é no sentido de que a Lei de Improbidade
visa punir o agente público desonesto, devasso. Isso significa
dizer que para este seja considerado réu em ação de improbidade
administrativa, necessária a constatação da desonestidade e da
imoralidade, antítese da boa-fé, além dos demais elementos que
tipificam o delito, senão o fato será atípico. Neste sentido: Ação
Civil Pública. Ressarcimento. Dano ao erário. Inexistência. Má-fé,
desonestidade e deslealdade funcional. Não comprovação. Ato
isolado de má gestão. Improbidade não configurada. 1. A
improbidade administrativa não deve ser confundida com mera
ilegalidade do ato, para a sua qualificação como ímprobo,
necessário que ele carregue em si, além da contrariedade à lei,
traços de desonestidade, deslealdade funcional e má-fé. A má
gestão, isoladamente, não implica em improbidade administrativa,
ainda mais quando não comprovada a existência de dano ao
erário. 2. Recurso não provido. Apelação, Processo nº 000166091.2011.822.0022, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª
Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Oudivanil de
Marins, Data de julgamento: 14/08/2017. No caso dos autos,
embora o Ministério Público se esforce para tentar configurar as
condutas imputadas como ato de improbidade administrativa
caracterizadora de dano ao erário, não vislumbro qualquer
conduta que permita tal CONCLUSÃO.Posto isto e por tudo o
mais que dos autos consta, nos termos do art. 9º, 10, 11 e 12 da
Lei 8.429/92, julgo IMPROCEDENTE o pedido, formulado pelo
MINISTÉRIO PÚIBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA em
desfavor de GERALDO NICODEMUS SANVIDO JUNIOR,
MARICELIA SILVA DA CRUZ, MARCEL ANTÔNIO INOCÊNCIO,
REGINALDO ANTÔNIO MOREIRA, ADRIANE APARECIDA DE
OLIVEIRA, RONILDO PAULI DA GAMA PEREIRA e BETTER
TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA,
ante a inexistência de provas hábeis a demonstrar que os
requeridos tenham agido com dolo ou culpa, enriquecendo
ilicitamente às custas do erário.Sem custas honorários
advocatícios.Extingo o processo com resolução do MÉRITO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC. P. R. I.Após o trânsito em
julgado, arquive-se, com as baixas devidas.Ariquemes-RO,
segunda-feira, 9 de julho de 2018.Edilson Neuhaus Juiz de Direito
Proc.: 0013450-93.2015.8.22.0002
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:João Paulo Amaral da Silva
Advogado:Cristian Kesia Alves Franco (OAB/RO 7033)
Requerido:Banco do Brasil S/a Ariquemes, Rebouças Comércio e
Indústria de Sal Ltda
Advogado:Gustavo Amato Pissini (OAB/RO 4567), José de
Oliveira Barreto Júnior (RN 4259), Fernanda Abreu de Oliveira
(OAB/RN 5190)
Fica a parte autora por via de seu patrono, intimada a manifestar
acerca do pagamento noticiado nos autos (R$ 6.043,14)
Ivanilda Maria dos Santos
Diretora de Cartório

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

ANO XXXVI

NÚMERO 126

DIARIO DA JUSTIÇA

COMARCA DE CACOAL
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Proc.: 0001490-23.2018.8.22.0007
Ação:Carta precatória (Crime Doloso Contra a Vida)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( 22 SMG)
Réu:Cleonice Pereira de Lima Naressi, Henrique Naressi
Advogado:Rodrigo Ferreira Batista (OAB/RO 2840-oab/ro), Janus
Pantoja (OAB-RO 1339), Rodrigo Ferreira Batista (OAB/RO 2840oab/ro), Janus Pantoja (OAB-RO 1339)
DESPACHO:
Vistos, etc. Em razão do ofício do juízo deprecado, dando conta de
que não houve intimação da douta defesa da expedição da deprecata
e, assim, a nulidade da audiência realizada por este juízo no dia
25/06/2018, redesigno a renovação do ato processual, tal como
solicitado, para 21/09/2018, às 8h. Saliente-se ao juízo deprecante
que não é possível a realização do ato em data mais próxima, tendo
em que vista o exaurimento da pauta no mês de julho, exceção
para réus presos, e que em agosto já estavam deferidas férias ao
magistrado titular com a condição de inexistência de audiências
designadas, e que de 10 a 19/09 estão reservadas para pauta
extraordnária de júri.Outrossim, tendo em vista que a testemunha
Samuel Ferreira Resende, arrolada pela defesa, foi ouvida nesta
data por este juízo deprecado, cuidando-se de testemunha
meramente abonatória e, tendo sido nomeada a DPE para assistir os
réus, não há, salmo melhor juízo do deprecante, nulidade, solicite-se
àquele douto juízo orientação sobre a proceder ou não a renovação
deste ato também, ou se a defesa resta satisfeita.Oficie-se pelo
modo mais célere o juízo deprecante. Inclua-se os defensores no
SAP vinculados ao feito. Posteriormente, intime-se os por gabarito.
Intimem-se as testemunhas e MP. Cacoal-RO, segunda-feira, 9 de
julho de 2018.Carlos Roberto Rosa Burck Juiz de Direito

2ª VARA CRIMINAL
2º Cartório Criminal
Gabarito
Proc.: 0000307-17.2018.8.22.0007
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Extinta a Punibilida:Edimilson Brognara
Advogado: Sidnei Sotele
SENTENÇA: Vistos. Verifica-se nos autos que o apenado já cumpriu
a totalidade da sanção que lhe foi aplicada.O Ministério Público
foi favorável à extinção da pena.Posto isso, com fundamento no
disposto na Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), DECRETO
extinta a pena de Edimilson Brognara, por ter cumprido in totum a
condenação imposta.Sendo o caso, intime-se o apenado a efetuar o
pagamento da pena de multa, sob pena de inscrição em dívida ativa.
Não efetuando o pagamento, ou não sendo localizado o apendo,
inscreva-se em dívida ativa. Após as comunicações e anotações
necessárias, sejam os presentes autos arquivados. Caso necessário,
recolha-se a ficha de apresentação e junte-a nos autos. Cacoal-RO,
quinta-feira, 5 de julho de 2018.Ane Bruinjé Juíza de Direito
Proc.: 0002195-26.2015.8.22.0007
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (2020202020 2020202020)
Denunciado Absolvido:Emerson Branchier Petsch
Advogado:Herisson Moreschi Richter (OAB/RO 3045)
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
FINALIDADE: INTIMAR a vítima da SENTENÇA de absolvição do
réu EMERSON BRANCHIER PETSCH. Vítima MÔNICA DAYANA
DE SOUZA, filha de Clair Laurentino de Souza e de Maria Doezília
Pereira de Souza, nascida aos 02/06/1989, em Toledo/PR,
atualmente, em local inserto e não sabido.
SENTENÇA RELATÓRIO O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, ofereceu
denúncia contra Emerson Branchier Petsch, já qualificado,
imputando-lhe a prática das condutas tipificadas no art. 129, §
9º, do CP, c/c a Lei nº 11.343/06.Narra a inicial acusatória:“No
dia 12/01/2015, por volta das 8h30min, na Rua Rio Branco, nº
3329, Bairro Floresta, nesta cidade e comarca, o denunciado
EMERSON BRANCHIER PETSCH, livre e consciente, no âmbito
familiar, ofendeu a integridade corporal da vítima Mônica Dayana
de Souza, sua noiva, causando-lhe lesão leve, conforme laudo
de lesão corporal de fls. 07 e 12/13.Apurou-se que por motivo de
ciúmes do denunciado, este agrediu fisicamente a vítima, sendo
que a segurou forte pelo braço, desferiu murros em seu rosto e
puxou seus cabelos.”A denúncia foi recebida em 24/07/2015 (fl.
28).Citado (fl. 33) o réu constituiu advogado (fl. 36) e apresentou
resposta à acusação (fls. 39/41). Afastada a hipótese de absolvição
sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento (fl.
42). Por ocasião da instrução processual, foram ouvidas duas
testemunhas e interrogado o réu, conforme ata, termo e mídia (fls.
47/49). A vítima não foi localizada (fl. 62). Em alegações finais,
o Ministério Público pugnou pela absolvição do réu, alegando
ser o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo, vez que a
prova dos autos dão conta de que réu e vítima sofreram lesões,
não sendo possível precisar se as agressões foram iniciadas pelo
réu ou se este agiu apenas para conter as agressões da vítima
(fls. 63/66). Alegações finais da defesa às fls. 70/73, pugnando
pela absolvição do réu por insuficiência probatória.É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃOAnalisando detidamente o feito, verifico a
inexistência de provas concretas para fundamentar a condenação.
Na versão apresentada pelo réu, tanto em juízo como na fase
policial, o casal iniciou uma discussão e a vítima teria lhe dado
um tapa na boca, momento em que ambos passaram a se agredir
mutuamente. Disse que foi a primeira vez que fatos dessa natureza
aconteceram. A versão do réu é confirmada por sua genitora
Antônia Branchier, que em juízo afirmou que ouviu o acusado e
a vítima discutirem, da parte externa da casa onde estava, e que
indo ao encontro destes, se deparou com o réu segurando a vítima
pelos braços, sendo que ambos estavam muito nervosos. Afirmou
ainda que o acusado lhe contou posteriormente que a vítima teria
lhe dado um tapa no rosto durante a discussão e por isso a teria
segurado pelos braços.A vítima não foi localizada para prestar suas
declarações. No que pese ter dito na fase policial que o acusado
iniciou as agressões, tal versão encontra-se isolada das demais
provas produzidas. Vale dizer, nesse sentido, que os laudos de
exame de lesão corporal juntados aos autos (fls. 12/15) dão conta
que ambos, tanto a vítima como o réu, sofreram lesão corporal
de natureza leve. Como se vê, a despeito da lesão provocada na
vítima, a prova dos autos indica que ambos os envolvidos ficaram
lesionados, não sendo possível concluir, indene de dúvidas, que
o réu agiu de forma a lesionar intencionalmente a vítima ou que
tenha iniciado as agressões, sendo plenamente cabível a aplicação
do princípio in dubio pro reo. Assim sendo, sem maiores dilações,
tenho que a prova dos autos não se mostra robusta o suficiente
para alicerçar a condenação.DISPOSITIVO Pelo exposto, julgo
improcedente a denúncia para absolver EMERSON BRANCHIER
PETSCH, já qualificado, da imputação que lhe é direcionada nestes
autos, o que faço nos termos do art. 386, VII, do CPP.Transitada
em julgado esta SENTENÇA, com as anotações de praxe, arquivese. Serve cópia da presente de MANDADO para a intimação do
réu e da vítima. Transitada em julgado esta SENTENÇA, com as
anotações de praxe, arquive-se.P.R.I. Cacoal-RO, quarta-feira, 18
de abril de 2018.Ivens dos Reis Fernandes Juiz de Direito
Jusciley da Cunha Costa
Diretor de Cartório
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1ª VARA CÍVEL
1º Cartório Cível Juíza de Direito: Emy Karla Yamamoto Roque
Diretor de Cartório: Jerdson Raiel Ramos
(69) 3441-2297 - cwl1civel@tjro.jus.br Rua dos Pioneiros 2425 Centro
Proc.: 0009744-87.2015.8.22.0007
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Ryverthon da Cruz Silva
Advogado:Helena Maria Fermino (RO 3442)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
RETORNO DOS AUTOS TRF1
FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora acerca do
retorno dos autos supracitados, vindos do TRF1, com acórdão
transitado em julgado, podendo requerer, no prazo de 05 (cinco)
dias, o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito.
Proc.: 0003695-64.2014.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Jorge Luiz Gomes Carvalho
Advogado:Anisio Grecia (RO 1910)
Requerido:Banco Bradesco S. A.
Advogado:Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4937), Vanusa
Alvarenga Estenier (OAB/RO 5661)
RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
FINALIDADE: Fica notificada a parte autora, por intermédio de
seu advogado, para recolhimento do débito relativo as custas
processuais nos autos supracitados, nos termos da SENTENÇA,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de encaminhamento para
protesto junto ao Cartório competente e inscrição em Dívida Ativa
junto à Fazenda Pública Estadual, nos termos do Provimento
Conjunto nº 02/2017-PR-CG (art. 35 e 37 da 3.896/2016 - Lei de
Custas).
OBS.1: BOLETO(S) JÁ EMITIDO(S) nos autos - vide movimento(s)
anterior(es).
Proc.: 0005525-02.2013.8.22.0007
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Dorgival Leite de Figueiredo Neto, Claudia Miriany
Soares Estevam
Advogado:Sinomar Francisco dos Santos (OAB/RO 4815)
Requerido:Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda
Advogado:Juliana Miranda Furtado (OAB/RO 5542), Marcelo
Pereira de Carvalho (OAB/SP 138688)
LAUDO TÉCNICO PERICIAL
FINALIDADE: Intimação dos advogados das partes, por intermédio
de seus advogados, para manifestarem-se, no prazo comum de 05
(cinco) dias, acerca do Laudo Técnico Pericial juntado aos autos
(fls. 294/328), requerendo objetivamente o que entender de direito
quanto ao prosseguimento do feito.
Jerdson Raiel Ramos
Diretor de Cartório
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SENTENÇA:
SENTENÇA Vistos etc...MARYVIL COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
Nº 02.807.839/0001-61, com sede na Avenida Belo Horizonte, 2600,
Centro, Cacoal, Estado de Rondônia por intermédio de seu advogado
ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
em face de SAULO CORREIA SOARES, brasileiro, inscrito no
CNPF/MF nº 827.965.722-34, residente na Rua 02 de Junho, 2197,
Apto 01, Centro - Cacoal, Rondônia, objetivando o recebimento de
valores devidos e não pagos representados por notas promissórias.
Foi promovido bloqueio on-line de valor em conta de titularidade do
executado, (fls. 32/33) R$ 257,18 e posteriormente expedido alvará em
favor da exequente.Em nova tentativa (fl. 67 ) foi penhorada a quantia
de R$ 529,01, sendo também expedido alvará de levantamento em
favor da exequente.Objetivando o bloqueio do valor remanescente do
débito, foram promovidas novas tentativas através do BACENJUD,
mas nada foi localizado.Na sequência a parte autora requereu a
extinção do processo, nos termos do art. 485, VIII do CPC.Isto posto
e por tudo mais que dos autos constam, julgo extinto o presente
feito, sem julgamento do MÉRITO, nos termos do art. 485, inc. VIII,
do Código de Processo Civil.Indefiro o pedido de desentranhamento
dos títulos juntados com inicial em razão do pagamento da maior
parte do débito, contudo defiro a expedição de certidão de crédito do
valor remanescente, se requerida pela exequente.Aplico os efeitos do
trânsito em julgado previsto no artigo 1000 do Código de Processo Civil,
pelo que os autos devem ser arquivados. Sem custas ou honorários
de advogado. Publique-se. Intime-se.Cacoal-RO, segunda-feira, 9 de
julho de 2018.Mário José Milani e Silva Juiz de Direito
Proc.: 0001328-09.2010.8.22.0007
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Boasafra Comércio e Representações Ltda
Advogado:Herisson Moreschi Richter (RO 3045)
Requerido:Lourenço Antônio Pilotto
Advogado:Milton Ricardo Ferreto (OAB/RO 571-A), Diogo Rogério da
Rocha Moletta (OAB/RO 3403), Frank Andrade da Silva (RO 8.878)
DECISÃO:
DECISÃO A exceção de pré-executividade é mecanismo de uso restrito
e especial para hipóteses de nulidades e vícios insanáveis, que não
se apresentam na hipótese dos autos, pois o devedor reprisa temas já
superados, inclusive em instâncias superiores.Se o processo não teve
rápido desfecho é porque o devedor não pagou o débito e se utilizou
de todos os recursos disponíveis, não podendo agora ser premiado
por isto.O imóvel não se enquadra como impenhorável, pois o devedor
não vive da renda da paropriedade, é engenheiro civil, reside na cidade
e não trabalha diretamente com sua família na atividade.Rejeito de
plano a exceção, bem como, o pedido de liberação da penhora, pelos
argumentos anteriormente expostos. Cacoal-RO, segunda-feira, 9 de
julho de 2018.Mário José Milani e Silva Juiz de Direito
Anderson Cantão Silva Diretor de Cartório

COMARCA DE CEREJEIRAS
2ª VARA CÍVEL

4ª VARA CÍVEL
4º Cartório Cível Juiz de Direito: Mario José Milani e Silva Diretor de
Cartório: Anderson Cantão Silva
(69) 3443-1668 - cwl4civel@tjro.jus.br Av. Porto Velho 2728 Centro

SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, FAÇAM-NAS PESSOALMENTE
AO JUIZ OU CONTATE-NOS VIA INTERNET.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: cjs2vara@tjro.jus.br
JUIZ: Jaires Taves Barreto Diretor de Cartório: Arrisson Dener de
Souza Moro

Proc.: 0007475-46.2013.8.22.0007
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Maryvil Comércio de Confecções Ltda Me
Advogado:Fernando da Silva Azevedo (OAB/RO 1293)
Executado:Saulo Correa Soares
Advogado:Advogado Não Informado ( )

Proc.: 1000420-67.2017.8.22.0013
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Réu:Paulinho Sobreira de Laia
Advogado:Valmir Burdz (RO 2086)
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DESPACHO:
DESPACHO Antes de autorizar a permuta, oficie-se ao Juízo da
execução de Colorado do Oeste para que informe se concorda
com a permuta do apenado Paulinho Sobreira com o reeducando
Claudinei Marques da Silva, juntando cálculo de pena para análise
daquele juízo.Com a resposta, façam os autos conclusos.Expeçase o necessário.Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras-RO, terça-feira, 10 de julho de 2018.Bruno Magalhães
Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 1001206-14.2017.8.22.0013
Ação:Termo Circunstanciado (Juizado Criminal)
Vítima do fato:Delegacia de Polícia Civil, Eduarda Raissa Ribeiro
Monge
Autor do fato:Fernando José Paiva Teodozio
DESPACHO:
DESPACHO Ante a certidão do Oficial de Justiça de fl. 31, redesigno
a audiência para oferecimento do benefício da transação penal,
para o dia 19/07/2018, às 10h40min. Intime-se COM URGÊNCIA.
Expeça-se o necessário.Serve a presente de carta/MANDADO /
ofício. Cerejeiras-RO, terça-feira, 10 de julho de 2018.Bruno
Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0012725-86.2006.8.22.0013
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Bunge Fertilizantes S/a
Advogado:Rutineia Bender (OAB/SC 14119), Osmar Schneider
(OAB/MT 2152 B), Fábio Schneider (OAB/MT 5238), Paulo
Fernando Schneider (OAB/MT 8117)
Executado:Zaqueu Luiz da Silva, Eliseu Luiz da Silva, Jacira
Evangelista da Silva, Luiz Mizael da Silva, Elias Monteiro da Silva
Advogado:Valério Cesar Milani e Silva (OAB/RO 3934), Eber
Coloni Meira da Silva (OAB/RO 4046), Advogado não Informado
(XXXXXX Doc. Não Informado), Eber Coloni Meira da Silva (OAB/
RO 4046), Veronica Vilas Boas de Araújo (OAB/RO 6515)
DESPACHO:
DESPACHO Ao exequente para manifestação sobre a certidão
de fls. 506/508, no prazo de 20 dias.Após, conclusos.Expeçase o necessário.Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras-RO, quinta-feira, 5 de julho de 2018.Bruno Magalhães
Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0000238-64.2018.8.22.0013
Ação:Execução Provisória
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Edmar Machado Souza
Advogado:Trumam Gomer de Souza Corcino (OAB/RO 3755)
DESPACHO:
DESPACHO Intime-se pessoalmente o reeducando para que
apresente contrarrazões de agravo em execução penal. Serve a
presente de MANDADO. Pratique-se o necessário. CerejeirasRO, terça-feira, 10 de julho de 2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos
Santos Juiz de Direito
Proc.: 0000304-44.2018.8.22.0013
Ação:Termo Circunstanciado (Juizado Criminal)
Vítima do fato:Delegacia de Polícia Civil, Cristiane de Oliveira dos
Santos
Advogado:Defensoria Pública do Estado de Rondônia ( )
Autor do fato:Elza Ferreira de Barros
DESPACHO:
DESPACHO Considerando que pedido de intimação das
testemunhas fora realizado no prazo legal (fl. 49), expeçase MANDADO para intimação das mesmas. Cumpra-se com
URGÊNCIA, dada a proximidade da solenidade designada.
Cerejeiras-RO, terça-feira, 10 de julho de 2018.Bruno Magalhães
Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
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Proc.: 0002482-39.2013.8.22.0013
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Versani Oliveira da Silva
Advogado:Gilvan Rocha Filho (RO 2650)
Requerido:Serra Negra Turismo Ltda Me, Rodoviários Lino Ltda
Me
Advogado:Grasiela Albina Castaman Victória (RO 4939), Greicis
André Biazussi (OAB-RO 1542)
DESPACHO:
DESPACHO Analisando os autos verifica-se que assiste razão a
parte autora, vez que a requerida Rodoviários Lino Me foi citada
no dia 09/04/2017, conforme carta de fl. 302, sendo certificado
posteriormente o transcurso do prazo sem apresentação de
contestação (fl. 303). Diante disso, foi decretada a sua revelia,
conforme DECISÃO saneadora de fls. 309-316.Assim, determino
o desentranhamento da contestação e documentos de fls. 419456, apresentados intempestivamente. Ademais, aguardese a juntada da carta precatória expedida, e após intimem-se
as partes para apresentarem alegações finais por memoriais,
conforme determinado à fl. 351. DETERMINO A ESCRIVANIA
QUE PROCEDA A EXCLUSÃO DA REQUERIDA SERRA NEGRA
TURISMO LTDA ME DO POLO PASSIVO DA DEMANDA,
conforme já determinado na DECISÃO de fls. 309-316 (pág.
5). Intimem-se. Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras-RO, quinta-feira, 5 de julho de 2018.Bruno Magalhães
Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0001152-36.2015.8.22.0013
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Elzeni Silva Oliveira
Advogado:Eber Coloni Meira da Silva (OAB/RO 4046), Veronica
Vilas Boas de Araújo (OAB/RO 6515)
Requerido:Tim Celular S/a
Advogado:Ronaldo Celani Hipólito do Carmo (OAB/SP 195889),
Felipe Gazola Vieira Marques (MG 76696)
DESPACHO:
DESPACHO Defiro o pedido de fls. 112 e autorizo o
desarquivamento dos autos para cópias, pelo prazo de 05 dias.
Após, arquive-se novamente.Intime-se desta DECISÃO.Expeçase o necessário.Cerejeiras-RO, quinta-feira, 5 de julho de 2018.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0000503-66.2018.8.22.0013
Ação:Termo Circunstanciado (Juizado Criminal)
Autor:Delegacia de Polícia Civil
Autor do fato:Joaquim Cabral de Souza
DESPACHO:
DESPACHO Acolho o parecer Ministerial.Remetam-se os autos à
Delegacia de Polícia local para diligências, pelo prazo de 30 dias.
Após, ao Ministério Público.Cerejeiras-RO, terça-feira, 10 de julho
de 2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0000568-61.2018.8.22.0013
Ação:Termo Circunstanciado (Juizado Criminal)
Vítima do fato:Delegacia de Polícia Civil, Renato Alves de Souza
Autor do fato:Luciano de Jesus
DESPACHO:
DESPACHO Considerando as anotações da certidão
circunstanciada de fls.32/34, vistas ao Ministério Público para
manifestação.Expeça-se o necessário.Serve a presente de carta/
MANDADO /ofício.Cerejeiras-RO, terça-feira, 10 de julho de 2018.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0000569-46.2018.8.22.0013
Ação:Termo Circunstanciado (Juizado Criminal)
Autor:Polícia Militar do Estado de Rondônia
Autor do fato:Renilda Rodrigues de Carvalho
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DESPACHO:
DESPACHO Considerando a implantação do Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania, de acordo com a Resolução n.
008/2013-PR, disponível no DJ de n. 098, de 29/5/2013, proceda-se
à remessa destes autos ao Centro para realização de audiência para
proposta de transação penal. Fica a audiência designada para o dia
19/07/2018 às 08h30minIntime-se o réu para comparecer à audiência
a designada para oferta do benefício proposto pelo Ministério Público.
Deverá constar no MANDADO a necessidade de comparecer à
audiência acompanhado de advogado, cientificando-o de que, não
fazendo, ser-lhe-á nomeado Defensor Público.As providências de
intimação do infrator ficarão a cargo do cartório da Vara.Cientifique o
Ministério Público. Serve a presente como MANDADO ou expeça-se
o necessário.Cerejeiras-RO, terça-feira, 10 de julho de 2018.Bruno
Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0000976-23.2016.8.22.0013
Ação:Procedimento Especial da Lei Antitóxicos(Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Denunciado:Leandro Gonçalves da Silva, Francicleide Severo
da Silva, Ronaldo Lourenço da Costa, Valquiria Martins de Paula,
William Gleidson Pedroso Moura, Lorinete Ferreira Neres, Celso
Alves Colete, Maria Moura Fonseca, Anna Kely Lopes do Amaral,
Genivaldo Rodrigues Apolinário, Lidionora Rodrigues dos Santos,
Ivonei Pedroso
Advogado:Mário Guedes Júnior (OAB/RO 190A), Defensoria
Pública do Estado de Rondônia ( ), Fernando Milani e Silva (RO
186), Fernando Milani e Silva Filho (PR 80244), Ana Cláudia Milani e
Silva (PR 75.780), Mário Guedes Júnior (OAB/RO 190A), Márcio de
Paula Holanda (RO 6357), João Victor Silva Esper (OAB/RO 9079),
Mário Guedes Júnior (OAB/RO 190A), Nayra Juliana de Lima (OAB/
RO 6216), Mário Guedes Júnior (OAB/RO 190A), Gustavo Alves
Almeida Ferreira (RO 6969), Mário Guedes Júnior (OAB/RO 190A)
DESPACHO:
DESPACHO Inicialmente, informo que foram prestadas informações
de HC, conforme ofício nº 30/2018. Ademais, junte-se aos autos o
pedido de revogação da prisão preventiva da acusada Lidionara
Rodrigues dos Santos, e dê-se vista ao Ministério Público para
manifestação. Após, voltem os autos conclusos. Cerejeiras-RO,
quinta-feira, 5 de julho de 2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos
Juiz de Direito
Proc.: 0003464-34.2005.8.22.0013
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril de
Rondônia - IDARON
Advogado:Osvaldo Wagner da Costa (RO 2334)
Executado:Eraldo Leite Ribeiro
Advogado:Advogado não Informado (XXXXXX Doc. Não Informado)
DESPACHO:
DESPACHO Oficie-se ao Cartório de Registro Civil das Pessoas
Naturais desta Comarca de Cerejeiras/RO para que, no prazo de
10 (dez) dias, encaminhe a certidão de óbito do executado Eraldo
Leite Ribeiro, registrado sob matrícula 2598, Livro C-008, fls. 198,
devendo esta ser juntada pela escrivania aos autos. Após, dê-se
vista a parte autora para requerer o que de direito. Serve a presente
de ofício/carta/MANDADO. Cerejeiras-RO, sexta-feira, 6 de julho de
2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0000578-08.2018.8.22.0013
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Eloi Antonio Ronsani
Advogado:Agnaldo Cardoso da Silva (OAB/RO 5946)
DESPACHO:
DESPACHO Cuida a espécie de Execução Penal do reeducando ELOI
ANTONIO RONSANI, condenado pela prática do crime tipificado no art.
306, caput, do CTB. Conforme Guia de Execução jungida à fl. 03 dos
autos, foi cominada ao reeducando pena 06 (seis) meses de detenção,
em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade
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por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo determinada a conversão da
fiança recolhida, no pagamento da pena pecuniária, devendo o valor
ser transferido para a conta juidicial n. 4334.040.1500730-4, Caixa
Econômica Federal, inculaa a este Juízo. Ademais, foi determinada a
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 03 (três) meses. Posto isso,
intime-se o reeducando para que compareça na audiência admonitória
designada para o dia 02/08/2018, às 10h40min, para ser cientificado
acerca das condições da pena imposta, em audiência, nestes
termos:Conversão da fiança no pagamento da prestação pecuniária,
correspondente ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais).Suspensão do
direito de dirigir pelo prazo de 03 (três) meses. O reeducando deverá
ser intimado para o fim de entregar no dia da audiência, a sua Carteira
de Habilitação (art. 293, §1º, do CTB). Remetam-se os autos ao Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC para realização
da audiência. Expeça-se o necessário. Cientifique o Ministério Público
e a defesa. Sirva cópia como MANDADO /carta/ofício. Cerejeiras-RO,
terça-feira, 10 de julho de 2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos
Juiz de Direito
Proc.: 0003884-29.2011.8.22.0013
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça.. (RO 111111111)
Condenado:Eguinaldo Danelli Costa
Advogado:Mário Guedes Junior (OAB/RO 190A)
DESPACHO:
DESPACHO Oficie-se à Direção do presídio para que providencie
o recambiamento do apenado Eguinaldo preso na Comarca de
Vilhena para cumprimento de pena.Quanto ao valor remanescente
em favor do reeducando, intime-o para que informe se tem conta
corrente para transferência do valor.Com a resposta, façam os
autos conclusos.Expeça-se o necessário.Serve a presente de carta/
MANDADO /ofício.Cerejeiras-RO, terça-feira, 10 de julho de 2018.
Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0002212-15.2013.8.22.0013
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Castelo Supermercado Ltda Epp
Advogado:Shara Eugênio de Souza Silva (OAB/RO 3754)
Executado:Rosangela Alvisi Araújo
SENTENÇA:
SENTENÇA Considerando que não foi apresentada defesa,
dispensa-se a anuência da requerida. Posto isso, homologo a
desistência da pretensão para os fins do art. 200, parágrafo único,
do Código de Processo Civil.Julgo, em consequência, EXTINTO o
feito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil,
sem resolução de MÉRITO.Defiro o pedido de desentranhamento
dos documentos originais, devendo os mesmos serem substituídos
por cópias. Sem custas e honorários.P. R. I., e transitando esta em
julgado, arquivem-se.Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras-RO, terça-feira, 10 de julho de 2018.Bruno Magalhães
Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0003478-37.2013.8.22.0013
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Castelo Supermercado Ltda Epp
Advogado:Shara Eugênio de Souza Silva (OAB/RO 3754)
Executado:Alcione Braz Vieira
SENTENÇA:
SENTENÇA Considerando que não foi apresentada defesa,
dispensa-se a anuência da requerida. Posto isso, homologo a
desistência da pretensão para os fins do art. 200, parágrafo único,
do Código de Processo Civil.Julgo, em consequência, EXTINTO o
feito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil,
sem resolução de MÉRITO.Defiro o pedido de desentranhamento
dos documentos originais, devendo os mesmos serem substituídos
por cópias. Sem custas e honorários.P. R. I., e transitando esta em
julgado, arquivem-se.Serve a presente de carta/MANDADO /ofício.
Cerejeiras-RO, terça-feira, 10 de julho de 2018.Bruno Magalhães
Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
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Proc.: 0001788-36.2014.8.22.0013
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Castelo Supermercado Ltda Epp
Advogado:Shara Eugênio de Souza Silva (OAB/RO 3754)
Executado:Gislaine Jardim Cirilio
Advogado:Não Informado ( xx)
SENTENÇA:
SENTENÇA Trata-se de cumprimento de SENTENÇA que move
Supermercado Castelo EPP, em face de Gislaine Jardim Cirillo,
na qual o exequente pugnou pela extinção do feito ( fls. 57).Nos
termos do artigo 775 do Código de Processo Civil: O exequente
tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma
medida executiva A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça
(AI 538.284 AgRg, Min. José Delgado, j. 27.04.04) entende que
se a desistência ocorreu antes do oferecimento de embargos,
desnecessária é a anuência do devedor Considerando que o
pedido de desistência foi anterior ao oferecimento de impugnação,
dispensa-se a anuência do requerido. Posto isso, homologo a
desistência da pretensão para os fins do art. 200, parágrafo único,
do Código de Processo Civil.Julgo, em consequência, EXTINTO
o feito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo
Civil, sem resolução de MÉRITO.Com fulcro no artigo 8º, inciso III
da Lei Estadual n. 3.896/2016 isento a parte autora do pagamento
de custas processuais.P. R. Transitada em julgado, dê-se baixa e
arquive-se.Cerejeiras-RO, terça-feira, 10 de julho de 2018.Bruno
Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0001885-02.2015.8.22.0013
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Castelo Supermercado Ltda Epp
Advogado:Shara Eugênio de Souza Silva (OAB/RO 3754)
Executado:Vilmar Rodrigues
Advogado:Não Informado ( xx)
SENTENÇA:
SENTENÇA Trata-se de execução de título extrajudicial que move
Supermercado Castelo EPP, em face de Vilmar Rodrigues, na qual
o exequente pugnou pela extinção do feito ( fls. 68).Nos termos do
artigo 775 do Código de Processo Civil: O exequente tem o direito de
desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva
A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça (AI 538.284
AgRg, Min. José Delgado, j. 27.04.04) entende que se a desistência
ocorreu antes do oferecimento de embargos, desnecessária é a
anuência do devedor Considerando que o pedido de desistência foi
anterior ao oferecimento de impugnação, dispensa-se a anuência do
requerido. Posto isso, homologo a desistência da pretensão para os
fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.Julgo,
em consequência, EXTINTO o feito, com fundamento no art. 485,
VIII, do Código de Processo Civil, sem resolução de MÉRITO.Com
fulcro no artigo 8º, inciso III da Lei Estadual n. 3.896/2016 isento a
parte autora do pagamento de custas processuais.P. R. Transitada
em julgado, dê-se baixa e arquive-se.Cerejeiras-RO, terça-feira, 10
de julho de 2018.Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Proc.: 0000613-36.2016.8.22.0013
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( )
Condenado:Cleuza Pereira da Silva Dias
Advogado:Lairce Martins de Souza.. (RO 3041), Mário Guedes
Júnior (OAB/RO 190A)
SENTENÇA:
SENTENÇA Sobreveio aos autos informação da morte da
reeducanda. À fl. 49 foi juntada certidão de óbito da reeducanda.
Instado, o Ministério Público pugnou pela extinção de punibilidade,
nos termos do art. 107, I, do Código Penal. Ante as considerações
supra, declaro extinta a punibilidade de CLEUZA PEREIRA DA SILVA
DIAS, com supedâneo no art. 107, I, do Código Penal.Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Nada mais havendo, arquivemse.Cerejeiras-RO, terça-feira, 10 de julho de 2018.Bruno Magalhães
Ribeiro dos Santos Juiz de Direito
Arrisson Dener de Souza Moro
Diretor de Cartório
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COMARCA DE ESPIGÃO D´OESTE
1º CARTÓRIO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2921 - Ramal 204
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br ou eoe1vara@gmail.com
Processo nº: 7004482-63.2017.8.22.0008
Requerente: FRIEDA ZILSKE KLIPEL e outros (9)
Advogado do(a) REQUERENTE: AECIO DE CASTRO BARBOSA
- RO0004510
Requerido(a): FRANZ JOAO EMILIO ZILSKE
Intimação
Intimo a parte autora para cumprirem o DESPACHO judicial.
DESPACHO: a) Intime-se o a Inventariante para atribuir valores
aos bens, comprovar a titularidade, bem como recolher as custas
devidas, bem assim, juntar as certidões negativas de tributos dos
bens do espólio (Federal, Estadual e Municipal) em trinta dias;
Espigão do Oeste (RO), 9 de julho de 2018.
BRUNO RAFAEL JOCK
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2921 - Ramal 204
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br ou eoe1vara@gmail.com
Processo nº: 7000390-42.2017.8.22.0008
Requerente: ADAIR JOSE DA SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GILVANI VAZ RAIZER
BORDINHAO - RO0005339
Requerido(a): CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Intimo a parte a parte autora quanto ao(s) alvará(s) expedido(s)
nos autos.
Espigão do Oeste (RO), 9 de julho de 2018.
BRUNO RAFAEL JOCK
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2921 - Ramal 204
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br ou eoe1vara@gmail.com
Processo nº: 7001576-66.2018.8.22.0008
Requerente: ANDREIA OLIVEIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) EXEQUENTE: FRANK ANDRADE DA SILVA RO8878
Requerido(a): DIONE DA CONCEICAO BASILIO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Intimação
Intimo a parte para que apresente novos cálculos.
Espigão do Oeste (RO), 9 de julho de 2018.
WESLE ODISIO DOS SANTOS
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Processo: 7001398-20.2018.8.22.0008
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ARI CORREA DA SILVA E CIA LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: POLIANA POTIN - RO0007911
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EXECUTADO: DONIZETE TIMOTEO
Advogado do(a) EXECUTADO:
ATO ORDINATÓRIO
Fica aparte autora intimada, para no prazo de 5 dias úteis, apresente
novos cálculos
ESPIGÃO D’OESTE, 9 de julho de 2018
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Processo: 7000337-61.2017.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: ANGELO ITAMAR DO CARMO KLEMENS
Advogados do(a) REQUERENTE: MICHAEL DOUGLAS DE
ALCANTARA ROCHA - RO7007, PAULA ROBERTA BORSATO
- RO5820
REQUERIDO: ANDERSON JOSE GRATEK
Advogado do(a) REQUERIDO:
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 dias úteis, sobre a
petição de ID 19349083
ESPIGÃO D’OESTE, 9 de julho de 2018
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 3481-2279
Processo nº: 7004217-95.2016.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: LAERCIO LIMA SANTANA
Endereço: RUA CARMELITA ALMEIDA CARDOSO, 3304,
LIBERDADE, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogados do(a) AUTOR: DIOGO ROGERIO DA ROCHA
MOLETTA - RO0003403, CLAUDIA BINOW - RO7396
Requerido(a): Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos, etc.
Laercio Lima, opôs Embargos de Declaração, alegando em suma
haver contradição no decisum ID 13514469, vez que mesmo
havendo legislação que permite data de fixação da cessação, há
também norma que permite ao embargado convocar o embargante
para revisão do benefício, não havendo assim segurança jurídica.
Decido.
Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
cabem Embargos de Declaração quando houver na SENTENÇA
obscuridade ou contradição, e ainda nos casos em que for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz.
Pois bem.
Anoto em primeiro lugar que uma SENTENÇA é omissa quando
deixa de decidir algum ponto ou, decidindo, o seu enunciado não
é completo. É obscura, quando equívoca, ambígua ou ininteligível.
Contraditória, quando alguma das suas proposições é inconciliável,
no todo ou em parte, com outra.
Os embargos manejados não merecem guarida, explico.
Em que pese o DISPOSITIVO da SENTENÇA indicar a manutenção
do benefício por dois anos a partir do laudo oficial, o artigo 101
da Lei 8.213/91, estabelece que “o segurado em gozo de auxíliodoença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão
obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeterse a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de
reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento
dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de
sangue, que são facultativos”.
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Assim, independentemente do prazo de manutenção do benefício o
segurado, estará obrigado a realizar perícia a cargo do INSS quando
solicitado, sob pena de suspensão do benefício, vez que a lei em
comento não indica um prazo determinado, competindo ao INSS
a qualquer tempo convocar o segurado que recebe o benefício de
aposentadoria por invalidez a submeter-se a perícia médica.
Nestes termos, colaciono o julgado:
PREVIDENCIÁRIO—CONCESSÃO
DE
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ—REMESSA
OFICIAL—APELAÇÃO
DO
INSS—RECURSO
ADESIVO—TUTELA
ANTECIPADA—
INCAPACIDADE—MARÇO
INICIAL—HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS—ARTIGO 101, DA LEI
Nº 8.213/91—COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS—REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA—
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS.—Não
está sujeita ao duplo grau de jurisdição a SENTENÇA em que a
condenação não exceder a 60 salários mínimos (art. 475, parágrafo
2º, CPC, acrescentado pela Lei nº 10.352 de 26.12.2001).—
Restando demonstrado nos autos que, na época do pedido, a parte
autora mantinha a qualidade de segurada e estava incapacitada
para o trabalho, de forma total e permanente, devido o benefício
de aposentadoria por invalidez.—Desnecessária a determinação
de prazo mínimo para o início da submissão da parte autora às
obrigações enumeradas no artigo 101, da Lei nº 8.213/91, pois
elas surgem com a implantação do benefício.—Março inicial do
benefício mantido, pois comprovada a cessação indevida do
benefício de auxílio-doença concedido administrativamente, assim
como, vedada reformatio in pejus.—Honorários advocatícios
mantidos, pois, fixados consoante o disposto no artigo 20, § 3º do
Código de Processo Civil e observada a Súmula nº 111, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.—Honorários periciais inalterados,
pois arbitrados com parâmetro na Resolução nº 558 de 22.05.2007,
do Conselho da Justiça Federal, DJ de 29.05.2007, Seção I, pág.
55.—Remessa oficial não conhecida.—Apelação improvida.—
Recurso adesivo improvido. (TRF-3—APELREE: 27361 SP
2005.03.99.027361–8, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL
EVA REGINA, Data de Julgamento: 24/08/2009, SÉTIMA TURMA).
Assim, entendo que não há contradição na SENTENÇA, vez que a
autarquia procedeu em conformidade com a legislação.
Isto posto, julgo IMPROCEDENTE os presente embargos de
declaração ora manejados.
Intimem-se.
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 3481-2279
Processo nº: 7003568-96.2017.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: ELIAS OLIVEIRA DA SILVA
Endereço: ESTRADA DO CALCÁRIO, KM 33, FAZENDA SANTA
LUZIA, ZONA RURAL, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogados do(a) AUTOR: CLAUDIA BINOW - RO7396, DIOGO
ROGERIO DA ROCHA MOLETTA - RO0003403
Requerido(a): Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos, etc…
Em que pese a feitura de perícia médica, realizada por médico
clínico geral, ante ausência de médico especialista na época da
DECISÃO, entendo ser necessária a realização de nova perícia
com especialista na enfermidade que acomete a parte autora.
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Assim, na forma do art. 465, do CPC, nomeio como perito(a) do juízo
o médico especialista em ortopedia Dr. ALEXANDRE REZENDE,
que poderá ser encontrado no Hospital São Paulo, município de
Cacoal (tel. 9257-3177).
A perícia será realizada no dia 30/07/2018 às 14h30min.
O(A) perito(a) nomeado(a) responderá aos quesitos padrão anexos
à Portaria Conjunta 01/2014 desta Comarca, cuja cópia dos quesitos
constantes no anexo I e II da Portaria..Devendo ser respondido
de acordo com o benefício pleiteado (I – Benefício Assistencial
(LOAS), II – Auxílio-doença, Aposentadoria por Invalidez e auxílioAcidente). Deverá ser anexada a intimação do perito ou enviada
através de e-mail. Como os quesitos padrão foram elaborados
contemplando todas as situações possíveis, indefiro os quesitos
já formulados pelas partes (se estiverem nos autos) ou os que
as partes apresentarem no prazo do art. 465, §1º, do NCPC, por
entender que o laudo a ser apresentado, respondendo aos quesitos
padrão é suficiente para esclarecimento da causa.
Em atenção ao disposto no art. 60, §8º da Lei 8.213, o perito
deverá informar a data estimada em que o(a) periciando(a) estará
curado(a) da enfermidade.
Fixo os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), na forma da Resolução, considerando a complexidade do
ato, o tempo dispendido pelo Sr. Perito e a carência de profissionais
dessa área na região, em conformidade com a Resolução CJF
305/2014.
Na forma do art. 465, § 1º, inciso II, do CPC, as partes devem
ser intimadas para indicarem, querendo, assistentes técnicos no
prazo de 15 (quinze) dias, ficando desde já as partes intimadas à
comparecer a perícia designada.
Estabeleço o prazo de 30 dias, a contar da realização da perícia,
para a apresentação do laudo pericial. Encaminhem-se ao perito
eventuais exames e/ou laudos já encartados aos autos.
Com a entrega do laudo, decorrido o prazo para manifestação das
partes, encaminhe-se ofício requisitório ao Núcleo Judiciário da
Seção Judiciária de Rondônia, com endereço à Avenida Presidente
Dutra, 2203, Centro, em Porto Velho – RO, para realização do
pagamento, nos termos do artigo 4º e §§ da Resolução n. 541/2007,
do CJF.
Cumprida as determinações acima, retornem os autos conclusos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA PRECATÓRIA
DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO/CARTA A.R. / OFÍCIO E DEMAIS
ATOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7004653-54.2016.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: GERALDO PEREIRA RAMOS
Endereço: LINHA SÃO PAULO, KM 06, ZONA RURAL, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogados do(a) AUTOR: CLAUDIA BINOW - RO7396, DIOGO
ROGERIO DA ROCHA MOLETTA - RO0003403
Requerido(a): Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos,
A) Oficie-se a APS/ADJ (Agência da Previdência Social/
Atendimento Demandas Judiciais) Porto Velho, localizada na
Rua Campos Sales, 3132, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP
76.801-246, e através do e-mail (apsdj26001200@inss.gov.br) e
( vanessa.melo@inss.gov.br), tel. (069) 3533-5000 para que, no
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prazo de 10 (dez) dias, comprove já haver implantado o beneficio
em favor da parte autora, conforme DECISÃO proferida, sob pena
de aplicação de multa diária de R$ 100,00, que desde já arbitro
para a hipótese de descumprimento, com base nos artigos 536 e
537, do Novo Código de Processo Civil, até o limite máximo de 30
dias. Determino que o envio seja feito tanto por email quanto por
AR, devendo ser juntado aos autos ambos os comprovantes.
B) Oficie-se as peritos Dr. Bruna Carolina Bastida de Andrade e Dr.
João Américo Assis Junior para que apresentem laudo pericial sob
pena de crime de desobediência.
Serve a presente DECISÃO como ofício nº 697/2018-EOE 1º VARA
Espigão do Oeste a ser encaminhado a APS/ADJ de Porto Velho/
RO.
Serve a presente DECISÃO como ofício nº 698 /2018-EOE 1º
VARA Espigão do Oeste a ser encaminhado a aos Peritos Dr. Bruna
Carolina Bastida de Andrade e Dr. João Américo Assis Junior
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7000144-12.2018.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: Meridian Mineração Jaburi S.A
Endereço: Rua Alagoas, 2274, Centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO
- CEP: 76974-000
Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO MARI SALVI - RO0004428
Requerido(a): Nome: NELIA BASTOS LACERDA
Endereço: Rua Salvador de Mesquita, 171, Recreio dos
Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22795-315
Nome: JOACER BASTOS LACERDA
Endereço: Rua Zeno Zani, 234, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
- CEP: 22790-765
Nome: JOSE CLEMENTE BASTOS LACERDA
Endereço: Rua Hugo Panasco Alvim, 160, Recreio dos
Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22795-306
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Intime-se a parte autora para manifestação quanto a juntada dos
ARs de ID: 16868245, ID: 17168133 e ID: 19093379.
Prazo: 15 dias.
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7004691-66.2016.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: JOSEMAR MAGESKY DE SOUZA
Endereço: RUA PIAUÍ, 4334, JORGE TEIXEIRA, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogados do(a) AUTOR: DIOGO ROGERIO DA ROCHA
MOLETTA - RO0003403, CLAUDIA BINOW - RO7396
Requerido(a): Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
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Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos, etc.
Josemar Magesky de Souza, opôs Embargos de Declaração,
alegando haver omissão na SENTENÇA, pois que conforme
parágrafo único, inciso II, do artigo 1.022 do CPC. A SENTENÇA
fora omissa quanto ao pedido de complementação do laudo
bem como da designação de audiência, razão pela qual opõe os
presentes embargos
Decido.
Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
cabem Embargos de Declaração quando houver na SENTENÇA
obscuridade ou contradição, e ainda nos casos em que for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz.
Entretanto, entendo que esta não é a situação da DECISÃO.
Explico.
Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da
causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”.
(STJ 4ª Turma, Resp 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo,
julgado em 14.08.1990, e publicado no DJU em 17.09.90, p. 9.513).
No presente caso, a questão de MÉRITO dispensa a produção
de prova em audiência e quanto ao laudo entendo que não era
necessária a complementação.
No mais, o fato da SENTENÇA ter adotado outra tese, diversa da
ora defendida pelo Embargante não faz do “decisun” omisso.
No caso em exame, não houve nenhuma dessas hipóteses,
porquanto pretende o autor a reforma da SENTENÇA, para isso
deverá propor recurso próprio.
Assim, julgo improcedente os Embargos de Declaração.
Mantenho a SENTENÇA exarada nos autos.
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2921 - Ramal 204
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br ou eoe1vara@gmail.com
Processo nº: 7000520-95.2018.8.22.0008
Requerente: C. D. S. D. S.
Advogado do(a) REQUERENTE: GILVANI VAZ RAIZER
BORDINHAO - RO0005339
Requerido(a): M. A. D. S. M.
Advogado do(a) REQUERIDO: MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA
DE CARVALHO - RO000338B
Intimação
Intimo a(s) parte(s) requerida a dar(em) prosseguimento ao feito,
apresentando alegações finais.
Espigão do Oeste (RO), 9 de julho de 2018.
BRUNO RAFAEL JOCK
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7002235-75.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: RENATO KLITZKE

QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

273

Endereço: ESTRADA CANELINHA, KM 10, ZONA RURAL,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogados do(a) REQUERENTE: RONILSON WESLEY
PELEGRINE BARBOSA - RO0004688, NIVALDO PONATH
JUNIOR - RO9328
Requerido(a): Nome: DIGICEL CELULARES E INFORMÁTICA
Endereço: AV PRESIDENTE KENNEDY, 770, PIONEIROS,
Pimenta Bueno - RO - CEP: 76970-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos, etc...
Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito e
indenização por danos morais c/c tutela provisória de urgência
promovida por Renato Klitzke em face de Digicel Celulares e
informática.
Narra o autor que a requerida promoveu a inscrição do seu nome
no SERASA/SPC por débito devidamente quitado, conforme cópias
de nota promissórias juntada aos autos ID 19570573. Pretende,
em sede de antecipação de tutela, a exclusão de seu nome do
cadastro.
Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência.
Em casos como o dos autos, onde se postula a baixa de inscrição
nos cadastros do SPC e SERASA e congêneres, além de aferirse os pressupostos necessários à concessão da medida, faz-se
necessário que se busque afastar, negando ou concedendo a
medida, a ocorrência de prejuízos maiores e desnecessários.
Com efeito, em uma análise não exauriente, única possível nesta
sede, tenho que o pedido da requerente comporta deferimento,
porquanto há de fato possibilidade de que o débito que objetivou
sua inscrição nos cadastros de inadimplentes não existirem.
É certo e óbvio que somente após a instrução do feito, inclusive com
a análise detida da defesa a ser ofertada nos autos e as demais
provas a serem produzidas, poder-se-á aferir se procedem ou não
os fatos narrados na inicial. Todavia, ao menos neste momento, o
deferimento do pedido tem lugar para se afastar a possibilidade de
maiores prejuízos a requerente.
Demais disso, a concessão da medida é perfeitamente reversível,
posto que em caso de improcedência do pedido com a consequente
revogação desta DECISÃO, a inscrição poderá ser reativada.
Por estas razões, nos termos do art. 294, art. 300 do CPC, defiro
o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida
providencie, no prazo de 24 horas, a retirada do nome da requerente
do cadastro de inadimplentes, referente à inscrição mencionada
nestes autos, sob pena de aplicação de multa.
Assim, determino:
Designo a audiência de Conciliação para o dia 06/08/2018, às 12
horas.
Proceda a CITAÇÃO da requerida acima, de todos os termos
constantes na petição inicial, cuja cópia segue anexa, e após
INTIME-A para que compareça na data acima, na Rua Vale
Formoso nº 1954, na Sala de Audiências da Central de Conciliação
para audiência de CONCILIAÇÃO.
ADVERTÊNCIAS A(O) REQUERIDO(A):
a) Fica Vossa Senhoria cientificado que a defesa poderá ser feita
oralmente na audiência de conciliação, ou por escrito, protocolizada/
juntada, via PJe, até o horário da audiência conciliatória.
b) Deixando Vossa Senhoria, injustificadamente, de comparecer à
audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados
na inicial, nos termos no art. 20 da Lei 9.099/1995).
c) Caso exista a necessidade de designação de audiência de
instrução e julgamento, Vossa Senhoria poderá apresentar até 03
(três) testemunhas, independente de intimação, ou requerer-lhes a
intimação até 20 (dias) dias antes da data marcada (Art. 34, § 1º,
da Lei 9.099/95).
Consoante o art. 6º, VIII do CDC, ao juiz é facultado promover a
inversão do ônus da prova, mediante a análise da verossimilhança
da alegação ou da hipossuficiência do autor:
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Art. 6º - São direitos do consumidor:
(...)VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando
a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência;
Conforme se infere da redação do artigo acima, a inversão não
se opera automaticamente, devendo o magistrado analisar se as
alegações são verossímeis ou se o autor é hipossuficiente.
Ante ao exposto, promovo a inversão do ônus da prova, uma vez
que se trata de aplicação de direito básico do consumidor, inerente
à facilitação de sua defesa em juízo, nos termos expressos do art.
6º, VIII da Lei 8.078/90.
Intime-se a autora da data designada para a audiência.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE CITAÇÃO
/ INTIMAÇÃO / CARTA PRECATÓRIA / CARTA A.R. / OFÍCIO E
DEMAIS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7001411-19.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
Endereço: PARANA, 2506, CENTRO, ESPIGÃO D’OESTE - RO CEP: 76974-000
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido(a): Nome: OI MOVEL S.A
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 3290, Costa e Silva, Porto Velho
- RO - CEP: 76803-460
Advogado do(a) REQUERIDO: ROCHILMER MELLO DA ROCHA
FILHO - RO0000635
DESPACHO
Vistos,
Com a juntada de ATESTADO MÉDICO de ID: 19278700.
Designo audiência de Conciliação para o dia 06/08/2018 08:40,
a ser realizada no Fórum da Comarca de Espigão do Oeste-RO,
Fórum Ministro Miguel Seabra Fagundes, Rua Vale Formoso n°
1954 - centro - CEP: 76.974-000 - Fone (0xx) 69 3481-2279 ou
34812921.
O requerente deverá comparecer na audiência designada, sendo
que o não comparecimento acarretará extinção e arquivamento do
feito e condenação ao pagamento de custas. A intimação será na
pessoa de seu advogado NÃO TENDO O AUTOR ADVOGADO
ESTE DEVERÁ SER INTIMADO ATRAVÉS DE OFICIAL DE
JUSTIÇA OU CARTA/AR.
ADVERTÊNCIA:
A) O não comparecimento à audiência de conciliação serão
considerados como verdadeiros os fatos narrados pela parte autora
na peça inicial (Art. 20 da Lei 9.099/95);
B) Caso exista a necessidade de designação de audiência de
instrução e julgamento, Vossa Senhoria poderá apresentar até 03
(três) testemunhas, independente de intimação, ou requer-lhes a
intimação até 20 dias da data marcada (art. 34, + 1º da Lei 9.099/95.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO, conforme o caso, observando os endereços acima
declinados. Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e
respectivos parágrafos.
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)

QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

274

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7002103-18.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: EDSON ZACHARIAS MARQUES
Endereço: Estrada Pacarana KM 40, Fazenda Santa Luzia, Zona
Rural, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) REQUERENTE: TIAGO DOS SANTOS DE LIMA
- RO7199
Requerido(a): Nome: Eletrobrás Distribuição Rondônia - Ceron
Endereço: Centro, 1870, Av. Sete de Setembro, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos, etc...
Em atenção aos princípios basilares do procedimento do Juizado
Especial, como o da simplicidade, informalidade, economia
processual e celeridade(art.2º da L.9.099/95), abstenho em
designar audiência de conciliação, porque em todas as ações
desta natureza em trâmite nesta vara contra a CERON a audiência
restou frustrada
Considerando, ainda, que a matéria tratada nos autos é
preponderantemente de direito, CITE-SE a parte requerida
para responder a presente, apresentar sua defesa e todos os
documentos de prova, no prazo de 10 (dez) dias.
Havendo interesse da parte requerida em apresentar proposta
de conciliação e/ou produzir prova testemunhal, deverá constar
expressamente na contestação os termos e o rol, caso em que
os autos deverão vir conclusos para apreciação. Caso contrário,
a parte autora deverá ser intimada para impugnar em 05 dias,
caso deseje, e após o transcurso, conclusos os autos para
SANEAMENTO OU SENTENÇA. Transcorrido o prazo, tornem
conclusos.
Expeça-se o necessário.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/AR/CARTA
PRECATÓRIA/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/, conforme o caso,
observando os endereços acima declinados. Autorizo o uso das
prerrogativas do art. 212 do CPC e respectivos parágrafos.
IC.
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7004184-08.2016.8.22.0008
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: Nome: PICA PAU MOTOS LTDA
Endereço: Avenida Castelo Branco, 18539, Liberdade, Cacoal RO - CEP: 76967-391
Advogado do(a) EXEQUENTE: CHARLES BACCAN JUNIOR SP0196702
Requerido(a): Nome: ELIZEU BARBOSA DE OLIVEIRA
Endereço: Rua acre, 3595, Vista Alegre, ESPIGÃO D’OESTE RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
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DESPACHO
Vistos, etc...
Indefiro o pedido de remoção do bem, pois, muito embora o
ordenamento processual faculte ao credor requerer a remoção
dos bens penhorados da guarda do devedor, este pleito deve ser
devidamente justificado
Deve o exequente indicar bens a penhora.
Prazo: 15 dias.
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 3481-2279
Processo nº: 7003270-41.2016.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: WELITON MARQUES DA SILVA
Endereço: ESTRADA REI DAVI, Km 14, ZONA RURAL, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogados do(a) AUTOR: CLAUDIA BINOW - RO7396, DIOGO
ROGERIO DA ROCHA MOLETTA - RO0003403
Requerido(a): Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Vistos, etc.
Weliton Marques da Silva, opôs Embargos de Declaração,
alegando haver contrariedade e omissão na SENTENÇA, pois
que conforme parágrafo único, inciso II, do artigo 1.022 do CPC,
incorreu na conduta do artigo 489, parágrafo 1º, inciso IV, ou
seja, não enfrentou todos os argumentos deduzidos nos autos
pelas partes. A SENTENÇA fora contraditória, pois segundo o
requerente na SENTENÇA há grande contradição quanto às
provas apresentadas, com o próprio PARECER DO MINISTÉRIO
PÚBLICO e o exposto como fundamentação para a improcedência
do pedido. Sendo omissa quanto a possibilidade de produção de
novas provas no processo.
Decido.
Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
cabem Embargos de Declaração quando houver na SENTENÇA
obscuridade ou contradição, e ainda nos casos em que for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz.
Entretanto, entendo que esta não é a situação da DECISÃO.
Explico.
A SENTENÇA objurgada foi bastante clara em comprovar que o
menor seja portador de uma enfermidade, todavia, não se enquadra
nas anomalias e condições estabelecidas pela LOAS, não deve ser
concedido o benefício. Insta salientar novamente a comprovação
do segundo requisito renda per capita, restou prejudicado, tendo
em vista que, não restou comprovado o requisito incapacidade
para vida independente e para o trabalho.
Quanto ao julgamento antecipado conforme entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “presentes as condições que
ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não
mera faculdade, assim proceder”. (STJ 4ª Turma, Resp 2.832-RJ,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, julgado em 14.08.1990, e publicado
no DJU em 17.09.90, p. 9.513). No presente caso, a questão de
MÉRITO dispensa a produção de prova em audiência.
No mais, o fato da SENTENÇA ter adotado outra tese, diversa da
ora defendida pelo Embargante não faz do “decisun” omisso.
No caso em exame, não houve nenhuma dessas hipóteses,
porquanto pretende o autor a reforma da SENTENÇA, para isso
deverá propor recurso próprio.
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Assim, julgo improcedente os Embargos de Declaração.
Mantenho a SENTENÇA exarada nos autos.
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
ES
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 3481-2279
Processo nº: 7002441-26.2017.8.22.0008
Classe: FAMÍLIA- DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
Requerente: Nome: MARLI DE FATIMA MALAQUIAS
Endereço: RUA AMAPA, 3159, VISTA ALEGRE, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) REQUERENTE: AECIO DE CASTRO BARBOSA
- RO0004510
Requerido(a): Nome: MARCIO DA SILVA
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc...
Marli de Fatima Malaquias ajuízou ação DE DIVÓRCIO em face de
Marcio da Silva, aduz, em síntese, que casou-se com o requerido
em 23/05/2014, tendo como regime de casamento a Comunhão
Parcial de Bens.
Regularmente citado, a parte requerida contestou por negativa
geral ID: 15102703
A parte requerente se manifestou ID 17874033
Considerando que a Emenda de nº66, que alterou a redação do art.
226, §6º da CF não impõe requisitos e nem lapso temporal para o
casal que, manifestando vontade de se divorciar.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na
ação principal para
a) decretar o DIVÓRCIO de MARLI DE FÁTIMA MALAQUIAS SILVA
e MARCIO DA SILVA, e via de conseqüência declaro cessados os
deveres matrimoniais e regime de bens. A mesma voltará a usar o
nome de solteira MARLI DE FÁTIMA MALAQUIAS.
Sem custas
SERVE A PRESENTE COMO MADADO DE AVERBAÇÃO DO
DIVÓRCIO de MARLI DE FÁTIMA MALAQUIAS SILVA e MARCIO
DA SILVA, decretado por SENTENÇA datada nesta data junto à
esse Cartório, SEM ÔNUS, pois as partes estão sob o pálio da
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, devendo constar as
seguintes alterações, permanecendo inalterados os demais dados
constantes do assento:
A requerida voltará a utilizar o nome de solteira: MARLI DE FÁTIMA
MALAQUIAS.
Local de Diligência: Cartório Kobayashi, Notas, Protestos, Títulos e
Documentos, Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas e Naturais da
Comarca de Espigão do Oeste-RO.
NÚMERO DO REGISTRO DE CASAMENTO E RESPECTIVO
CARTÓRIO: Matricula nº 095778 01 55 2014 2 00021 124 0003724
98, do Cartório Cartório Kobayashi, Notas, Protestos, Títulos e
Documentos, Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas e Naturais
da Comarca de Espigão do Oeste-RO, Casamento celebrado em
25/03/2014.
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Sem custas.
Intimem-se.
Publicada e Registrada pelo sistema.
Com o trânsito, arquivem-se.
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7002856-09.2017.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: MARIZANE MANEIRA DE SOUZA WAIANDT
Endereço: AV SURI, 3523, CAIXA DAGUA, ESPIGÃO D’OESTE RO - CEP: 76974-000
Nome: JOAO MIGUEL MANEIRA WAIANDT
Endereço: SURUI, 3523, CX DAGUA, ESPIGÃO D’OESTE - RO CEP: 76974-000
Advogado do(a) AUTOR: SONIA MARIA ANTONIO DE ALMEIDA
NEGRI - RO0002029
Advogado do(a) AUTOR: SONIA MARIA ANTONIO DE ALMEIDA
NEGRI - RO0002029
Requerido(a): Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: AC Ariquemes, 3745, Avenida JK, Setor Institucional,
Ariquemes - RO - CEP: 76870-970
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos, etc…
Colhe-se dos autos, que a pretensão autoral refere-se a benefício
de pensão por morte na qualidade de trabalhador rural.
Entretanto, em analise aos documentos juntados aos autos,
notadamente ao CNIS ID 12644216 - Pág. 2, que o de cujus era
segurado urbano, e que na data do falecimento estava em gozo de
auxílio-doença na qualidade de trabalhador urbano.
Assim, esclareça a parte autora qual a qualidade de segurado do
de cujus a que pretende reconhecimento, bem como especifique as
demais provas que tencione produzir, justificando-as.
Após, dê-se vista ao MP.
I.C.
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº: 7002071-13.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: AMARIUDO MADRONA COELHO
Endereço: RUA GOIÁS, 1905, VISTA ALEGRE, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogados do(a) REQUERENTE: ANA RITA COGO - RO0000660,
INES DA CONSOLACAO COGO - RO0003412
Requerido(a): Nome: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Endereço: Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues,
939/NONO ANDAR, ALPHAVILLE, Tamboré, Barueri - SP - CEP:
06460-040
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos, etc...
Designo audiência de Conciliação para o dia 06/08/2018 09:00,
a ser realizada no Fórum da Comarca de Espigão do Oeste-RO,
Fórum Ministro Miguel Seabra Fagundes, Rua Vale Formoso n°
1954 - centro - CEP: 76.974-000 - Fone (0xx) 69 3481-2279 ou
34812921.
Proceda a CITAÇÃO do requerido acima, de todos os termos
constantes na petição inicial, cuja cópia segue anexa, e após
INTIME-O para que compareça na data acima, na Rua Vale
Formoso nº 1954, na Sala de Audiências do Juizado Especial Cível
desta Comarca, para audiência de CONCILIAÇÃO;
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O requerente deverá comparecer na audiência designada, sendo
que o não comparecimento acarretará extinção e arquivamento do
feito e condenação ao pagamento de custas. A intimação será na
pessoa de seu advogado NÃO TENDO O AUTOR ADVOGADO
ESTE DEVERÁ SER INTIMADO ATRAVÉS DE OFICIAL DE
JUSTIÇA OU CARTA/AR.
ADVERTÊNCIA:
a) Dê-se ciência ao requerido (a) que poderá oferecer contestação
até a data da audiência de conciliação acima designada, oral ou
escrita protocolizada/juntada via PJE, até o horário da audiência
conciliatória;
b) O não comparecimento à audiência de conciliação serão
considerados como verdadeiros os fatos narrados pela parte autora
na peça inicial (Art. 20 da Lei 9.099/95);
c) Caso exista a necessidade de designação de audiência de
instrução e julgamento, Vossa Senhoria poderá apresentar até 03
(três) testemunhas, independente de intimação, ou requer-lhes a
intimação até 20 dias da data marcada (art. 34, + 1º da Lei 9.099/95.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA/CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO, conforme o caso, observando os endereços acima
declinados. Autorizo o uso das prerrogativas do art. 212 do CPC e
respectivos parágrafos.
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7002000-11.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: ALESSA KLINGELFUS DE CARVALHO
Endereço: ACRE, 2766, VISTA ALEGRE, ESPIGÃO D’OESTE RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) REQUERENTE: ALESSA KLINGELFUS DE
CARVALHO - RO6488
Requerido(a): Nome: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO
Endereço: Rua Doutor José Adelino, 4477, Costa e Silva, Porto
Velho - RO - CEP: 76803-592
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
Vistos,
ALESSA KLINGELFUS DE CARVALHO, qualificada nos autos,
ingressou com ação anulatória de auto de infração em face do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE RONDÔNIA,
também qualificado no pedido inicial.
Em síntese, informa a autora que no dia 17/11/2013 foi autuada
nos termos do art.165 do CTB. Alega que não realizou o teste do
bafômetro e por isso foi lavrado auto de infração em seu desfavor,
onde constava a sua recusa em realizar o teste do etilômetro.
Assim sendo, requer em sede de tutela, a suspensão temporária do
Processo Administrativo nº: 20774/2013 até o deslinde dessa ação.
Passo a análise da medida de urgência.
A situação em tela exige o deferimento da tutela para evitar danos
graves e de difícil reparação à demandante, encontrando-se
presentes os pressupostos do art. 300, do Código de Processo
Civil.
A documentação que acompanhou a petição inicial comprova
satisfatoriamente, pelo menos para esta fase, os fatos alegados, o
que confere plausibilidade ao direito invocado.
Assim, ao menos nesta fase, tenho por verossímeis os fatos
alegados, sobretudo, porque não vejo que a DECISÃO seja
irreversível para a parte requerida, caso haja improcedência do
pedido ao final da ação.
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Ante o exposto, conforme o pedido inicial, concedo a tutela
provisória de urgência para ordenar que a parte requerida suspenda
temporariamente o Processo Administrativo nº: 20774/2013 até o
deslinde da ação.
Em atenção aos princípios basilares do procedimento do Juizado
Especial da Fazenda Pública, como o da simplicidade, informalidade,
economia processual e celeridade(art.27 da L.12.153/09 cc art.2º da
L.9.099/95), deixo de designar audiência de conciliação, porque em
todas as ações em trâmite nesta vara contra a fazenda pública a
audiência restou frustrada pela alegação dos seus representantes
de ausência de legislação específica que regulamente a L.12.153/09.
Cite-se e intime-se o requerido, advertindo-o que o feito tramitará
pelo procedimento da Lei nº 12.153/2009 e que deverá apresentar
defesa ao feito no prazo de 30 (trinta) dias (art. 7º), oportunidade
em que deverão ser eventualmente pleiteadas de forma específica
e justificada as provas, sob pena de indeferimento. Havendo
interesse da parte requerida em apresentar proposta de conciliação
e/ou produzir prova testemunhal, deverá constar expressamente na
contestação os termos e o rol.
Com a vinda da contestação, desde que acompanhada de
documentos que não digam respeito à representação processual
ou venha contendo preliminares, intime-se a parte requerente para
impugnação, caso queira, no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, façam conclusos para saneamento ou julgamento
antecipado da lide.
I.C.
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 3481-2279
Processo nº: 7000791-07.2018.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: LUIZ ARAUJO
Endereço: LH JOSE FERNANDES KM, 25, ZONA RURAL,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) REQUERENTE:
Requerido(a): Nome: Malvino de Souza
Endereço: Estrada Jequi, KM 70, Faz. Beto Giacomolli/Manchinha,
Zona Rural, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
Vistos, etc.
Por DECISÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos,
HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes, nos termos do
ar. 487, inciso III, alínea “b” do CPC, para que se cumpra e guarde
o que ali se contém e declara, ficando, de ora em diante, EXTINTO
O PROCESSO, com fundamento, no art. 924, inciso III, do Novo
Código de Processo Civil.
Fica autorizado, os necessário levantamentos, bem como o
levantamento da penhora (caso exista nos autos).
Arquive-se.
P.R.I.C.
Em atenção aos princípios basilares do JEC, previstos no art. 2º da
Lei 9.099/95, desde de já consigno que em havendo descumprimento
do acordo homologado nos autos determino:
a) intime-se a parte credora para apresentar planilha atualizada,
inclusa a multa, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de ser
executado o valor da condenação.
b) Após, com ou sem a atualização, façam os autos conclusos para
Bacenjud e Renajud.
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7004028-83.2017.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: JAAZIEL PAREDE DE MIRANDA
Endereço: RUA MUIRAQUITÃ, 2299, BOA VISTA DO PACARANA,
CENTRO, ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogados do(a) REQUERENTE: INES DA CONSOLACAO
COGO - RO0003412, ANA RITA COGO - RO0000660
Requerido(a): Nome: JHONY SAMUEL PONATH GUZMAN
Endereço: RUA SÃO PAULO, 3138, LIBERDADE, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos, etc...
Expeça-se MANDADO de penhora de bens, de propriedade do
executado.
Efetivada a penhora, proceda a avaliação dos bens lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade,
o (a) executado (a).
INTIME-O desta (art.841, §1º e 2ºdo CPC), bem assim para,
querendo, opor-se a penhora ou a execução, nos por meio de
uma simples petição, no prazo de quinze (15) dias art. 525, §11º
do CPC/2015, contados da comprovada ciência do fato ou da
intimação do ato.
Valor da Execução: R$ 339,90 (trezentos e trinta e nove reais e
noventa centavos)
OBSERVAÇÃO: Recaindo a penhora sobre imóvel, em se tratando
de pessoa física, proceda-se também a INTIMAÇÃO do/a cônjuge
do mesmo/a, se for casado.
SIRVA-SE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA AR/ DE
INTIMAÇÃO/AVALIAÇÃO, observando o (s) endereço (s) declinado
(s) na cópia da petição inicial em anexo.
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7002991-21.2017.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: NILTON DE OLIVEIRA
Endereço: RUA BOM JESUS, 3296, CAIXA D’ ÁGUA, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogados do(a) AUTOR: CLAUDIA BINOW - RO7396, DIOGO
ROGERIO DA ROCHA MOLETTA - RO0003403
Requerido(a): Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: desconhecido
Advogado do(a) RÉU:
DESPACHO
Vistos,
Em análise da petição de ID: 18774379 vejo que o requerente
aceitou parcialmente o acordo, porém não vejo cabível o aceite
parcial. Devendo o autor manifestar-se quanto ao aceite total do
acordo ou que a lide seja analisada por SENTENÇA.
Prazo: 10 dias.
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7004004-55.2017.8.22.0008
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: ISMAEL DE ALMEIDA MECENAS
Endereço: Rua Maranhão, 1891, centro, ESPIGÃO D’OESTE - RO
- CEP: 76974-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA
- SP315073
Requerido(a): Nome: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Endereço: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, - de 265 ao
fim - lado ímpar, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-335
Nome: CARLOS ROBERTO COSTA
Endereço: Avenida Antônio Gil Veloso, 2500, - de 502 a 900 - lado
par, Praia da Costa, Vila Velha - ES - CEP: 29101-012
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos, etc...
Trata-se de ação de Cumprimento de SENTENÇA proposta por
Ismael de Almeida Mecenas em face de Ympactus Comercial
LTDA (Telexfree).
DESPACHO indeferindo o pedido de justiça gratuita ID 14909831.
Intimado a recolher as custas processuais, o requerente quedou-se
inerte ID 18217788.
Decido.
No caso dos autos, fora determinada a emenda à inicial, para que o
autor acostasse aos autos comprovante de pagamento das custas
processuais, e, passado mais de dois meses da determinação
o autor não acostou aos autos qualquer documento, sequer se
manifestou no sentido de não poder fazê-lo.
Deste modo, como o autor não providenciou a emenda determinada,
indefiro seu pedido inicial nos termos do art. 485, inc. I, 290, c/c art.
321 e 295, inc. VI, CPC.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observadas as
formalidades legais.
P.R.I.C.
Transitada em julgado, ao arquivo.
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7004077-61.2016.8.22.0008
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: Nome: CELIA RODRIGUES DE PAIVA - ME
Endereço: RUA GRAJAÚ, 2670, EMPRESA, CENTRO, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANA RITA COGO - RO0000660,
INES DA CONSOLACAO COGO - RO0003412
Requerido(a): Nome: ADRIANA FORNAZIERE
Endereço: RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1804, VISTA ALEGRE,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos, etc...
Indefiro o pedido de desarquivamento.
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Determino a expedição de certidão de crédito e de dívida (Fonaje
75 e 76), todavia condiciono a entrega da certidão a apresentação
dos títulos que instruíram a inicial no CEJUSC para ser carimbado
nos termos do Enunciado do Fonaje 126.
Após, remeta-se ao arquivo.
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7000984-90.2016.8.22.0008
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: LUCIANO KALK
Endereço: RUA SÃO GABRIEL, 2815, CAIXA D’ÁGUA, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) EXEQUENTE: DIOGO ROGERIO DA ROCHA
MOLETTA - RO0003403
Requerido(a): Nome: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL
Endereço: Rua Presidente Vargas, 100, Centro, Ji-Paraná - RO CEP: 76900-020
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos,
Expeça-se alvará referente a ofício ID: 19083307.
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7003866-88.2017.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: AGROPECUARIA PB LTDA EPP
Endereço: RUA SÃO PAULO, 2671, CENTRO, ESPIGÃO D’OESTE
- RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) REQUERENTE: VALTER HENRIQUE GUNDLACH
- RO0001374
Requerido(a): Nome: JUSELMA FERREIRA MOTTA
Endereço: LINHA 14 DE ABRIL, KM 45, ZONA RURAL, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
DESPACHO
Vistos, etc...
Indefiro o pedido de desarquivamento.
Determino a expedição de certidão de crédito e de dívida (Fonaje
75 e 76), todavia condiciono a entrega da certidão a apresentação
dos títulos que instruíram a inicial no CEJUSC para ser carimbado
nos termos do Enunciado do Fonaje 126.
Após, remeta-se ao arquivo.
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)

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

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 3481-2279
Processo nº: 7002371-43.2016.8.22.0008
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: ERMELINDA REISER DOS SANTOS
Endereço: Rua Vale Formoso, 2106, Vista Alegre, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Nome: SEBASTIAO DOS SANTOS
Endereço: Rua Vale Formoso, 2106, Vista Alegre, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANDREI DA SILVA MENDES
- RO0006889, RONILSON WESLEY PELEGRINE BARBOSA RO0004688
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANDREI DA SILVA MENDES
- RO0006889, RONILSON WESLEY PELEGRINE BARBOSA RO0004688
Requerido(a): Nome: MARCELO ARAUJO DOS SANTOS
Endereço: Rua Rio de Janeiro, 2335, Desconhecido, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA DE INTIMAÇÃO/
EDITAL DE VENDA JUDICIAL
Vistos, etc...
Designo o dia 06/09/2018 às 08h, para a primeira HASTA PÚBLICA e
dia 27/09/2018 às 08h para a segunda hasta pública, se necessário,
com lance inicial de 80 % da avaliação (art. 880, §1º do NCPC),
a ser realizado no Fórum da Comarca de Espigão do Oeste-RO,
Fórum Ministro Miguel Seabra Fagundes, Rua Vale Formoso nº
1954 - Centro - CEP: 76.974-000 - Fone (0XX) 69 3481-2279 ou
3481-2921.
Edital expedido, nos termos do artigo 886 do Código de Processo
Civil, devendo constar no edital obrigatoriamente a intimação de todo
(s) devedor (es) e esposa(s), se casado(s).
Conforme art. 887, § 3º do NCPC, o edital será publicado no jornal
de circulação dessa urbe. Em sendo o exequente beneficiário da
Justiça Gratuita a publicação será pelo Diário da Justiça e no átrio
do Fórum.
Tendo o Executado Advogado constituído, a intimação se fará
por meio deste (CPC, art. 889). Não tendo o executado advogado
constituído, intime-o por carta, MANDADO ou edital, conforme a
necessidade para cumprimento do ato.
Descrição do Bem: 01 Veículo Chevrolet SPIN, Advantage, 1.8 LT,
2014/2014, cor cinza
Deve ser observado a avaliação de ID: R$ 38.530 (trinta e oito mil
quinhentos e trinta reais)
Valor da execução: R$ 7.435,46 (sete mil quatrocentos e trinta e
cinco reais e quarenta e seis centavos)
Expeça-se o necessário.
I. C.
OBSERVAÇÕES:
a) Art. 889, Parágrafo único, CPC: Se o executado for revel e não
tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço
atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante
do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio
edital de leilão. (Sem correspondência); Art. 892, CPC. Salvo
pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser
realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por
meio eletrônico. Ou Art. 895, CPC (parcelamento);
b) Sobrevindo feriado na data designada para venda judicial, esta
realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente no mesmo horário;
c) Se o bem não alcançar lanço igual ou superior à avaliação,
prosseguir-se-á em dia e hora que forem desde logo designados
entre os 10 (dez) e os 20 (vinte) dias seguintes, a fim de que os
mesmos sejam arrematados por quem maior preço lançar, desde
que a oferta não seja vil, não inferior a 80% do valor da avaliação.
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7000527-87.2018.8.22.0008
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: Nome: E. A. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
DE JOALHERIA LTDA - ME
Endereço: RUA BAHIA, 2538, CENTRO, ESPIGÃO D’OESTE - RO
- CEP: 76974-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANA RITA COGO - RO0000660,
INES DA CONSOLACAO COGO - RO0003412
Requerido(a): Nome: WILGNER HENKERT
Endereço: RORAIMA, 3011, CENTRO, ESPIGÃO D’OESTE - RO
- CEP: 76974-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos, etc...
Considerando a satisfação integral da obrigação, face o pagamento
integral do débito, com fundamento no art. 924, II, do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTO, o processo, autorizando, em
consequência, os necessário levantamentos (penhora se houver).
Determino que o exequente entregue os títulos que embasam o
presente feito ao executado, independente de novo DESPACHO.
Independente de trânsito, após as anotações de praxe, arquive-se.
P. R. I.
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7002927-11.2017.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: Nome: JANAINA BISCOLA DE MELO DOS SANTOS
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 2473, centro, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) REQUERENTE: SONIA APARECIDA SALVADOR
- RO0005621
Requerido(a): Nome: MARCELO DA COSTA
Endereço: RUA SANTO ANTÔNIO, 3611, JORGE TEIXEIRA,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) REQUERIDO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Considerando que já foram tomadas todas as providencias no intuito
de localizar bens passíveis a penhora, porém, todas infrutíferas
(MANDADO, bacenjud e renajud).
Deste modo, considerando a não localização de bens do (a)
Executado (a), com fundamento no art. 53, § 4º da Lei 9.099/95,
JULGO EXTINTO processo autorizando em consequência, os
necessários levantamentos.
Havendo pedido de expedição de certidão de crédito e de dívida,
desde de já defiro, todavia condiciono a entrega da certidão a
apresentação dos títulos que instruíram a inicial no CEJUSC para
ser carimbado nos termos do Enunciado do Fonaje 126.
Remeta-se ao arquivo.
P.R.I.C
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7000006-79.2017.8.22.0008
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: Nome: ZEZINA POSSIMONER MATOS - ME
Endereço: RUA PARANÁ, 2642, CENTRO, ESPIGÃO D’OESTE RO - CEP: 76974-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: INES DA CONSOLACAO COGO
- RO0003412, ANA RITA COGO - RO0000660
Requerido(a): Nome: WAGNER SALVI
Endereço: LINHA 15, KM 15, S/N, CENTRO, ESPIGÃO D’OESTE
- RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
DESPACHO
Vistos, etc...
Considerando a penhora do bem imóvel ID 16662289 - Pág. 2,
intime-se a exequente para impulsionar o feito, no prazo de 5 dias,
sob pena de extinção.
I.C.
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7002085-94.2018.8.22.0008
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: Nome: MARIA DE FATIMA FELIX DO NASCIMENTO
Endereço: RUA PARÁ, 2632, CENTRO, ESPIGÃO D’OESTE - RO
- CEP: 76974-000
Advogados do(a) AUTOR: CLAUDIA BINOW - RO7396, DIOGO
ROGERIO DA ROCHA MOLETTA - RO0003403
Requerido(a): Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
Endereço: Rua Presidente Vargas, 100, - de 904/905 a 1075/1076,
Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-038
Advogado do(a) RÉU:
DECISÃO
Trata-se de Ação de conversão de auxílio doença em aposentadoria
por invalidez c/c tutela de urgência ajuizada em face do Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS.
Passo analisar o pedido de tutela de urgência.
Para concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os
requisitos previsto no art. art. 300 do Código de Processo Civil, que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, não estão presentes os requisitos legais não
restaram demonstrados.Imperiosa a produção de prova sob o crivo
do contraditório, não bastando como prova as trazidas com a Inicial.
Diante o exposto, indefiro, por ora, a concessão da tutela de
urgência, ressalvando a análise da mesma caso venham a ser
carreadas novas provas aos autos que possam subsidiar tal pedido.
Da perícia médica
Considerando a Recomendação Conjunta 01, de 15 de Dezembro
de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre
a adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais
que envolvam a concessão de benefícios previdenciários de
aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente e dá
outras providências, desde logo determino a realização de prova
pericial médica.
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Para a realização da perícia médica, na forma do art. 465, do
NCPC, nomeio como perito(a) do juízo o médico especialista em
ortopedia Dr. ALEXANDRE REZENDE, que poderá ser encontrado
no Hospital São Paulo, município de Cacoal (tel. 9257-3177).
A perícia será realizada no dia 06/08/2018 às 14h30min.
O(A) perito(a) nomeado(a) responderá aos quesitos padrão anexos
à Portaria Conjunta 01/2014 desta Comarca, cuja cópia dos quesitos
constantes no anexo I e II da Portaria..Devendo ser respondido
de acordo com o benefício pleiteado (I – Benefício Assistencial
(LOAS), II – Auxílio-doença, Aposentadoria por Invalidez e auxílioAcidente). Deverá ser anexada a intimação do perito ou enviada
através de e-mail. Como os quesitos padrão foram elaborados
contemplando todas as situações possíveis, indefiro os quesitos
já formulados pelas partes (se estiverem nos autos) ou os que
as partes apresentarem no prazo do art. 465, §1º, do NCPC, por
entender que o laudo a ser apresentado, respondendo aos quesitos
padrão é suficiente para esclarecimento da causa.
Em atenção ao disposto no art. 60, §8º da Lei 8.213, o perito
deverá informar a data estimada em que o(a) periciando(a) estará
curado(a) da enfermidade.
Fixo os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), na forma da Resolução, considerando a complexidade do
ato, o tempo dispendido pelo Sr. Perito e a carência de profissionais
dessa área na região, em conformidade com a Resolução CJF
305/2014.
Na forma do art. 465, § 1º, inciso II, do CPC, as partes devem
ser intimadas para indicarem, querendo, assistentes técnicos no
prazo de 15 (quinze) dias, ficando desde já as partes intimadas à
comparecer a perícia designada.
Estabeleço o prazo de 30 dias, a contar da realização da perícia,
para a apresentação do laudo pericial. Encaminhem-se ao perito
eventuais exames e/ou laudos já encartados aos autos.
Com a entrega do laudo, decorrido o prazo para manifestação das
partes, encaminhe-se ofício requisitório ao Núcleo Judiciário da
Seção Judiciária de Rondônia, com endereço à Avenida Presidente
Dutra, 2203, Centro, em Porto Velho – RO, para realização do
pagamento, nos termos do artigo 4º e §§ da Resolução n. 541/2007,
do CJF.
Com a juntada do laudo pericia, determino:
a) Cite-se com as advertências legais, constantes nos arts. 334 e
344 do CPC.
b) Não havendo contestação ou sendo ela intempestiva, certifiquese.
c) Havendo contestação com alegações de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor ou qualquer da matérias
enumeradas no art. 337, do CPC, abra-se vista à parte requerente
para réplica, no prazo de 15 (quinze dias), conforme arts. 350 e
351.
d) Caso as partes desejam a inclusão deste processo em pauta
própria para sessão de conciliação/mediação, retornem os autos
conclusos para designação audiência junto ao setor de conciliação
(art. 334 do NCPC). Prazo de 15 (quinze) dias.
Cumprida as determinações acima, retornem os autos conclusos.
SERVE A PRESENTE COMO MANDADO /CARTA PRECATÓRIA
DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO/CARTA A.R. / OFÍCIO E DEMAIS
ATOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº 0015837-44.2007.8.22.0008
Polo Ativo: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO004872A

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Polo Passivo: LUIZ CARLOS VALADARES e outros
Advogados do(a) EXECUTADO: JUCIMARO BISPO RODRIGUES
- RO0004959, DIOGO ROGERIO DA ROCHA MOLETTA RO0003403
Advogados do(a) EXECUTADO: JUCIMARO BISPO RODRIGUES
- RO0004959, DIOGO ROGERIO DA ROCHA MOLETTA RO0003403
Advogado do(a) EXECUTADO:
CertidãoCertifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
Fica a parte exequente INTIMADA a manifestar-se nos termos do
último DESPACHO datado de 05/06/2018.
O referido é verdade. Dou fé.
ESPIGÃO D’OESTE, 10 de julho de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº 0015837-44.2007.8.22.0008
Polo Ativo: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO004872A
Polo Passivo: LUIZ CARLOS VALADARES e outros
Advogados do(a) EXECUTADO: JUCIMARO BISPO RODRIGUES
- RO0004959, DIOGO ROGERIO DA ROCHA MOLETTA RO0003403
Advogados do(a) EXECUTADO: JUCIMARO BISPO RODRIGUES
- RO0004959, DIOGO ROGERIO DA ROCHA MOLETTA RO0003403
Advogado do(a) EXECUTADO:
CertidãoCertifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
Fica a parte exequente INTIMADA a manifestar-se nos termos do
último DESPACHO datado de 05/06/2018.
O referido é verdade. Dou fé.
ESPIGÃO D’OESTE, 10 de julho de 2018
Chefe de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) 34812279
Processo nº: 7002371-43.2016.8.22.0008
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: Nome: ERMELINDA REISER DOS SANTOS
Endereço: Rua Vale Formoso, 2106, Vista Alegre, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Nome: SEBASTIAO DOS SANTOS
Endereço: Rua Vale Formoso, 2106, Vista Alegre, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: ANDREI DA SILVA MENDES
- RO0006889, RONILSON WESLEY PELEGRINE BARBOSA RO0004688
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Advogados do(a) EXEQUENTE: ANDREI DA SILVA MENDES
- RO0006889, RONILSON WESLEY PELEGRINE BARBOSA RO0004688
Requerido(a): Nome: MARCELO ARAUJO DOS SANTOS
Endereço: Rua Rio de Janeiro, 2335, Desconhecido, ESPIGÃO
D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Advogado do(a) EXECUTADO:
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO /CARTA DE
INTIMAÇÃO/EDITAL DE VENDA JUDICIAL
Vistos, etc...
Designo o dia 06/09/2018 às 08h, para a primeira HASTA
PÚBLICA e dia 27/09/2018 às 08h para a segunda hasta pública,
se necessário, com lance inicial de 80 % da avaliação (art. 880,
§1º do NCPC), a ser realizado no Fórum da Comarca de Espigão
do Oeste-RO, Fórum Ministro Miguel Seabra Fagundes, Rua Vale
Formoso nº 1954 - Centro - CEP: 76.974-000 - Fone (0XX) 69
3481-2279 ou 3481-2921.
Edital expedido, nos termos do artigo 886 do Código de Processo
Civil, devendo constar no edital obrigatoriamente a intimação de
todo (s) devedor (es) e esposa(s), se casado(s).
Conforme art. 887, § 3º do NCPC, o edital será publicado no jornal
de circulação dessa urbe. Em sendo o exequente beneficiário da
Justiça Gratuita a publicação será pelo Diário da Justiça e no átrio
do Fórum.
Tendo o Executado Advogado constituído, a intimação se fará
por meio deste (CPC, art. 889). Não tendo o executado advogado
constituído, intime-o por carta, MANDADO ou edital, conforme a
necessidade para cumprimento do ato.
Descrição do Bem: 01 Veículo Chevrolet SPIN, Advantage, 1.8 LT,
2014/2014, cor cinza
Deve ser observado a avaliação de ID: R$ 38.530 (trinta e oito mil
quinhentos e trinta reais)
Valor da execução: R$ 7.435,46 (sete mil quatrocentos e trinta e
cinco reais e quarenta e seis centavos)
Expeça-se o necessário.
I. C.
OBSERVAÇÕES:
a) Art. 889, Parágrafo único, CPC: Se o executado for revel e não
tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço
atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante
do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio
edital de leilão. (Sem correspondência); Art. 892, CPC. Salvo
pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá
ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou
por meio eletrônico. Ou Art. 895, CPC (parcelamento);
b) Sobrevindo feriado na data designada para venda judicial, esta
realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente no mesmo horário;
c) Se o bem não alcançar lanço igual ou superior à avaliação,
prosseguir-se-á em dia e hora que forem desde logo designados
entre os 10 (dez) e os 20 (vinte) dias seguintes, a fim de que os
mesmos sejam arrematados por quem maior preço lançar, desde
que a oferta não seja vil, não inferior a 80% do valor da avaliação.
Espigão do Oeste/RO, 9 de julho de 2018
LEONEL PEREIRA DA ROCHA
Juiz(a) de Direito
(documento assinado digitalmente)
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº 0015829-67.2007.8.22.0008
Polo Ativo: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO004872A
Polo Passivo: LUIZ CARLOS VALADARES e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
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CertidãoCertifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
Fica a parte exequente INTIMADA a manifestar-se nos termos do
último DESPACHO datado de 20/02/2018.
O referido é verdade. Dou fé.
ESPIGÃO D’OESTE, 10 de julho de 2018
Chefe de Secretaria
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº 0015829-67.2007.8.22.0008
Polo Ativo: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO004872A
Polo Passivo: LUIZ CARLOS VALADARES e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
CertidãoCertifico que estes autos foram digitalizados através de
sistema próprio, ficando encerrada a movimentação física através
do Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB MESMA
NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as petições
pertinentes.
Fica a parte exequente INTIMADA a manifestar-se nos termos do
último DESPACHO datado de 20/02/2018.
O referido é verdade. Dou fé.
ESPIGÃO D’OESTE, 10 de julho de 2018
Chefe de Secretaria
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone: (69) - 3481-2279
Processo n.: 7001066-87.2017.8.22.0008
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente:Nome: JOSE SABINO DA SILVA NETO
Endereço: RUA JORGE TEIXEIRA, 1224, VISTA ALEGRE,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 Endereço: RUA
JORGE TEIXEIRA, 1224, VISTA ALEGRE, ESPIGÃO D’OESTE RO - CEP: 76974-000
Requerido:Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
Intimação
Por ordem do Exmo. Dr. Leonel Pereira da Rocha, Juiz de Direito
do Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimado do
retorno dos autos da instância superior e querendo requerer o que
de direito.
Espigão do Oeste, 10 de julho de 2018
WESLE ODISIO DOS SANTOS
Diretor de Secretaria
Nome: JOSE SABINO DA SILVA NETO
Endereço: RUA JORGE TEIXEIRA, 1224, VISTA ALEGRE,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 Endereço: RUA
JORGE TEIXEIRA, 1224, VISTA ALEGRE, ESPIGÃO D’OESTE RO - CEP: 76974-000
JOSE SABINO DA SILVA NETO CPF: 502.308.169-91
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
PODER JUDICIÁRIO Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000 - Fone:(69) 34812279
Processo nº 7000541-71.2018.8.22.0008
REQUERENTE: STENIO TAVARES DE BARROS
REQUERIDO: ESTADO DE RONDÔNIA
IntimaçãoPor ordem do Exmo. Dr. Juiz de Direito do Espigão do
Oeste - 1ª Vara Genérica, fica V. Sa. intimada do inteiro teor da
SENTENÇA prolatada nos autos do processo.
Fica V. Sa ciente de que, caso queira, poderá interpor recurso,
dentro do prazo de 10(dez) dias, de acordo com o art. 42 da Lei
nº 9.099/95
ESPIGÃO D’OESTE, 10 de julho de 2018
Chefe de Secretaria
Nome: ESTADO DE RONDÔNIA
Endereço: desconhecido
Nome: STENIO TAVARES DE BARROS
Endereço: r. amapa, 3041, vista alegre, ESPIGÃO D’OESTE - RO
- CEP: 76974-000
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Espigão do Oeste - 1ª Vara Genérica
Rua Vale Formoso, 1954, Fórum de Espigão do Oeste, Centro,
ESPIGÃO D’OESTE - RO - CEP: 76974-000
Telefone: (69) 3481-2279 ou 3481-2921 - Ramal 204
E-mail: eoe1vara@tjro.jus.br ou eoe1vara@gmail.com
Processo nº: 7004541-51.2017.8.22.0008
Requerente: MARIA INEZ RICARDO PEREIRA
Advogados do(a) AUTOR: CLAUDIA BINOW - RO7396, DIOGO
ROGERIO DA ROCHA MOLETTA - RO0003403
Requerido(a): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Intimação
Intimo a(s) parte(s) a dar(em) prosseguimento ao feito, apresentando
alegações finais.
Espigão do Oeste (RO), 10 de julho de 2018.
BRUNO RAFAEL JOCK
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 30 dias
Processo: 0010590-19.2006.822.0008
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas.
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: Raimundo Pires da Cruz
Advogado: Advogado não Informado OAB 00000
CITAÇÃO DE: Raimundo Pires da Cruz, Brasileiro, filho de Leonel
Pires Cruz e Luzia Pires Cruz, atualmente em lugar incerto e não
sabido.
FINALIDADE:
Intimação DO REÚ acima descrito para realizar o saque do valor
refente à fiança depositada nesses autos.
OBSERVAÇÃO: O Alvará deverá ser retirado na 1º Vara Genérica
da Comarca de Espigão do Oeste-RO, no período de atendimento
ao público entre 7h00 às 13h00 e 16h00 às 18h00 ou pela internet
no site www.tjro.jus.br
Espigão do Oeste,22 de Junho de 2018.
Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito.
Proc.: 0000197-15.2018.8.22.0008
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Joel Martins Rezende
Advogado:Marcelo Augusto Oliveira de Carvalho (RO 338-B)
Alegações finais Partes:
Ficam as partes, por via de seus Advogados, intimadas a
apresentarem alegações finais por memorias no prazo sucessivo
de 05 dias.
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Proc.: 1001249-63.2017.8.22.0008
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Alan Santos Dorneles
Advogado:Ronilson Wesley Pelegrine Barbosa (OAB/RO 4688),
Jessini Marie Santos Silva (MF 6117)
Alegações finais Partes:
Ficam as partes, por via de seus Advogados, intimadas a
apresentarem alegações finais por memorias no prazo de 05 dias.
Proc.: 1000538-58.2017.8.22.0008
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Anderson Lemes Oliveira, Rivaldo Ramos de Deus
Advogado:Silvio Pinto Caldeira Junior (OAB/RO 3933), Graziane
Maksuelen Musquim (RO 7771)
SENTENÇA:
Vistos, etc...O ilustre representante do Ministério Público em
exercício nesta Comarca, embasado na peça inquisitorial, ofereceu
denúncia crime contra RIVALDO RAMOS DE DEUS, já qualificado
e representado nos autos, dando-os como incurso nas penas do
artigo 155, § 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo
71, do mesmo códex (1º à 3º fato) e ANDERSON LEMES DE
OLIVEIRA nas penas dos artigos 180, caput do CP (4º à 6º fato).1º
Fato - Consta em síntese na peça exordial que no dia 23 de janeiro
de 2017, em horário não suficientemente esclarecido nos autos, na
Rua fortaleza, 2020, Bairro Morada do Sol, nesta cidade, o
denunciado RIVALDO RAMOS DE DEUS, com ânimo de
assenhoramento, subtraiu para outrem coisas alheias móveis,
quais sejam, 01 (uma) motocicleta, marca Honda, modelo Biz 125
ES, de cor prata, placa KAO-5863, e 1(uma) botija de gás, tudo em
prejuízo da vítima Fernando.2º Fato- No dia 27 de janeiro de 2017,
em horário não esclarecido sendo certo que durante o repouso
noturno, na Rua Rio grande do Sul, 1922, Bairro Morada do Sol,
próximo a Escola Jean Piaget, nesta cidade, RIVALDO RAMOS DE
DEUS, agindo com ânimo de assenhoramento definitivo e durante
o repouso noturno, subtraiu para outrem coisa alheia móvel, quais
sejam 1(uma) motocicleta Honda modelo BIZ 125 ES, de cor presta
ano modelo 2007/2008, placa NCS2474 e 1 (uma) motocicleta,
marca Honda, modelo CG 125 KS, de cor presta, ano 2002 tudo em
prejuízo das vítimas Eliezer Gonçalves Nascimento e Vania
Carolina Borghi Nascimento.3º Fato- No dia 01 de fevereiro de
2017, em horário não esclarecido sendo certo que durante o
repouso noturno, na Mato Grosso, 2548, Bairro Liberdade, nesta
cidade, RIVALDO RAMOS DE DEUS, agindo com ânimo de
assenhoramento definitivo e durante o repouso noturno, subtraiu
para outrem coisa alheia móvel, quais sejam 1(uma) motocicleta
Honda modelo NXR 150 Bros ESD, de cor preta ano 2006/2007,
placa NDD 0131 tudo em prejuízo da vítima Isaias Rodrigues
Oliveira.4º Fato- Em data, local e horário não suficientemente
esclarecido nos autos mas entre os dias 01 e 07 de fevereiro de
2017, nesta cidade, ANDERSON LEMES OLIVEIRA, adquiriu em
proveito próprio 01 (uma) motocicleta Honda modelo NXR 150 Bros
ESD, de cor preta ano 2006/2007, placa NDD 0131, a qual sabia
ser produto de crime.5º Fato- No dia 28 de janeiro de 2017, em
horário não suficientemente esclarecido nos autos, nesta cidade,
ANDERSON LEMES OLIVEIRA, adquiriu em proveito próprio 01
(uma) motocicleta Honda modelo CG 125 KS, cor preta, ano 2002,
a qual sabia ser produto de crime.6º Fato- Em data, local e horário
não suficientemente esclarecido nos autos, mas certo que entre os
dias 23 de janeiro e 09 de fevereiro de 2017, nesta cidade,
ANDERSON LEMES OLIVEIRA, adquiriu em proveito próprio 01
(uma) motocicleta Honda modelo BIZ 125 ES, de cor prata, placa
KAO 5863, a qual sabia ser produto de crime.O inquérito iniciou-se
por meio de Portaria.Posteriormente decretou-se a prisão
preventiva do denunciado RIVALDO RAMOS DE DEUS, o qual foi
preso em 16/03/2017 (fls.38v.).A denúncia foi recebida em
0504/2017 (fls.106/107.). Os denunciados foram devidamente
citados, apresentaram resposta à acusação, fls. 145/158 e 170/171.
Manifestação do Ministério Público fls. 172/173.Não sendo o caso
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de absolvição sumária, nem de suspensão condicional do processo,
foi designada audiência de instrução e julgamento.Durante a
instrução foram inquiridas 3 testemunhas os réus foram interrogados
(mídia 178). Designado outra data para oitiva das testemunhas
faltante. Relalizado a solenidade ocasião em que foram ouvidas 06
(seis) testemunhas.Na fase do art. 402 do Código de Processo
Penal, as partes nada requereram.Alegações finais, em forma de
memorial, apresentadas pelo Ministério Público (fls. 191/197),
pugnou pela condenação dos denunciados.Alegações finais do
Anderson Lemes Oliveira, pugna pela absolvição, pois conforme
explicitado, o ato supostamente ilícito apresenta manifesta causa
de excludente da culpabilidade do agente, ou alternativamente que
o fato narrado evidentemente não constitui crime de receptação em
nenhuma modalidade (fls. 199/208).Alegações finais do denunciado
Rivaldo Ramos de Deus, requer seja parcial procedência da
denúncia, para condená-lo quanto ao delito descrito no fato 3º, no
tocante aos demais a absolvição por ausência de provas
(213/214).É o relatório. Fundamento. Decido.Tratam os presentes
autos de ação penal pública incondicionada em que o Ministério
Público Estadual imputa aos acusados o crime de furto majorado
(arrombamento), com a causa de aumento de pena, por ter sido
praticado no período noturno.Ao exame dos autos, verifico estarem
presentes os pressupostos processuais e as condições da ação
penal. Não foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais,
nem vislumbro qualquer nulidade que deva ser pronunciada de
ofício.Passo ao exame do MÉRITO.I - Do crime de furto (1º à 3°
Fato) RIVALDO RAMOS DE DEUSDA MATERIALIDADEA
materialidade delitiva vem externada pela Ocorrência Policial nº.
19847/2017, 13462/2017, 11602/2017, 16236/2017, 16197/2017 e
( 03/04,05/06, 54/55, 58/59, 60, 61/62), e dos Termos de Restituição
(fls.13 e 68).DA AUTORIAA autoria dos fatos delitivos, atribuída ao
denunciado restou igualmente provada à luz das circunstâncias
colhidas do caderno processual.O policial civil, Antônio José
Pereira do Nascimento, ao ser inquirido, na fase judicial, contou
que estava ocorrendo vários furtos de moto e nos intensificamos as
investigações e logramos êxito em descobrir que era o Rivaldo que
estava praticando os furtos, fizemos o relatório, conseguimos pegar
o Rivaldo ele confessou que tinha praticado 04 furtos e dos quatros
três motos ele teria vendido para o Anderson, segundo Rivaldo
Anderson encomendava as motos para fazer “correria” e ele como
é usuário de drogas e a gente conhece a vários anos e comete
vários furtos, dessas motos recuperamos 3 motos, sendo que a
motocicleta da vítima Izaias foi encontrada em posse de anderson
na Linha são paulo e a Biz prata foi encontrada abandonada (mídia
fl.179).A testemunha Frank andrade da Silva, ao ser interrogado
em juízo, confirmou as suas informações prestadas no relatório de
fls. 23/25, acrescentando que Rivaldo é conhecido na comarca
como usuário de drogas e contumaz na prática de furto. Assevera
que no dia dos fatos haviam vários furtos ocorrendo na cidade,
sendo que este confessou todos os furtos e esclareceu que eram
realizados a mando de Anderson. Afirmou ainda, que uma das
motocicletas foram apreendidas na posse de Anderson pela Polícia
Militar. Que Rivaldo confirmou o furto de todas as motocicletas
(mídia 188).A testemunha Kawana kamila Bertoni, ao ser
interrogada em juízo, confirmou as suas informações prestadas no
relatório de fls. 23/25, que foram vários furtos de motocicleta que
haviam ocorrido na cidade, as investigações foram feitas e
chegamos a informação de que Rivaldo praticava os furtos a mando
de Anderson. Relata que Rivaldo tem um histórico de furtos de
motocicletas, que conforme foi os acontecimento investigados e ele
confessou o furto da motocicleta e repassava para o Anderson.
Ouvida a testemunha Geicica avila Ribeiro da Cruz, afirmou que é
proprietária do imóvel onde ocorreu o furto relatado no 1º fato, que
era alugado por Fernando, que encontrou a casa arrombada,
ocasião em que foi percebido que a motocicleta havia sido furtada,
que percebeu o furto dias depois do ocorrido.Ouviu-se ainda a
vítima Vânia Caroline Borghi Nascimento (2º fato), tendo relatado
que no dia dos fatos acordou pela manhã e as motocicletas que
estavam na varanda de sua residência haviam sumido, sendo que
posteriormente uma delas foi encontrada no pátio de uma igreja e
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a outra foi encontrada com um dos réus, não sabendo precisar qual
deles (mídia fl.188). No mesmo sentido a vítima Eliezer Gonçalves
Nascimento (2º fato) asseverou que a motocicleta foi Honda CG
125 foi encontrada na posse de Anderson, sendo que este informou
que havia comprado de “Zóio de gato” pelo valor de R$ 400,00
(mídia fl. 188).Em juízo a vítima Izaías Rodrigues Oliveira (3º fato),
relatou que teve a sua motocicleta furtada da varanda de sua
residência, que não teve informações de quem havia furtado, mas
teve seu veículo restituído.Em seguida o acusado foi interrogado.O
acusado RIVALDO ao ser interrogado negou os fatos a si imputados,
dizendo que furtou apenas uma motocicleta Honda Bros de cor
preta da vítima Isaias. Afirma ter furtado a motocicleta e venda para
Anderson pelo valor de R$ 500,00, não lhe entrgou qualquer
documento do veículo e Anderson não questionou a procedência
da motocicleta.Asseverou que Anderson não lhe encomendava as
motocicletas pois veio a conhece-lo em um bar, momento em que
lhe ofertou uma das motocicletas (mídia 179).O réu Rivaldo na fase
judicial negou participação no crime de furto. No entanto, as demais
provas comprovam que ele é o autor dos delitos. Tem-se ainda que
durante as investigações o denunciado confessou a pratica dos
crimes.O conjunto probatório está harmônico e não deixa dúvida
quanto a autoria delitiva. A oitiva das testemunhas na fase judicial
está concatenada com as provas na fase inquisitiva, ou seja,
mantiveram seus depoimentos de forma harmônico e com clareza.
Quanto a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º do CP
Consoante o § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto
é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de
1/3 ( um terço). Posto que o agente se beneficia da diminuição e
precariedade da vigilância que acontece no período noturno, com a
FINALIDADE de facilitar a concretização ou ocultação da conduta
criminosa.Durante o repouso noturno, as coisas móveis estão mais
vulneráveis à subtração em razão da diminuição dos meios de
defesa daqueles que se encontram recolhidos.No presente caso,
restou devidamente comprovado a causa de aumento, posto que
as testemunhas afirmaram que os objetos foram subtraídos no
período noturno (mídia fl. 179 e 188).Quanto a qualificadora de
arrombamento.Requereu ainda o Ministério Público a condenação
dos réus na qualificadora elencada no inciso I do §4º do artigo 155,
do Código Penal restou patente nos autos, conforme descrito no 1º
fato.Com efeito, todas as provas colacionadas evidenciam que o
acusado Rivaldo, adentrou na residência após arrombar o imóvel
subtraindo a motocicleta Honda Biz 125 ES, placa KAOM 5863.Em
seu interrogatório em sede de inquérito, relatou que não havia
ninguém na residência, momento em que arrombou o portão e a
porta da referida casa (fls. 20).Tal fato foi confirmado pela
testemunha, proprietária da residência, quando ouvida a
testemunha Geicica Avila Ribeiro da Cruz, afirmou que é proprietária
do imóvel onde ocorreu o furto relatado no 1º fato, que era alugado
por Fernando, que encontrou a casa arrombada, ocasião em que
foi percebido que a motocicleta havia sido furtada, que percebeu o
furto dias depois do ocorrido (mídia fl.179).Assim, não restam
dúvidas acerca da ação perpetrada pelo acusado. Sua conduta
amolda-se, perfeitamente, à figura abstrata do artigo 155 do Código
Penal, §4º inciso I do CP.DA CONTINUIDADE DELITIVA (art. 71
do CP)Conforme se verificada pelas provas trazidas ao caderno
processual o réu praticou quatro crimes de furto, ou seja, três fatos
(1º,2º e 3º fato) com aumento de pena (art. 155, §1º do CP), e um
furto praticado com a qualificado de arrombamento no primeiro fato
(art. 155, §1º e 4º do CP). Portanto, tendo em vista que o réu
cometeu mais de um crime da mesma espécie que, pelas condições
de tempo, lugar e maneira de execução, foram os subsequentes
praticados como continuação do primeiro, reconheço a continuidade
delitiva entre os crime, prevista no artigo 71 do Código Penal.II - Do
crime de receptação (4º à 6º fato) ANDERSON LEMES DE
OLIVEIRADA MATERIALIDADEA materialidade delitiva vem
externada através do crime restou devidamente provado através
das ocorrências policiais nº 19847/2017 (fl.03/04), nº13462/2017
(fl.05/06), auto de apreensão e apreensão fls. 12, termo de
restituição fls. 13, tudo corroborado pelas depoimentos acostados
aos autos.DA AUTORIAA autoria delitiva restou sobejamente
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comprovado nos autos, recaindo esta na pessoa dos denunciados.O
denunciado Anderson, confessou ter comprado a motocicleta
honda Bros e Honda Fan 125, ambos de cor preta, contudo, negou
ter conhecimento da origem ilícita. Relatou que adquiriu os veículos
de Rivaldo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)cada, sendo o
valor pequeno pelo fato de estar com os documentos atrasados e
Rivaldo iria lhe entregar os documentos do licenciamento das
motocicletas quando pagasse os valores atrasados (mídia fl.179).
Ouviu-se ainda a vítima Vânia Caroline Borghi Nascimento (2º
fato), tendo relatado que no dia dos fatos acordou pela manhã e as
motocicletas que estavam na varanda de sua residência haviam
sumido, sendo que posteriormente uma delas foi encontrada no
pátio de uma igreja e a outra foi encontrada com um dos réus, não
sabendo precisar qual deles (mídia fl.188).No mesmo sentido a
vítima Eliezer Gonçalves Nascimento (2º fato) asseverou que a
motocicleta foi Honda CG 125 foi encontrada na posse de Anderson,
sendo que este informou que havia comprado de “Zóio de gato”
pelo valor de R$ 400,00 (mídia fl. 188).O acusado RIVALDO ao ser
interrogado negou os fatos a si imputados, dizendo que furtou
apenas uma motocicleta Honda Bros de cor preta da vítima Isaias.
Afirma ter furtado a motocicleta e venda para Anderson pelo valor
de R$ 500,00, não lhe entrgou qualquer documento do veículo e
Anderson não questionou a procedência da motocicleta.Asseverou
que Anderson não lhe encomendava as motocicletas pois veio a
conhece-lo em um bar, momento em que lhe ofertou uma das
motocicletas (mídia 179).Assim, as provas demonstram que o
denunciado adquiriu os veículos furtados, ou seja, pelo valor do
bem adquirido e a forma em que for a adquirido sabia ser o mesmo
produto de furto.No mais, em se tratando do crime de receptação
dolosa, cabe ao acusado o ônus de comprovar que desconhecia a
procedência ilícita dos bens apreendidos, devendo apresentar
justificativa plausível para tal situação, o que de fato não restou
demonstrado no caso concreto.Nesse diapasão, é da
jurisprudência:CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO
DOLOSA (art. 180, caput, do CP. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. RÉU ENCONTRADO NA POSSE DA RES
FURTIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA PORTAR BEM ORIUNDO DE
MEIO ILÍCITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ÁLIBI ALEGADO.
DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO. (Ap. Crim. n., de Itajaí, Rel. Des. Irineu João da
Silva, j. em 18-12-2007).No mesmo sentido:APELAÇÃO CRIMINA.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO DOLOSA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
AGENTE DETENTOR DA POSSE DE BICICLETA FURTADA.
ELEMENTARES
DO
TIPO
CONFIGURADAS.
NÃO
CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM ADQUIRIDO.
ASSERTIVA NÃO COMPROVADA.ÔNUS DO ACUSADO. DOLO
ESPECÍFICO
CONFIGURADO.
CONJUNTO
PROBANTE
SUFICIENTE PARA A IMPUTAÇÃO DO RÉU CONDENAÇÃO
MANTIDA (Ap. Crim. n., de Campos Novos, Rel. Des. Tulio
Pinheiro, j. em 7-11-2007).Assim, a par das provas coligidas no
processo, não há como não se imputar a prática do crime de
receptação ao réu, haja vista que foi surpreendido na posse das res
furtiva, provenientes de furto, não apresentando nos autos qualquer
justificativa aceitável a respeito do bem relacionado nos termos de
apreensão. Ademais, o conjunto probatório amealhado no caderno
processual caminhou de forma coerente e segura para apontar a
materialidade e a autoria da ação ilegal perpetrada. E a condenação
ao réu é medida que se impõe.DA CONTINUIDADE DELITIVA (art.
71 do CP)As provas coligidas infirmam que o acusado, praticou os
02 crimes de receptação em continuidade, isto porque cometeu
mais de um crime da mesma espécie que, pelas condições de
tempo, lugar e maneira de execução, foram os subsequentes
praticados como continuação do primeiro.Ante o exposto, nos
termos do artigo 387 JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada
na denúncia de fls. III/V para:a) CONDENAR o denunciado
RIVALDO RAMOS DE DEUS, nas sanções do artigo 155, § 4º,
inciso I,(1º FATO) art. 155, § 1º (2º e 3º fato) do Código Penal.b)
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CONDENAR o denunciado ANDERSON LEMES OLIVEIRA, das
sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, (4º à 6º fato).Passo,
pois, a dosar a reprimenda do acusado, conforme o necessário e
suficiente para alcançar a tríplice função da pena, qual seja,
promover a reprovação da conduta do agente, prevenção geral e
especial do crime, atento ao critério trifásico estabelecido pelo art.
68, do CP.I- QUANTO AO RÉU RIVALDO RAMOS DE DEUS (1º e
2º fato)Na primeira fase, verifico as circunstâncias judiciais do art.
59, do Código Penal:a) culpabilidade: não apresenta contornos
especiais, a não ser os de costume nesta espécie de delito, não
havendo exacerbação da intensidade do dolo ou outro elemento a
justificar uma maior censura e repreensão;b) antecedentes:
maculado, já que, conforme certidão de fls. 80/87, o réu possui
SENTENÇA condenatória por crime de furto, guia de execução de
pena nº 0037780-49.2009.822.0008, extinta a punibilidade em
10/06/2015, no entanto, para evitar o bis in idem deixo para analisar
na segunda fase da dosimetria da pena.c) conduta social: não há
elementos que possa aferir a conduta social do réu;d) personalidade:
é voltada para prática delitiva, inclusive respondendo por outros
processos de furto nesta Comarca, conforme consulta no SAP/
TJRO;e) motivos do crime: são os próprios do tipo penal de furto,
não lhe sendo desfavoráveis;f) circunstâncias: não há provas
suficientes para averiguar os motivos e circunstâncias do crime
exteriores ao tipo penal;g) consequências: graves, já que a vítima
não restituiu os objetos subtraído, devendo tal circunstância ser
considerada favorável ao réu;h) comportamento da vítima: em
nada contribuiu para a prática do delito.Desta forma, sendo as
circunstâncias judiciais na sua maior parte são favorável ao
acusado, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão.Na
segunda fase o réu tem contra si a agravante da reincidência, já
que consta SENTENÇA condenatória por crime de furto, conforme
a guia de execução de pena nº 0037780-49.2009.822.0008 (fls.85),
assim, como a reincidência é circunstância preponderante majoro a
pena em 2(dois) meses.Na terceira fase, considerando que foi
reconhecido a continuidade delitiva, nos termos do artigo 71, caput
do Código Penal, aumento a pena em 1/6 (um sexto), utilizo como
parâmetro a pena fixada no furto qualificado (art. 155, §4º do CP)
que resultou na maior pena imposta, tornando a mesma definitiva,
ante a ausência de outras causas de diminuição ou aumento, em 2
(dois) anos e 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão.Deixo de
aplicar a atenuante de confissão, tendo em vista que a confissão se
deu em apenas um dos fatos (3º fato) e no caso houve o
reconhecimento da continuidade delitiva, ocasião em que foi
utilizado como parâmetro a maior pena do furto qualificado (art. 155
§4º do CP - 1º Fato).Cumulativamente aplico ao réu a sanção
pecuniária de 15 (quinze) DIAS MULTA, reconhecendo a
continuidade delitiva, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente na época, cada, obedecendo ao disposto no artigo
49, do Código Penal, totalizando o valor de R$439,95(quatrocentos
e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos).Considerando que
o réu é reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena deverá
ser o semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo segundo, letra
“b”, do Código Penal.Em atenção ao disposto no art. 387, §2º do
CPP (§ 2º) vejo que o réu está preso provisoriamente desde o dia
16/03/2017, posto em liberdade em 12/07/2017, o que totaliza 3
meses e 22 dias. No entanto, não haverá alteração quanto ao
regime inicial do cumprimento da pena, por ser o réu reincidente
específico, conforme guia de execução de pena nº 003778049.2009.822.0008 (fls.85), além do mais, eventual colocação em
regime mais benéfico fica condicionada à demonstração de que
ostentam bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor
do estabelecimento prisional, bem como à verificação de que não
se encontra preso, provisória ou definitivamente em razão de outro
processo, no caso do réu foi-lhe concedido livramento condicional,
cabendo ao juízo das execuções proceder às adequações
necessárias em caso de existência de outras condenações penais,
nos termos dos artigos 66, III, “a” e 111, ambos da Lei nº 7.210/84.
Não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, já que ainda
estão presentes os pressupostos ensejadores da prisão preventiva.
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ANDERSON LEMES OLIVEIRA.Na primeira fase, verifico as
circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal:a) culpabilidade:
apesar do réu entender o caráter criminoso, deve ser considerada
normal para esse tipo de delito;b) antecedentes: tecnicamente
primário, já que não consta nenhuma SENTENÇA condenatória,
com trânsito em julgado (fls.137/139);c) conduta social e a
personalidade: não existem elementos nos autos através dos quais
possa ser aferidas, não podendo ser considerada em seu
desfavor;e) motivos do crime: são os próprios do tipo penal de
receptação, não lhe sendo desfavoráveis;f) circunstâncias: não há
provas suficientes para averiguar os motivos e circunstâncias do
crime exteriores ao tipo penal; g) consequências: são normais aos
crimes desta natureza, devendo esta circunstância ser considerada
favorável ao réu;h) comportamento da vítima: em nada contribuiu
para a prática do delito.Destarte, em razão das circunstâncias
judiciais acima sopesadas, estabeleço, com arrimo no artigo 59 e
68, do Código Penal, como necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime a pena base de 1 (um) ano de
reclusão.Na segunda não há agravantes e atenuantes a serem
consideradas.Na terceira fase, reconheço a continuidade delitiva,
nos termos do artigo 71 do Código Penal, aumento a pena em 1/6
(um sexto), levando-se em conta a quantidade de crimes cometidos,
tornando a mesma definitiva, ante a ausência de outras causas de
diminuição ou aumento em 1(UM) ANO 2 (DOIS) MESES DE
RECLUSÃO.Cumulativamente condeno o réu ao pagamento da
pena pecuniária, consistente em 10 dias-multa, no valor de 1/30,
cada uma do salário-mínimo vigente na época dos fatos, totalizando
o valor de R$ 312,30 (trezentos e doze reais e trinta centavos).O
regime inicial será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “c” do
Código Penal.Presente os pressupostos subjetivos autorizadores
da aplicação da medida despenalizadora descrita no art. 44, do
CPB, substituo a pena privativa de liberdade aplicada aos Réus por
uma restritivas de direito (§2º, do art. 44, do CP), na modalidade de
prestação de serviços a comunidade e prestação pecuniária, no
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser depositado na conta
judicial da vara de execução penal. Para pagamento deverá o
retirar o boleto no Cartório.Concedo ao Réu o direito de recorrer em
liberdade.Transitada em julgado, lance o nome dos réus no rol dos
culpados, façam as comunicações de estilo e expeça os documentos
pertinentes para a execução da pena.Condeno o réu ao pagamento
das custas processuais.Intime-se o réu para efetuar o pagamento
dos dias-multa, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de inscrição
dos débito em dívida ativa. Se devidamente intimados, não
apresentarem comprovação nos autos, inscreva-se o débito em
dívida ativa.P.R.I.C. Nada pendente, arquive-se.Espigão do OesteRO, segunda-feira, 4 de junho de 2018.Leonel Pereira da Rocha
Juiz de Direito

2º CARTÓRIO
2º Cartório
Proc.: 1001101-52.2017.8.22.0008
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Eduardo Bezerra da Cruz, Sidnei Batista dos Santos
Advogado:Ronilson Wesley Pelegrine Barbosa (OAB/RO 4688),
Rodrigo Ferreira Barbosa (OAB/RO 8746), Marcos Vilela Carvalho
(OAB/RO 084), Fábio Villela Lima (OABRO 7687), Sidnei Sotele
(RO 4192.)
Edital - Publicar:
Ficam as partes intimadas da expedição de carta precatória para
a comarca de São Miguel do Guaporé/RO, para intimação do
réu Sidinei Batista dos Santos quanto a audiência de instrução
designada nos autos.
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COMARCA DE GUAJARÁ-MIRIM
2ª VARA CRIMINAL
2º Cartório Criminal
Disponibilizado no DJ n. 180 de 28/09/2017, considerando-se como
data de publicação o dia 29/09/2017, primeiro dia útil posterior à
disponibilização, iniciando-se a contagem do prazo processual
em 02/10/2017, primeiro dia útil seguinte á data considerada de
publicação (artigo 4ª, §§ 3º e 4º, da Lei n. 11.419/2006 c/c art. 6º,
caput e § 1º, da Resolução n. 007/2007-PR-TJRO).
Proc.: 0001334-11.2018.8.22.0015
Ação:Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)
Autor:Delegacia Espec. Em Defesa da Mulher e Família de Guajará Mirim
Infrator:Romildo Mingardo Júnior
DECISÃO:
Representado: ROMILDO MINGARDO JUNIOR, brasileiro, solteiro,
nascido aos 03/03/1972, filho de Terezinha Ferreira de Souza e
Romildo Mingardo, residente na Av. Costa Marques, 970, próximo
ao Hotel Itália , Bairro Cristo Rei, em Guajará-Mirim/RO.Ofendida:
LORIANA GARCIA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos
12/12/1984, natural de Guajará-Mirim/RO, filha de Maria Lina Garcia
da Silva, residente na Av. Giácomo Casara, nº 2431, Bairro Fátima,
nesta cidade e comarca. DECISÃO Trata-se de pedido de medidas
protetivas de urgências pleiteadas por LORIANA GARCIA DA SILVA
a qual relata ter sido agredida fisicamente por seu ex-companheiro
ROMILDO MINGARDO JUNIOR, conforme registro de ocorrência
policial acostado aos autos.Consta no termo de declarações da
ofendida que manteve um relacionamento amoroso com o representado
durante o período de 12 (doze) anos, sendo que estão separados há
praticamente 02 (dois) meses. Aduz que o representado já possui
outro relacionamento. Todavia na data do dia 07/07/2018, estava
na Saltenharia Guajará na companhia de amigos quando o ofensor
chegou ao local, acompanhado da atual companheira e ofertou-lhe
injúrias gratuitas, chamando-a de vagabunda , dentre outras. Que no
caminho para o banheiro foi interceptada pelo ex amásio, oportunidade
em que ele a arrastou pelos cabelos, assim como desferiu-lhes
chutes e socos sendo socorrida por terceiros que interferiram em seu
favor cessando assim, as agressões. Logo em seguida, o agressor
evadiu-se do local. Assim, requer a fixação de medidas protetivas,
por sentir-se intimidada pelas agressões sofridas.É o breve relatório.
DECIDO.As medidas protetivas elencadas nas Lei n.° 11.340/06 têm
natureza cautelar e, como tal, devem preencher os dois pressupostos
tradicionalmente apontados pela doutrina, para a concessão de
medida cautelares, consistentes no periculum in mora (perigo da
demora) e fumus bonis juris (aparência do bom direito).No caso sub
judice, verifico que a vítima LORIANA afirmou categoricamente ter
sido agredida fisicamente pelo representado.A despeito da ausência
de laudo pericial, tenho que o relatado nos autos caracteriza, em tese,
a prática de violência doméstica.Ademais, em atenção as declarações
da ofendida, constato que as partes não convivem sob o mesmo teto,
circunstância que indica que a concessão da medida não acarretará
maiores transtornos as partes.Importante esclarecer que a presente
medida não visa apurar qual das declarações é verdadeira, visto que
essa matéria será analisada durante eventual persecução penal,
com a observância do contraditório e ampla defesa. Contudo, a
justificativa da aplicação das medidas prevista na Lei n.° 11.340/2006,
pode ser feita apenas com abstração das possibilidades, a luz dos
elementos de convicção contidos nos autos.Deste modo, preenchidos
os requisitos de diferença de gênero, para salvaguardar a integridade
física da ofendida, DEFIRO as medidas protetivas pleiteadas, pelo
prazo de 03 (três) meses, podendo ser prorrogadas, caso haja
manifestação da representante legal nestes termos:1- O infrator
ROMILDO MINGARDO JUNIOR, fica proibido de aproximar-se da
ofendida, de seus familiares e das testemunhas no limite mínimo de
200 (duzentos) metros de distância, bem como de manter contato por
qualquer meio de comunicação;2- O infrator não poderá frequentar
lugares que a ofendida tenha que necessariamente frequentar, tais
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como: trabalho, escola e outros, a fim de que a integridade física e
psicológica da mesma seja preservada.Intime-se o infrator, com
urgência, cientificando-o de que o não cumprimento às medidas
ensejará a requisição de força policial para que se cumpra, podendo
ser decretada prisão preventiva.Notifique-se a ofendida (art. 21, Lei
11.340/2006).Ciência ao Ministério Público.Após, em não havendo
recurso ou pendências, arquivem-se os autos.SERVE A PRESENTE
DECISÃO COMO MANDADO CUMPRA-SE NO PLANTÃOGuajaráMirim-RO, segunda-feira, 9 de julho de 2018.Leonardo Meira Couto
Juiz de Direito
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15 dias
Vara: 2ª Vara Criminal
Processo: 1001486-76.2017.8.22.0015
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário(Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: LEONARDO VELEZ GONÇALVES, Vulgo: “LEO”,
brasileiro, solteiro, autônomo, portador do RG nº 1225235 SSP/
RO, filho de José Gonçalves Morais e de Martha Morigua Velez,
nascido em 18/10/1994, natural de Guajará-Mirim/RO, residente na
Av. 12 de Outubro, nº 357, Bairro Cristo Rei, Guajará-Mirim/RO.
FINALIDADE: Citar a denunciado acima da presente ação.
Resumo da denúncia: “...No dia 29 de abril de 2017, no período
noturno, após o 1º fato, na Av. 12 de Outubro, nº 357, Bairro Cristo
Rei, no Município e Comarca de Guajará-Mirim, os nacionais
LEONARDO VELEZ GONÇALVES e JERRY PEREIRA FRANÇA,
durante o repouso noturno, com ânimo de assenhoreamento
definitivo, subtraíram, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01
(um) bebedouro de marca não informada, cor branca e 01 (uma) caixa
contendo diversos facões, pertencentes à vítima Verinete Alves de
Araújo.Constata-se do feito investigativo que, na aludida data, logo
após as circunstâncias narradas no primeiro fato, JERRY furtou o
mencionado bebedouro do esconderijo usado pelos infratores para a
ocultação dos objetos. Infere-se que a ação de JERRY foi visualizada
por LEONARDO, o qual reside a frente do mencionado matagal, azo
em que este, oportunamente, dirigiu-se ao local e subtraiu uma caixa
contendo vários facões. Nesse compasso, a autoria e a materialidade
delitiva restaram sobejamente demonstradas, notadamente, pelo
registros de ocorrência policial (fls. 04/05); já os nacionais LEONARDO
VELEZ GONÇALVES e JERRY PEREIRA FRANÇA transgrediram e
estão incursos nas penas do art. 155, §1º, do Código Penal.
DESPACHO: “Analisando detidamente a peça acusatória, verifica-se,
dentro de uma cognição sumária, presentes os requisitos previstos
nos art. 41, do Estatuto Processual Penal, razão pela qual recebo
a denúncia. Cite-se o denunciado para responder a acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias (se necessário, antes da citação
por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, oficiar à Justiça Eleitoral,
solicitando o endereço atualizado do acusado). Na resposta, o
denunciado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à
sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (quando
se tratar de procedimento ordinário) ou 05 (quando se tratar de
procedimento sumário), qualificando-as e requerendo sua intimação,
quando necessário. Eventuais exceções deverão ser apresentadas
em separado. Não apresentada a resposta no prazo legal, dê-se
vista à Defensoria Pública para fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias.
Apresentada a defesa, com preliminares e/ou documentos, dê-se vista
ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, e
retornem-me conclusos (se não forem arguidas questões preliminares
e nem juntadas de documentos) para designação de audiência de
instrução, salvo se for alegada alguma das hipóteses previstas no
art. 397, do Estatuto Processual Penal.Defiro os requerimentos
ministeriais. Expeça-se o necessário, servindo a presente de
MANDADO de citação com endereço do citando em anexo, a ser
providenciado pela escrivania. Leonardo Meira Couto Juiz de Direito “
Guajará-Mirim-RO, 10 de Julho de 2018.
Neusa de Cássia Souza Ribeiro da Cruz
Diretora de Cartório
Neusa de Cássia Souza Ribeiro
Escrivã Judicial Titular
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COMARCA DE JARU
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Proc.: 0001266-77.2016.8.22.0000
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado Absolvido:José Lima da Silva
Advogado:Delmário de Santana Souza - OAB/RO 1531.
SENTENÇA:
Vistos,Cuida-se de ação penal pública incondicionada ajuizada
pelo Ministério Público do Estado de Rondônia em desfavor de
JOSÉ LIMA DA SILVA, brasileiro, casado, agricultor e à época do
fato Prefeito do Município de Theobroma/RO, nascido aos
22/09/1965 em Junqueirópolis/SP, pela prática, em tese, do delito
previsto no artigo 339 do Código Penal, pelo seguinte fato
delituoso:Consta do presente procedimento investigatório criminal
que o denunciado José Lima da Silva deu causa a instauração
dos Inquéritos Civil e Policial para apurar a prática de ato de
improbidade administrativa e crimes contra os Vereadores
Roberto Carlos Marques Pereira, alcunha “Betinho” e Roberto
Carlos Dias, alcunha “Bebeto”, mesmo sabendo que estes eram
inocentes. Segundo se apurou, no dia 12/8/2013, o denunciado,
de forma dolosa, relatou ao Juiz de Direito Elsi Antônio Dalla Riva,
da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaru, que Roberto Carlos
Marques Pereira e Roberto Carlos Dias, ambos servidores da
EMATER, entregaram uma moto da EMATER para Luzia Nunes,
alcunha “Siriema”, mãe de Júlio César, alcunha “Brasil”, para que
este a utilizasse em campanha eleitoral para Roberto Marques
Pereira, que foi eleito, em 2012, vereador do município de
Theobroma. Na oportunidade da notícia dos fatos ao Juiz de
Direito, o denunciado apresentou mídia contendo filmagem em
que Júlio César afirmava que ele e toda a sua família teria
trabalhado na campanha de Roberto Carlos Marques e recebido,
como forma de pagamento pelo serviço de campanha, a moto do
candidato ao cargo de vereador, podendo configurar, em tese,
infração eleitoral (art. 41-A e art. 73, I, ambos da Lei Federal n°
9.504/97). Consta, ainda, da referida gravação que Roberto
Carlos Dias solicitou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para
conseguir financiamento bancário, através da assessoria da
EMATER, no Banco BASA, podendo caracterizar o crime de
corrupção passiva (art. 317 do Código Penal). Também se apurou
que, em razão da comunicação via oficio encaminhada pelo Juízo
da Vara Criminal da Comarca de Jaru, o Promotor de Justiça
Adilson Donizeti de Oliveira, instaurou, por meio da Portaria n°
002/2014-2’ PJ-JA/RO, o Inquérito Civil para apurar os fatos, em
27/2/2014. Dessa forma, presente além da materialidade delitiva,
os elementos objetivo e subjetivo do crime contra administração
da Justiça, pois o denunciado, de forma dolosa, imputou a prática
de ato de improbidade e crime de corrupção passiva a Roberto
Carlos Marques Pereira e Roberto Carlos Dias, que sabia serem
inocentes, pois forjou a informação constante na gravação, o que
deu causa a instauração dos Inquéritos Civil e Policial que foram,
após instrução, arquivados a pedido do Promotor de Justiça.
Determinada a notificação do acusado (fl. 92), a qual foi
devidamente cumprida (fls. 135/136), tendo o acusado
apresentado defesa preliminar às fls. 138/149.A denúncia foi
recebida em 13 de setembro de 2016 (fls. 233/241). Durante a
instrução foram inquiridas as testemunhas Roberto Carlos
Marques Pereira, Aparecido dos Santos, Enis Pimenta de Araújo,
Salomão de Matos Chaves, Francisca Ramos Cayres, Leoclides
dos Santos, Gelci Pereira dos Santos, Jorge Luís dos Santos
Marques (fls. 269/271), Roberto Carlos Dias e Cosme da Silva
Araújo (fls. 294/296).Determinada a remessa dos autos para esta
Comarca dar continuidade ao processamento e julgamento do
feito, considerando o término do mandato do réu (fl. 305).Os autos
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foram recebidos nesta Comarca (fl. 315)Em alegações finais, o
Ministério Público requereu a absolvição do acusado e a juntada
do auto de constatação da tentativa infrutífera de localizar a
testemunha Júlio César Nunes da Silva, desistindo de sua oitiva
(fls. 340/342). A defesa apresentou alegações finais e de forma
remissiva à defesa prévia de fls. 138/149, pugnou pela absolvição
do réu nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal (fls.
349/351). Relatei. Decido.Preliminarmente, homologo a
desistência do Ministério Público em relação à oitiva da
testemunha Júlio César Nunes da Silva.Passo a análise do
MÉRITO.Quanto à materialidade e autoria, vejamos o que restou
apurado.Interrogado em Juízo, o acusado José Lima declarou
que foi procurado pela pessoa de Cosme, o qual disse que
Robertinho teria pegado uma motocicleta da EMATER que estava
na posse dele e repassado para “Brasil” trabalhar em sua
campanha, tendo então solicitado a Cidão, que à época era
Secretário de Agricultura, que tentasse localizar e buscar a
motocicleta. Frisa que Cidão obteve informações através dos
vizinhos de “Brasil” e “Siriema”, de que o veículo realmente foi
utilizado na campanha eleitoral de Robertinho e que além disso
conversou com diversas pessoas da região onde “Brasil” morava
e todas afirmaram que a moto foi utilizada na campanha. Constato
portanto, que o réu nega ter dado causa a instauração dos
Inquéritos Civil e Policial para apurar a prática de ato de
improbidade administrativa e crimes contra os Vereadores
Roberto Carlos Marques Pereira, alcunha “Betinho” e Roberto
Carlos Dias, alcunha “Bebeto”, sabendo que estes eram inocentes
pois, argumenta que foi feito um prévio levantamento antes e
recebeu informações nesse sentido. Por sua vez, a vítima Roberto
Carlos Marques Pereira disse que o réu o denunciou
caluniosamente, sob o argumento de que teria cedido uma
motocicleta pertencente à EMATER para que “Brasil” trabalhasse
em sua campanha. Alegou porém, que essa motocicleta ficava
cedida às associações, pois era um veículo muito antigo que já
não servia para o uso da EMATER. A testemunha Roberto Carlos
Dias, informou que não pode dizer se a motocicleta em questão
foi ou não utilizada em campanha pois não sabe nada a respeito
dos fatos. Já a testemunha Aparecido, relatou que o então prefeito
José Lima, réu nesse processo, lhe solicitou que buscasse a
motocicleta na casa de “Siriema” e com isso ele queria “barrar” o
vereador Robertinho nas coisas em que ele contestava o prefeito
ou o denunciava. Esclareceu que a motocicleta ficou por três dias
em sua casa e que o réu, em uma determinada noite, lhe disse
que levaria a moto pois o Juiz a teria solicitado mas, afirmou a
testemunha que se trata de uma motocicleta muito antiga, que
não estava em condições de uso e que não sabe a FINALIDADE
da utilização de tal veículo. Disse acreditar que a motocicleta não
foi utilizada em campanha, tampouco que “Siriema” ou “Brasil”
tenham dito algo nesse sentido, frisando ao final, que foi orientado
pelo réu a prestar a declaração de que “Siriema” lhe contou que a
moto foi utilizada na campanha de Robertinho.Enis Pimenta,
informou apenas que foi contratado por Cidão para fazer um frete
e buscar a motocicleta que se encontrava em péssimo estado,
com a roda traseira arrancada e, possivelmente, sem condições
de uso há um bom tempo. No mais, a testemunha Cosme declarou
que apenas ouviu comentários na região no sentido de que a
moto teria sido utilizada na campanha, porém também ouviu
comentários que foi utilizada no combate a incêndios. Das
pessoas arroladas pela acusação, pesa contra o réu apenas as
declarações da vítima e da testemunha Aparecido.Por outro lado,
há as afirmativas das testemunhas de defesa. O Delegado de
Polícia Civil Salomão contou que foi instaurado um procedimento
realizado através da arrecadação de uma moto que supostamente
teria sido utilizada por uma pessoa conhecida como “Brasil” na
campanha eleitoral de um candidato a vereador. Enfatizou que
não conseguiram encontrar testemunhas que comprovassem a
utilização da motocicleta na campanha, pois existia uma
dificuldade em localizar a pessoa identificada como “Brasil”, pois
ele e as pessoas de alcunha “Sabonete” e “Pernambuco”, eram
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suspeitos de participar de um grupo que fomentava invasões de
terra. Já a testemunha de defesa Francisca, declarou que na
região do Assentamento Lamarca existe uma associação de
produtores rurais mas que “Brasil” e “Siriema” não faziam parte e
que na época da campanha política, Robertinho, com o
consentimento de Bebeto, deu a moto para “Brasil” trabalhar em
sua campanha política e viu “Brasil” utilizando a motocicleta,
inclusive ele lhe deu uma carona até o distrito de Palmares nesse
veículo. Gelci, testemunha de defesa, narrou que foi presidente
da associação dos produtores rurais do Assentamento Lamarca
por dez anos e em 2012 era vice-presidente, noticiando que
referida associação não recebeu nenhuma motocicleta, ou
qualquer outro objeto, destinado a combater incêndio. Alegou
ainda que viu “Brasil” pilotando uma moto da EMATER, a qual
teria sido dada a ele por Robertinho para realizar campanha
eleitoral. E ainda, afirmou que “Brasil” lhe contou sobre acordo
com Robertinho, no sentido de que teria ganhado a moto para
trabalhar na campanha. A testemunha Jorge Luís disse que era
funcionário da EMATER e que agora está aposentado,
esclarecendo que os bens da EMATER só podem ser cedidos
através de comodato, e que é o presidente da empresa é quem
autoriza e assina o contrato. Declarou também que à época da
eleição, Bebeto passou a moto para “Brasil” sem qualquer
documento ou autorização e que quase toda semana “Brasil” ia à
EMATER pegar combustível com Robertinho e “santinhos” para
distribuir na campanha. Finalmente, a testemunha Leoclides
relatou em juízo que em 2012 a associação dos produtores rurais
do Assentamento Lamarca estava formada e não tem
conhecimento de que a associação recebeu alguma motocicleta
para participar do controle de incêndio na região. Relatou que viu
“Brasil” utilizar a motocicleta citada nos autos durante a campanha
eleitoral de 2012, inclusive realizando campanha para o candidato
Robertinho e soube que este deu o para a realização da campanha
eleitoral dele. Por fim, destacou que todos na Linha sabem que a
motocicleta utilizada por “Brasil!” foi doada por Robertinho para
fazer campanha. Diante desse contexto, noto que as testemunhas
de defesa asseguram que o réu não fez denunciação caluniosa
pois, afirmam que Roberto Carlos Marques Pereira realmente
teria dado veículo da EMATER para que a pessoa identificada
como “Brasil” fizesse sua campanha.Desse modo, há informações
nos dois sentidos, tanto contra como a favor do réu e, inclusive
com informações de que o veículo em questão nem mesmo
estava em condições de uso. Do que foi apurado e apresentado
em Juízo, não é possível constatar com a necessária certeza se o
réu José Lima da Silva, prefeito do município de Theobroma à
época do fato, tenha realizado denunciação caluniosa sabendo
que os acusados eram inocentes pois, há divergências quanto a
utilização da motocicleta em campanha eleitoral, havendo
depoimentos testemunhais nos dois sentidos. Como bem
ressaltou o Ministério Público, o denunciado demonstrou que
realizou a denúncia no intuito de provocar a tutela jurisdicional
para investigar a possível utilização da motocicleta da EMATER
em campanha eleitoral. Assim, conclui-se que no transcorrer da
persecutio criminis não foi produzida nenhuma prova
jurisdicionalizada que apontasse o denunciado, como autor do
delito, à luz do disposto no artigo 155 do Estatuto Processual
Penal. Desta forma, não vejo provas contundentes e claras o
suficiente a demonstrar a responsabilidade do denunciado na
prática do crime, já que os indícios se traduzem em simples
presunção e não são suficientes para formar um juízo firme e
seguro de culpabilidade, apto a imputar-lhe uma sanção penal. O
conjunto probatório é precário, não oferta a segurança necessária
para embasar uma condenação, motivo pelo qual a absolvição do
denunciado é medida que se impõe, por força do brocardo do in
dubio pro reo. O benefício da dúvida pacifica a consciência do
julgador e o interesse da sociedade, além de ser critério
protecionista do jus libertatis. (Apelação Criminal nº
20000110508258 (224879), 1ª Turma Criminal do TJDFT, Rel.
Edson Alfredo Smaniotto. j. 01.09.2005, unânime, DJU
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14.10.2005).”O Direito Penal não opera com conjecturas ou
probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da
culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação” (Ap.
162.055. TACrimSP, Rel. GOULART SOBRINHO).Diante do
exposto, pelos fundamentos expendidos, remanescendo o estado
de dúvida quanto a materialidade e autoria do crime, julgo
improcedente a pretensão punitiva estatal e ABSOLVO JOSÉ
LIMA DA SILVA, acima qualificado, da acusação de violação ao
artigo 339 do Código Penal, com amparo nos ditames do artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Transitada em
julgado esta DECISÃO, faça-se as anotações e comunicações
pertinentes e arquive-se. Sem custas.Publique-se, registre-se e
intimem-se.Jaru-RO, quarta-feira, 23 de maio de 2018.Adip Chaim
Elias Homsi Neto Juiz de Direito
Proc.: 0000515-13.2018.8.22.0003
HP
GABARITO nº 225/2018
Juiz de Direito: Adip Chaim Elias Homsi Neto
Proc.: 000051-13.2018.8.22.0003
Classe: Ação Penal
Autor: Ministério Público
Réu: José Andre Santos de Paula
Advogado(s): Dr. Everton Campos de Queiroz – OAB/RO 2982
FINALIDADE: Intimar o(s) advogado(s) acima citado(s) para,
no prazo de 10(dez) dias, manifestar(em)-se nos autos em vista
da DECISÃO proferida por este Juízo, a seguir transcrita: “[…]
Apesar de todas as justificativas e documentos apresentados,
não é possível a concessão de vaga ao requerente JOSÉ ANDRÉ
nesse momento. Embora à época em que o pedido foi formulado
o requerente estivesse no regime semiaberto, constato que a
situação não perdura pois, conforme matéria divulgada em sites do
Estado e que acompanha esta DECISÃO, após vir a esta Comarca
em razão de ter recebido liberação do dia das mães, ao retornar
para a Comarca de Vilhena/RO, onde se encontra atualmente,
foi preso em flagrante portando dois revólveres. Além disso, em
consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
ficou constatado que responde preso 0001774-10.2018.8.22.0014.
Desse modo, no momento não está no regime semiaberto. Além
disso, a Comarca atualmente está com um significativo número de
apenados nos regimes fechado e semiaberto, além de um reduzido
número de tornozeleiras eletrônicas e agentes penitenciários,
estes nos dois regimes, para fiscalização. Este Juízo está
contando sistematicamente com o auxílio de outras Comarcas
para receberem presos transferidos temporariamente, visando
humanizar a condição dos reclusos, tamanha é a superlotação da
casa de detenção local. Inclusive, em janeiro deste ano este Juízo
já analisou pedido semelhante e restou indeferido conforme consta
nos autos 0001604-88.2017.8.22.0003 em apenso, não sendo
apresentado nada de novo que pudesse viabilizar a mudança
da DECISÃO, pelo contrário, a situação do apenado se agravou,
dificultando ainda mais a concessão de vaga. Ademais, conforme
constou do ofício de fl. 21 dos autos em apenso, o requerente
já cumpriu pena nesta Comarca e inclusive teve transferência
temporária em razão de faltas praticadas. O mesmo ofício também
esclarece que agentes penitenciários desta Comarca já foram
ameaçados por JOSÉ ANDRÉ que, para atemorizar, se declarava
integrante de facção criminosa, o que também inviabiliza seu
retorno para Jaru. Assim, diante de todos os argumentos expostos,
a vinda de JOSÉ ANDRÉ iria agravar ainda mais os problemas,
levando-se em consideração ainda que possui uma longa pena
a cumprir e está longe de obter a progressão de regime. Ante o
exposto, INDEFIRO o pedido de vaga de fls. 03/11. Fixo o prazo de
10 (dez) dias ao peticionário para juntar procuração nos autos. Int.
Jaru-RO, terça-feira, 26 de junho de 2018. Adip Chaim Elias Homsi
Neto, Juiz de Direito”.
Ronei Miller Rosa
Diretor Substituto
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Proc.: 0002147-50.2013.8.22.0003
HP
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15 dias
Autos nº: 0002147-50.2013.8.22.0003
De: MIRIAN REGINA BRITO DE MORAES, brasileira, solteira,
portadora da cédula de identidade nº 1002942 SSP/RO, inscrita no
CPF sob nº 996.599.482-04, filha de Sandra Regina Brito de Jesus
e Deusimar José Barroso de Moraes, nascida aos 08.01.1988,
natural de Porto Velho/RO, Rua Salgado Filho, nº 3552, Bairro
Cuniã, Porto Velho/RO; atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: 1 – CITAR para defender(em)-se na classe do
processo nº 0002147-50.2013.8.22.0003, conforme Denúncia
do Ministério Público, por violação do art. 180, caput do Código
Penal, pelo seguinte fato resumido: “[...] Consta dos inclusos autos
de inquérito policial que, em meados de junho de 2016, Mirian
Regina Brito de Morais, adquiriu, por meio de permuta, em proveito
próprio, coisa que sabia ser produto de crime. Mirian. que estava
no Albergue de Jaru, recebeu a visita de seu esposo Benedito, o
qual lhe presenteou com um celular. Dias após, trocou, com uma
mulher desconhecida, esse aparelho por um dos roubados no
crime descrito no 10fato. sem exigir nota fiscal ou tomar qualquer
outra cautela. Assim, Mirian Regina Brito de Morais, adquiriu em
seu proveito objeto deveria saber ser produto de crime.”
2 – NOTIFICAR para, no prazo de 10 dias, responder à acusação por
escrito. Na Resposta Inicial, o acusado poderá arguir preliminares
e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário;
3 – INTIMAR de que transcorrido o prazo de 10 dias, sem
apresentação da Resposta, ou se o acusado não constituir
Defensor, fica, desde já, nomeada a Defensoria Pública, para
oferecê-la em igual prazo.
Sede do Juízo: Fórum Min. Victor Nunes Leal – Rua Raimundo
Cantanhede, 1080, Setor 02, Jaru-RO – CEP: 76890-000 / Fone
(PABX): (069) 3521-2393, e-mail: jaw1criminal@tjro.jus.br.
Jaru, 9 de Julho de 2018
Ronei Miller Rosa
Diretor Substituto
Proc.: 0002782-02.2011.8.22.0003
HP
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15 dias
Autos nº: 0002782-02.2011.8.22.0003
De: ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, divorciado,
portador do RG nº 12353 SSP/RO, CPF: 107.344.302-72, filho de
Francisco Ferreira dos Santos e Raimunda Cosme dos Santos,
natural de Aracoiaba/PR, nascido aos 13/06/1958, residente na
Rua. 702, nº 380, Bodanese, Vilhena/RO, atualmente em lugar
incerto e não sabido.
FINALIDADE: 1 – CITAR para defender(em)-se na classe do
processo nº 0002782-02.2011.8.22.0003, conforme Denúncia do
Ministério Público, por violação do artigo 302, § único, inciso III do
Código de Trânsito e artigo 303, parágrafo único, na forma do art.
69 do Código Penal, pelo seguinte fato resumido: “[...] Consta dos
inclusos autos de inquérito policial que, no dia 07 de maio de 2011,
por volta das 19h0Omin, na BR 364, Km 44, nesta cidade e comarca
de Jaru/RO, o denunciado ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, praticou
homicídio culposo na direção do veículo Fiat Strada, de placa KAA7374, cor prata, e deixou de prestar socorro, sendo possível fazê-lo
sem risco pessoal, às vítimas do acidente Janaína Cardoso Lima,
Karinna Cardoso Lima, Ueisla da Silva Cardoso, Juarez Lima dos
Santos e Antônio Cardoso Lima. Segundo apurado, na data dos
fatos, o denunciado trafegava pela Br 364, com destino a Vilhena,
quando tentou ultrapassar o caminhão conduzido pela testemunha
Antônio Vieira Santos, mas não obteve êxito, vindo a ter choque
frontal do lado direito do carro com o veículo Gol VVV, NBI 5820,
que vinha em direção contrária. Consequentemente o carro das
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vitimas foi arremessado sem controle para a pista contrária, colidindo
lateralmente com o caminhão VW Titan, NFC 3626, de Antônio
Vieira. Segundo consta no Termo de Declaração da vítima Juarez
(f1.44) e da testemunha Antônio Vieira (78/79), ao embater com o
veículo das vítimas, o denunciado Antônio Ferreir fugiu sem prestar
socorro. A vítima Antônio Cardoso veio a óbito no local do acidente
confo e Laudo Tanatoscópio (fls.92/93) e Certidão de Óbito (f1.64)
fato resumido. […] Consta ainda que, nas mesmas condições de
tempo e lugar do crime anterior, o denunciado ANTÔNIO FERREIRA
DA SILVA, na direção do veiculo automotor, tipo FIAT STRADA,
KAA-7374, praticou lesão corporal culposa em Janaina Cardoso
Lima, Karinna Cardoso Lima e Ueisla da Silva Cardoso. Em virtude
da colisão dos carros, por causa da imprudência e negligência do
denunciado, conforme narrado no primeiro fato, as vitimas sofreram
escoriações pelo corpo conforme acusa os Laudos de Exame de
Corpo de Delito (fls. 35 a 40). ”;
2 – NOTIFICAR para, no prazo de 10 dias, responder à acusação por
escrito. Na Resposta Inicial, o acusado poderá arguir preliminares
e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário;
3 – INTIMAR de que transcorrido o prazo de 10 dias, sem
apresentação da Resposta, ou se o acusado não constituir
Defensor, fica, desde já, nomeada a Defensoria Pública, para
oferecê-la em igual prazo.
Sede do Juízo: Fórum Min. Victor Nunes Leal – Rua Raimundo
Cantanhede, 1080, Setor 02, Jaru-RO – CEP: 76890-000 / Fone
(PABX): (069) 3521-2393, e-mail: jaw1criminal@tjro.jus.br.
Jaru, 9 de Julho de 2018
Ronei Miller Rosa
Diretor Substituto
Proc.: 0000144-49.2018.8.22.0003
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça
Denunciado:Alisson Wentony Schlosser Maciel
Advogado:Irineu Ribeiro da Silva (RO 133)
Vítima:Daniele de Araújo Santos
DESPACHO:
Vistos,Avoquei os autos.Depreende-se da resposta à acusação
de fls. 12/19, que a vítima DANIELE DE ARAÚJO SANTOS
SCHLOSSER voltou a residir com seu esposo, o acusado ALISSON
WENTONY SCHLOSSER MACIEL, estando ambos atualmente na
Comarca de Porto Velho/RO. Desse modo, oficie-se soliticanto
o aditamento da carta precatória encaminhada para oitiva da
testemunha EUSÉBIA CRISTINA SCHLOSSER e interrogatório
do réu ALISSON WENTONY SCHLOSSER MACIEL, para que
também seja inquirida a vítima DANIELE DE ARAÚJO SANTOS
SCHLOSSER, podendo ser localizada no mesmo endereço do
acusado. Sirva-se deste DESPACHO como ofício.Jaru-RO, quartafeira, 4 de julho de 2018.Adip Chaim Elias Homsi Neto Juiz de
Direito
Proc.: 0000469-24.2018.8.22.0003
HP
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 15 dias
Autos nº: 0000469-24.2018.8.22.0003
De: 1. ADALZEMIR DA SILVA COSTA, brasileiro, solteiro,
desempregado, filho de José Rodrigues da Costa e Maria de
Nazaré da Silva Costa, natural de Rio Branco/AC, nascido aos
09/03/1973, sem endereço fixo; atualmente em lugar incerto e não
sabido.
2. ANDERSON DA SILVA COSTA, brasileiro, solteiro, pescador,
filho de José Rodrigues da Costa e Maria de Nazaré da Silva Costa,
natural de ltaituba/PA, nascido aos 06/01/1990, sem endereço fixo,
podendo ser encontrado no centro de recuperação resgate vidas;
atualmente em lugar incerto e não sabido.
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FINALIDADE: 1 – CITAR para defender(em)-se na classe do
processo nº 0000469-24.2018.8.22.0003, conforme Denúncia do
Ministério Público, por violação do artigo 155, §12, §42, I e IV,
todos do Código Penal, pelo seguinte fato resumido: “[...] É dos
autos que, aos 05 de abril de 2018, durante a madrugada, no
estabelecimento Açaí 364, situado na Av. Rio Branco esquina
com a Av. Marechal Rondon, JOANI DOS SANTOS, ADALZEMIR
DA SILVA COSTA e ANDERSON DA SILVA COSTA subtraíram
para si, no período noturno, mediante rompimento de obstáculo e
concurso de pessoas, coisa alheia móvel, consistente em 1 (uma)
caixa de som amplificada elite 380t 7m power, da marca Project
Music, 1 (um) pen drive e a importância de R$ 68,00, pertencente à
vítima Ivanderla Lelis Lima, proprietário do local furtado. Conforme
restou apurado, policiais militares foram acionados pela Central
de Operações, informando acerca de uma denúncia anônima
recebida, que comunicou que três cidadãos em atitudes suspeitas
estavam carregando nas costas uma caixa de som, na Avenida
Rio Branco. Ao realizarem diligências, localizaram os denunciados,
que, indagados acerca da procedência do objeto, apresentaram
informações contraditórias. Em seguida, foram encontrados com
os acusados o pen drive e a quantia em dinheiro. A vítima Ivanderla
prestou Termo de Declarações relatando que foi informado
pelo proprietário do Auto Posto Ferrari de que a porta de seu
estabelecimento estava aberta e que alguém havia entrado lá. Ao
chegar no local, a vítima deu falta de sua caixa de som. O gerente
da lanchonete, Edimar Silva De Oliveira, também prestou Termo,
onde declarou que o pen drive encontrado é de sua propriedade, e
que no local havia R$ 78,00, sendo este dinheiro o troco guardado
e uma caixa embaixo do balcão. […]Consta nos autos que, na data
mencionada, na agência de turismo Felix Turismo, situada na Av.
Rio Branco, 1656, ao lado do “Açaí 364”, JOANI DOS SANTOS,
ADALZEMIR DA SIVLA COSTA e ANDERSON DA SILVA COSTA
subtraíram, para si, coisa alheia móvel, consistente em 1 (uma)
aparelho celular, da marca Blu, pertencente a José Roberto Felix,
proprietário da agência. Ao prestar Termo de Declarações, a vítima
informou que no dia 06/04/2018, constatou que a porta de seu
estabelecimento estava arrombada, ocasião na qual acionou a
polícia militar, que compareceu ao local juntamente com a perícia
técnica. Após alguns dias, deu falta de seu aparelho celular. Laudo
Pericial de fls. 45/49 atestou, também, o “arrombamento mediante
rompimento de obstáculo (porta), efetivado com o emprego de força
física e alavanca de ferro, em ação humana, direta e intencional”.
Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JOANI DOS SANTOS,
ADALZEMIR DA SIVLA COSTA e ANDERSON DA SILVA COSTA
como incursos no art. 155, §12, §42, I e IV, todos do Código Penal,
requer que, recebida e autuada a presente denúncia, sejam os réus
citados para apresentar resposta à acusação, seguindo-se o rito
estabelecido até final julgamento, ouvindo-se, oportunamente, as
testemunhas a seguir arroladas. ”;
2 – NOTIFICAR para, no prazo de 10 dias, responder à acusação por
escrito. Na Resposta Inicial, o acusado poderá arguir preliminares
e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário;
3 – INTIMAR de que transcorrido o prazo de 10 dias, sem
apresentação da Resposta, ou se o acusado não constituir
Defensor, fica, desde já, nomeada a Defensoria Pública, para
oferecê-la em igual prazo.
Sede do Juízo: Fórum Min. Victor Nunes Leal – Rua Raimundo
Cantanhede, 1080, Setor 02, Jaru-RO – CEP: 76890-000 / Fone
(PABX): (069) 3521-2393, e-mail: jaw1criminal@tjro.jus.br.
Jaru, 9 de Julho de 2018
Ronei Miller Rosa
Diretor Substituto
Gilson da Silva Barbosa
Diretor de Cartório
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1ª VARA CÍVEL
1º Cartório Cível 1ª Vara Cível da Comarca de Jaru/RO
Gabarito
Proc.: 0005361-15.2014.8.22.0003
Ação:Protesto
Requerente:Covan Com. Varej. e Atacadista do Norte Ltda
Advogado:Anadrya Sousa Terada Nascimento (OAB/RO 5216),
Kinderman Gonçalves (OAB/RO 1541), Francisco César Trindade
Rego (OAB/RO 75A)
Requerido:Medsonda Industria e Comércio de Produtos
Hospitalares Desc. Ltda, Banco Itaú S/a
Advogado:Alexandre dos Santos Matoso (OAB/PR 53.083), Reges
Cruz Consulin (OAB/PR 66.494), Rafaela Geiciani Messias (OAB/
RO 4656), Jean Carllo da Costa Barlatti (OAB/RO 5744), Bruno
Henrique de Oliveira Vanderlei (OAB/PE 21678), Adriana Veras
Sobral Moreira (PE 18.796), Ana Carolina Ferreira Fagundes
(PE 25.582), Bruna de Lima Cavalcanti (RO 5.878), Caio Sergio
Campos Maciel (RO 5.878), Carlos Eduardo Amorim (PE 25.161),
Cineide Pereira de Melo (PE 34.956), Daniel Pernambuco de Mello
(PE 27.754)
SENTENÇA:
SENTENÇA Vistos;O credor se manifestou favorável a extinção
da ação e disse expressamente que ocorreu o adimplemento
da sua obrigação (fls. 103/104).Considerando o adimplemento
da obrigação, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO,
nos termos do art. 924, II, CPC.Custas processuais pela parte
executada, nos termos da Lei Estadual n. 3.896/2016.Oficie-se à
Caixa Econômica Federal, via e-mail, solicitando a transferência
do depósito de fls. 320 e seus acréscimos legais, sem qualquer
ônus, para a conta indicada pela exequente às fls. 336, no prazo de
05 (cinco) dias, devendo ser consignado que após a transferência
e constatada que a conta judicial esteja zerada, esta deve ser
bloqueada, observando futuros lançamentos de juros, impedindose qualquer movimentação financeira que gere ônus ou bônus,
até que decorra o prazo estipulado pelo Banco Central para a
sua extinção.Junte nos autos cópia do envio, recebimento e da
resposta do e-mail.CÓPIA DESSA SENTENÇA SERVIRÁ DE
OFÍCIO N. 778/1VC/2018, devendo ser instruída com as cópias
necessárias para o cumprimento do ato.Fica dispensado o prazo
recursal.P.R.I.Após, arquivem-se os autos.Jaru-RO, terça-feira, 10
de julho de 2018.Luís Marcelo Batista da Silva Juiz de Direito
Proc.: 0002170-30.2012.8.22.0003
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:C. F. da S. L. F.
Advogado:Luciano Filla (OAB/RO 1585)
Requerido:M. E. M.
Advogado:Luzinete Marciana da Cruz (RO 2813), Luciano Neiva
Pinheiro (OAB/RO 5442)
DECISÃO:
DESPACHO Vistos;1- A concessão do benefício de recolher
as custas processuais ao final da demanda, não isenta a parte
de proceder o pagamento das taxas e custas de carta precatória
expedida, como equivocadamente sustentou a parte exequente,
às fls. 519.No tocante ao pedido de concessão de gratuidade
judiciária, formulado pela exequente (ffls. 519), INDEFIRO, tendo
em vista que não comprovada a insuficiência de recurso, ao
contrário, denota-se do elencado na petição inicial que a parte
requerente não se amolda aos ditames do que preceitua a benesse
da gratuidade. Aliás, a parte não comprovou seu atual rendimento
mensal. Há entendimento pretoriano nesse sentido. Veja-se: Agravo
de instrumento. Hipossuficiência. Não comprovação. Assistência
judiciária gratuita. Indeferimento. Os benefícios da gratuidade da
justiça são concedidos à parte que não tem condições de suportar as
despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família.
Não comprovada a hipossuficiência da parte, o indeferimento do
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benefício da gratuidade da justiça é medida que se impõe.(AGRAVO
DE INSTRUMENTO 0801392-94.2016.822.0000, Rel. Des. Marcos
Alaor Diniz Grangeia, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª
Câmara Cível, julgado em 12/07/2017).No mesmo sentido assevera
o Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte
de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária pode
ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos
elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de
miserabilidade jurídica. 2. No caso, o Tribunal a quo entendeu não
estar devidamente comprovada a impossibilidade de a parte arcar
com as despesas do processo, não tendo sido acostadas aos autos
provas que afastassem tal CONCLUSÃO. 3. A modificação de tal
entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria a análise
do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula
7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1151809/
ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado
em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).2- Intime-se a parte requerente,
via seu advogado, para dar andamento ao feito, em 05 (cinco) dias
úteis.3- Na hipótese de não haver manifestação no prazo concedido,
tendo em vista que o feito se encontra na fase de cumprimento
de SENTENÇA e por não haver nenhum prejuízo, determino o
arquivamento do feito, facultando o desarquivamento.Cumpra-se.
Jaru-RO, terça-feira, 10 de julho de 2018.Luís Marcelo Batista da
Silva Juiz de Direito
Proc.: 0004598-53.2010.8.22.0003
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Elza de Freitas
Advogado:Elisa Dickel de Souza (OAB/RO 1177), José Fernando
Roge (OAB/RO 5427)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Advogado:Procurador do Inss ( 000.)
DECISÃO:
DECISÃO Vistos;Os embargos de declaração opostos pela
parte exequente (fls. 146/147), são tempestivos.Registre-se,
por oportuno, que da SENTENÇA lançada não há obscuridade,
contradição ou omissão, hipóteses que justificam os embargos de
declaração.Ademais, eventual desacerto ou erro na DECISÃO é
justamente o que justifica a possibilidade de manejo do recurso
pertinente.Assim, conheço dos embargos opostos para o fim de
rejeitá-los, mantendo a DECISÃO tal qual lançada nos autos.
Intime-se.Jaru-RO, terça-feira, 10 de julho de 2018.Luís Marcelo
Batista da Silva Juiz de Direito
Fábio da Silva Amaral
Diretor de Cartório

2ª VARA CÍVEL
2º Cartório Cível
Sugestões e reclamações, façam-nas pessoalmente ao Juiz ou
contate-nos via internet. Corregedoria: cgj@tj.gov.br
Juiz: mailto:elsi@tj.govElsi Antônio Dalla Riva
Para Contatos e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
Proc.: 0002488-76.2013.8.22.0003
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Banco Bradesco S/a
Advogado:Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4937), Paulo Celso
Pompeu (OAB/SP 129933), Rosângela Claudino Pedroso Gentil
(OAB/SP 43.995), Wilson Sanches Marconi (OAB/SP 85657),
Margarida Santonastaso (SP 105.305), Roberto Costa (SP 123.992),
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Adriana de Fátima Prates (OAB/SP 225.147), Adriana de Fatima
Basile Munari Reis (OAB/SP 125731), Agnes Oliveira Menezes
(SP 190.136), Amanda Cassino Ribeiro (OAB/SP 196.173), Ana
Lucia dos Santos Souza (OAB/SP 115849), Antonio Carlos Pinto
da Ramada (OAB/SP 103183), Beatriz Helena Spirandi Cabral de
Campos (SP 44.234), Caroline Sério da Silveira (SSP/SP 246.412),
Edson Luiz da Silva (OAB/SP 163.001), Emerson dos Santos (OAB/
SP 135.830), Ervani de Assis Silva Filho (OAB/SP 208.365), Gilberto
Madureira Gomes (OAB/SP 171.678), Irma Portella Gonçalves
Pugliesi (OAB/SO 269.382), Ivan Alves Molina (OAB/SP 178.189),
Jorge Manuel Lázaro (OAB/SP 52.369), Letícia de França Correa
(OAB/RO 277.671), Luciana Vitalina Firmino da Costa (OAB/SP
196.828), Luiz Lycurgo Leite Neto (OAB/SP 211624), Mariana
Sanches Pedroso (OAB/SP 267.706), Marlon Tramontina Cruz
Urtozini (OAB/SP 203963), Nelson Fernandes Guedes de Paiva
(OAB/SP 184.178), Ricardo Cazon dos Santos (SP 265.481), Rosely
Penha Pereira (OAB/SP 154.381), Samara Pinheiro Almeida (OAB/
SP 107747), Sandro Pigoretti de Carvalho (OAB/SP 172.969), Sueli
Verndl Ferreira (OAB/SP 67.548), Terezinha Pinto Nobre Figueiredo
Santos (OAB/SP 77.497), Thereza da Silva Juca Fortes Ferreira
(OAB/SP 78.344), Thiago Andrade Cesar (SP 237.705), Newton
Lubbe (OSB/RS 16570), Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto
(OAB/MT 9270), Rodrigo Sampaio de Siqueira (OAB/MT 9259),
Luciana Joanucci Motti (OAB/MT 7832), Cleber Lemes Almecer
(OAB/MT 15.803), Marco Antonio Mari (OAB/MT 15.803), Macirlene
Pereira dos Santos (OAB/MT 14232), Carlos Alberto Rezende
Fortes Junior (OAB/MT 14.848), Jonathã Cristian Santos Silva
(OAB/RO 15.641), Diego Poquiviqui de Oliveira (OAB/MT 16414),
Andressa Freitas Borges (OAB/MT 14.639), Felipe Eduardo de
Amorim Xavier (OAB/MT 16.524), Aline Bosaipo Bueno de Moares
(OAB/MT 14.141), Rodney Queiroz Max (OAB/MT 16272), Douglas
Tadeu Magalhães (OAB/MT 14827), Fábio José dos Santos (OAB/
MT 16.533), Victor Buogo Gatass (OAB/MT 16533), Gustavo Lima
Parreira (OAB/MT 16203), Daynne Francylle Godoi Pereira (OAB/
GO 30368), David Alexander Carvalho Gomes (OAB/RO 6011),
Anne Botelho Cordeiro (RO 4370), Ildo de Assis Macedo (OAB/
MT 3541), Saionara Mari (OAB/MT 5225), Gerson da Silva Oliveira
(OAB/MT 8.350), Piero Filipi de Carvalho Lima (RO 6297), Carmen
Eneida da Silva Rocha (OAB/RO 3846)
Executado:Maria Bonita Estetica e Beleza Ltda, Sandra Maria de
Souza Moreira
Advogado:Advogado
Não
Informado
(ALVORADA
D
111111111111111111)
DESPACHO:
Vistos, etc.Considerando o teor da petição de fls. 230 e a existência
de dois executados, observo que o valor recolhido às fls. 232 não
corresponde ao art. 17 da Lei Estadual n. 3.896/16.Desta feita,
para fins de consulta aos sistemas conveniados com o Tribunal,
deve o exequente comprovar o pagamento da taxa devida em valor
correspondente ao número de executados.Aguarde-se eventual
manifestação por 30 (trinta) dias.Findo o prazo, intime-se a parte
autora “pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”,
com fulcro no art. 485, § 1º do CPC.Jaru-RO, segunda-feira, 9 de
julho de 2018.Elsi Antônio Dalla Riva Juiz de Direito
Proc.: 0001372-98.2014.8.22.0003
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Comércio & Locações Rodante Norte Ltda
Advogado:Indiano Pedroso Gonçalves (OAB/RO 3486), Delmário
de Santana Souza (RO 1531)
Executado:Construtora Coparo Ltda Epp
Advogado:Advogado
Não
Informado
(ALVORADA
D
111111111111111111)
DESPACHO:
Vistos, etc.1) Determinei a penhora on-line, conforme requerido
pela parte exequente. Contudo, não foram encontrados ativos
financeiros em nome da parte executada, conforme detalhamento
em anexo.2) Desta feita, intime-se o exequente para que indique a
existência de bens passíveis de penhora e decline o demonstrativo
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discriminado e atualizado do crédito, na forma ao artigo 524, VII,
do Novo Código de Processo Civil.2.1) Consigne-se que poderá
a parte se valer de CERTIDÃO DE ADMISSÃO DE EXECUÇÃO,
cuja expedição fica desde já autorizada em caso de pedido, para
fins de averbação no registro de imóveis, de veículos e de outros
bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, como dispõe
o artigo 828, do CPC.2.2) Para tanto, concedo o prazo de 20 (vinte)
dias.3) Não havendo manifestação, fica, desde já, determinada a
suspensão do feito por 1 (um) ano, com fulcro no artigo 921, III, do
CPC.4) Decorrido o prazo da suspensão, intime-se o exequente
para que indique a existência de bens passíveis de penhora e
decline o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na
forma ao artigo 524, VII, do Novo Código de Processo Civil.5) Não
havendo manifestação, arquivem-se os autos (artigo 921, §2º,
CPC).Jaru-RO, terça-feira, 10 de julho de 2018.Elsi Antônio Dalla
Riva Juiz de Direito
Proc.: 0001372-98.2014.8.22.0003
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Comércio & Locações Rodante Norte Ltda
Advogado:Indiano Pedroso Gonçalves (OAB/RO 3486), Delmário
de Santana Souza (RO 1531)
Executado:Construtora Coparo Ltda Epp
Advogado:Advogado
Não
Informado
(ALVORADA
D
111111111111111111)
DESPACHO:
Vistos, etc.Determinei a penhora online, conforme requerido pela
parte autora, todavia, a ordem de bloqueio logrou êxito em encontrar
valor irrisório em relação ao montante exequendo.Em sendo assim,
procedi com a liberação no sistema BACENJUD, com fulcro no art.
836 do CPC, de acordo com o detalhamento em anexo.Desta feita,
diga o exequente o que de direito de forma objetiva no prazo de 05
(cinco) dias.Na inércia, considerando que o feito já foi suspenso por
01 (um) ano (fls. 44), fica desde já determinado o arquivamento do
processo, com fulcro no art. 921, § 2º do CPC.Jaru-RO, segundafeira, 9 de julho de 2018.Elsi Antônio Dalla Riva Juiz de Direito
Fabiane Palmira Barboza
Diretora de Cartório
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7000031-44.2016.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 07/01/2016 16:11:57
CLASSE: FAMÍLIA- INVENTÁRIO (39)
REQUERENTE: SOLANGE DE MELO SILVA, GABRIEL PEIXOTO
DE MELO SILVA, JOSE AUGUSTO DA SILVA, MARCIO BECKER
DA SILVA, ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA, VAGNER ROSA DA
SILVA, BRUNO DA SILVA, LUCAS MOREIRA DA SILVA
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
ILIZANDRA
SUMECK
CARMINATTI - RO3977
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
ILIZANDRA
SUMECK
CARMINATTI - RO3977
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
ILIZANDRA
SUMECK
CARMINATTI - RO3977
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
ILIZANDRA
SUMECK
CARMINATTI - RO3977
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
ILIZANDRA
SUMECK
CARMINATTI - RO3977
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
ILIZANDRA
SUMECK
CARMINATTI - RO3977
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
ILIZANDRA
SUMECK
CARMINATTI - RO3977
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
ILIZANDRA
SUMECK
CARMINATTI - RO3977
INVENTARIADO: JOSE APARECIDO DA SILVA

QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

292

Advogado do(a) INVENTARIADO:
Vistos, etc.
Considerando que a partilha de ID n. 15361528 já foi homologada
no ID n. 15667503 - Pág. 2, defiro o pedido de ID n. 19610921,
mediante prestação de contas.
Desta feita, expeça-se o necessário para fins de liberação dos
valores solicitados.
Com a vinda da prestação de contas, ao Ministério Público.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 9 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7001117-50.2016.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 15/03/2016 15:00:44
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUCIANA SEZANOWSKI
MACHADO - PR0025276
EXECUTADO: ELIAS SILVA GABLER
Advogado do(a) EXECUTADO: LUCIANO FILLA - RO0001585
Vistos, etc.
Considerando a inércia do executado, DECRETO A SUA REVELIA,
conforme estipula o art. 76 § 1°, inciso II do Código de Processo
Civil.
Aguarde-se o trânsito em julgado da SENTENÇA terminativa
dos Embargos à Execução registrados sob o n. 700351482.2016.8.22.0003.
Após, intime-se o exequente para requerer o que entender de
direito no prazo de 05 (cinco) dias.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 9 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 0000050-43.2014.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 14/06/2018 16:57:04
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO
ESTADO DE RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: LOJÃO DO CONSTRUTOR MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Considerando que as petições juntadas aos ID’s n. 19280448
e n. 19280786 possuem dois cálculos diferentes e, aliado ao
parcelamento na via administrativa (ID n. 19106025 - Pág. 32),
deverá o exequente esclarecer a divergência e apresentar o devido
cômputo ou esclarecer qual deve ser utilizado.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 9 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7001999-41.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 21/06/2018 13:19:56
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE CARLOS BERNARDINO DIAS
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: CAMILA VITORIA KRAUZE DIAS, NATALIA KRAUZE DIAS
Advogado do(a) RÉU:
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
JOSÉ CARLOS BERNARDINO ajuizou ação de tutela de CAMILA
VITÓRIA KRAUZE DIAS e NATÁLIA KRAUZE DIAS, informando
que as menores são suas sobrinhas e que estas estão sob seus
cuidados desde o falecimento da genitora das infantes.
Com o parecer favorável do Ministério Público acerca da concessão
da tutela provisória vieram os autos conclusos.
Pois bem.
O requerente pleiteia a tutela provisória das requeridas que
encontram-se sob os seus cuidados deste o falecimento da genitora
VALDINEIA KRAUZE DIAS, ocorrido em 14/03/2018, sendo que o
pai das menores não foi localizado.
A parte autora é tio das menores, pelo que atende o disposto no art.
1.731 do Código Civil:
Art. 1.731. Em falta de tutor nomeado pelos pais incumbe a tutela
aos parentes consanguíneos do menor, por esta ordem:
I – aos ascendentes, preferindo o de grau mais próximo ao mais
remoto;
II – aos colaterais até o terceiro grau, preferindo os mais próximos
aos mais remotos, e, no mesmo grau, os mais velhos aos mais
moços; em qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais
apto a exercer a tutela em benefício do menor.
Além disto, não vislumbro, por ora, a incidência dos óbices expostos
no art. 1.735 do mesmo códice.
Art. 1.735. Não podem ser tutores e serão exonerados da tutela,
caso a exerçam:
I – aqueles que não tiverem a livre administração de seus bens;
II – aqueles que, no momento de lhes ser deferida a tutela, se
acharem constituídos em obrigação para com o menor, ou tiverem
que fazer valer direitos contra este, e aqueles cujos pais, filhos ou
cônjuges tiverem demanda contra o menor;
III – os inimigos do menor, ou de seus pais, ou que tiverem sido por
estes expressamente excluídos da tutela;
IV – os condenados por crime de furto, roubo, estelionato, falsidade,
contra a família ou os costumes, tenham ou não cumprido pena;
V – as pessoas de mau procedimento, ou falhas em probidade, e
as culpadas de abuso em tutorias anteriores;
VI – aqueles que exercerem função pública incompatível com a boa
administração da tutela.
Considerando a situação delineada pela parte autora, assim como
a necessidade de proteção dos interesses das menores, aliado ao
parecer favorável do Ministério Público, NOMEIO COMO TUTOR
PROVISÓRIO de CAMILA VITÓRIA KRAUZE DIAS e NATÁLIA
KRAUZE DIAS, o requerente JOSÉ CARLOS BERNARDINO.
É importante salientar a parte autora os seus deveres enquanto
Tutor descritos na Lei Civil.
Art. 1.740. Incumbe ao tutor, quanto à pessoa do menor:
I – dirigir-lhe a educação, defendê-lo e prestar-lhe alimentos,
conforme os seus haveres e condição;
II – reclamar do juiz que providencie, como houver por bem, quando
o menor haja mister correção;
III – adimplir os demais deveres que normalmente cabem aos pais,
ouvida a opinião do menor, se este já contar doze anos de idade.
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Registre-se que incumbe ao tutor, sob a inspeção do juiz,
administrar os bens do(s) tutelado(s), em proveito deste, cumprindo
seus deveres com zelo e boa-fé (art. 1.741 do Código Civil) e
eventuais bens do(s) tutelado(s) não poderão ser vendidos pelo(a)
tutor(a), a não ser mediante autorização judicial (artigos 1.750 e
1.754, ambos do Código Civil).
Não poderá também o(a) tutor(a) contrair dívidas em nome do(a)
curatelado(a), inclusive para abatimento direto em eventual
benefício previdenciário, a não ser por expressa e específica
autorização judicial (art. 1.748, I, do Código Civil).
1) Intime-se o(a) tutor(a) para, em 5 (cinco) dias, comparecer a este
Juízo para assinatura do termo de curatela provisória.
2) Com o intuito de evitar qualquer conflito de interesses, nomeio,
desde já, como curador especial das menores a Dra. Rosecleide
Dutra Damasceno, OAB/RO n.1266, sob a fé de seu grau, devendo
ser intimada do encargo.
3) Intime-se a parte autora para se manifestar acerca do paradeiro
do genitor das menores, requerendo o que de direito no prazo de
05 (cinco) dias.
Expeça-se o necessário.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 9 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo:30 dias
O Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaru/RO, torna
público a citação da parte a seguir descrita referente a Ação
presente ação.
Processo: 7002698-66.2017.8.22.0003
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Autor: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS
EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA SICOOB CENTRO
Advogado(s) do reclamante: RODRIGO TOTINO
Requeridos: DANIEL FREITAS DOS SANTOS EIRELI - ME - ME
- CNPJ: 14.174.873/0001-25 (EXECUTADO), DANIEL FREITAS
DOS SANTOS - CPF: 737.420.152-49 (EXECUTADO), TAMAR
VIEIRA TELES - CPF: 758.529.002-06 (EXECUTADO)
Responsável pelas Despesas e Custas: AUTOR
FINALIDADE: Proceder a CITAÇÃO da parte requerida, DANIEL
FREITAS DOS SANTOS EIRELI - ME - ME, Endereço: Avenida
Marechal Rondon, 110, - até 200 - lado par, União, Ji-Paraná - RO
- CEP: 76900-003, DANIEL FREITAS DOS SANTOS, Endereço:
Avenida Aracaju, 1200, - de 964 a 1282 - lado par, Riachuelo,
Ji-Paraná - RO - CEP: 76913-698, e TAMAR VIEIRA TELES,
Endereço: Rua Tarauacá, 2703, São Pedro, Ji-Paraná - RO - CEP:
76913-569, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, para
os termos da presente ação, na forma do art. 829 do CPC, para:
1.1) Pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação,
acrescidos de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do
débito e, em caso de integral pagamento neste prazo, o valor dos
honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 927, § 1º
do CPC).;
1.2) Ou, querendo, oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da juntada aos autos do MANDADO de citação,
independente de penhora, depósito ou caução (art. 231, inciso II e
arts. 914 e 915 do CPC);
1.3) Ou ainda, no prazo de 15 (quinze), reconhecendo o crédito
do(a) exequente e comprovando o depósito de trinta por cento
do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de
advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido
pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 916 do
mesmo Diploma Legal);
OBSERVAÇÃO: O prazo fluirá da data da publicação única ou,
havendo mais de uma, da primeira (Art. 257, III, CPC).
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ADVERTÊNCIA: Decorrido o prazo e verificado o não pagamento,
proseguir-se-á com atos expropriatórios de bens, bem como será
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, CPC).
Jaru/RO, Quarta-feira, 04 de Julho de 2018.
Fabiane Palmira Barboza
Diretora de Cartório
Assina Digitalmente
Sede do Juízo: Fórum Min. Victor Nunes Leal
Rua Raimundo Cantanhede, 1080, Setor 02, CEP: 78940-000, Jaru
/ RO - Fone (PABX): 3521-2393.
Sugestões e reclamações, façam-nas pessoalmente ao Juiz ou
contate-nos via internet.
Corregedoria: cgj@tj.gov.br Cartório: jaw2civel@tjro.jus.br
Assinado eletronicamente por: FABIANE PALMIRA BARBOZA
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 19518509 18070412120712800000018196884
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7001110-24.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 05/04/2017 15:52:19
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MERCANTIL NOVA ERA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIS SERGIO DE PAULA COSTA
- RO0004558
EXECUTADO: SUPERMERCADO AMIGAO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Considerando o teor das informações de ID n. 19610934, diga o
exequente o que de direito de forma objetiva, com fulcro no art. 10
do CPC.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 9 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
Processo nº: 7000913-35.2018.8.22.0003
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Autor: K. R. D. S.
Requerido: MARCOS RODRIGUES DE MOURA
Intimação DE ADVOGADO DO AUTOR - CARTA PRECATÓRIA
NEGATIVA
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado(a), intimada a se
manifestar sobre a CARTA PRECATÓRIA NEGATIVA.
Jaru/RO, Segunda-feira, 09 de Julho de 2018.
MARCIO GREY LEAL NEVES
Técnico Judiciário
PRINT CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7001832-24.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 14/06/2018 10:39:52
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CLEBIANE DO NASCIMENTO VILELA JALES, ALINE
APARECIDA DE MELO SANTANA
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: CLEBSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
Advogado do(a) RÉU:
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Vistos, etc.
Procedi a consulta aos sistemas conveniados com o TJ/RO,
obtendo as seguintes respostas:
Dados da requisição Situação da Solicitação: Respostas recebidas,
processadas e disponibilizadas para consulta
As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram
processadas e disponibilizadas para consulta. Número
do Protocolo: 20180004170459 Número do Processo: 700183224.2018.8.22.0003 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DE RONDONIA Vara/Juízo: 2822 - 2ª Vara Cível de Jaru Juiz
Solicitante: Elsi Antonio Dalla Riva Tipo/Natureza da Ação: Ação
Cível CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/
Exeqüente da Ação: CLEBIANE DO NASCIMENTO VILELA JALES
Informações requisitadasEndereços
Relação das pessoas pesquisadas • Para exibir os detalhes de
todas as pessoas pesquisadas clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todas as pessoas pesquisadas clique
aqui.
877.202.722-34 - CLEBSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
[Saldo Consolidado: R$ 0,00] [Quantidade atual de não respostas:
1]
RespostasNão há respostas positivas para esta pessoa pesquisada
Desta feita, diga a parte autora o que de direito de forma objetiva.
Em caso de solicitação de citação/intimação, expeça-se o necessário
e aguarde-se eventual decurso de prazo para oferecimento de
contestação.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 9 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7001830-54.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 06/06/2018 08:00:32
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JULIA SILVA DE SOUZA DOMINGOS
Advogados do(a) AUTOR: INDIANO PEDROSO GONCALVES RO0003486, RENATA SOUZA DO NASCIMENTO - RO0005906
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
Face a exigência legal de que a parte requerente seja submetida a
exame pericial, nomeio como perito o Dr. EVERSON CAMPOS DE
QUEIROZ, CRM nº 3770, que deverá ser intimado para designar
data, horário e local para realização do exame, ficando ciente de
que o laudo deverá ser entregue no máximo de 15 (quinze) dias
após a realização da perícia médica.
Registre-se que este Juízo vinha, há meses diligenciando na busca
de profissionais capacitados e que aceitassem o munus.
Assim, considerando a carência de outros profissionais qualificados/
habilitados ao exercício do encargo no interior do Estado de
Rondônia, aliado a complexidade da demanda, tenho por bem
fixar os honorários periciais em R$ 310,66 (trezentos e dez reais
e sessenta e seis centavos), valor superior em 25% (vinte e cinco
por cento) ao teto máximo previsto na Resolução nº. 305/2014, do
Conselho de Justiça Federal.
Em tempo, tal excepcionalidade encontra guarida no parágrafo único
do art. 28 da sobredita Resolução, bem como na jurisprudência do
Eg. TRF1, ao exarar que “Nos termos da Resolução nº 305/2014
do Conselho da Justiça Federal, as perícias médicas envolvendo
benefícios da assistência judiciária, podem, excepcionalmente, ser
fixadas em montante até 03 vezes superior ao valor teto ordinário
de R$ 248,53 (duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta
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e três centavos)” (AC 0014555-46.2016.4.01.9199 / MT, Rel.
DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES
BRANDÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 06/07/2016).
Os honorários médico-periciais serão suportados pelo INSS, ante a
situação de hipossuficiência da parte autora.
Deverão ser apresentados ao Sr. Perito, como QUESITOS DO
JUÍZO os seguintes:
- se o examinado é incapaz para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência;
- havendo incapacidade, se esta é susceptível de reabilitação e sua
porcentagem e;- havendo possibilidade de cura da enfermidade,
deverá o Perito estimar a data da possível alta do segurado, em
atendimento ao disposto no artigo 60, §8º, da Lei 8.213/91, Incluído
pela Medida Provisória nº 739, de 08/07/2016.
3) Intimem-se as partes, para os fins do § 1º do art. 465 do CPC:
(I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;
II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos.)
Caso sejam necessários exames complementares, o prazo para
entrega do laudo poderá ser dilatado mediante requerimento
fundamentado do perito.
4) Solicite-se o pagamento da perícia mediante à Assistência
Judiciaria Gratuita da Justiça Federal.
5) Com o agendamento da data e do horário da perícia, intimemse as partes, DEVENDO O CAUSÍDICO COMPROVAR NOS
AUTOS A CIÊNCIA DA PARTE AUTORA ACERCA DA DATA/
HORÁRIO DA PERÍCIA, PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS
QUE ANTECEDEM O EXAME, SOB PENA DE SER CANCELADA
A PERÍCIA.
6) Com a juntada do laudo pericial, as partes serão intimadas
para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 15 (quinze)
dias, podendo o seu eventual assistente técnico, em igual prazo,
apresentar o respectivo parecer (art. 477, §1º do CPC).
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Cumpra-se.
Jaru/RO, 9 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7003954-78.2016.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 26/09/2016 17:05:08
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS
EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA SICOOB CENTRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - SP0305896
EXECUTADO: A L NOGUEIRA - ME, ANDRESSA LOPES
NOGUEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Determinei a penhora on-line, contudo, não foram localizados ativos
financeiros em nome da parte executada, conforme detalhamento
abaixo transcrito:
Dados do bloqueio Situação da Solicitação: Respostas recebidas,
processadas e disponibilizadas para consulta
As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram
processadas e disponibilizadas para consulta. Número
do Protocolo: 20180003833363 Número do Processo: 700395478.2016.8.22.0003 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DE RONDONIA Vara/Juízo: 2822 - 2ª Vara Cível de Jaru Juiz
Solicitante do Bloqueio: Elsi Antonio Dalla Riva Tipo/Natureza da
Ação: Ação Cível CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome
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do Autor/Exeqüente da Ação: COOPERATIVA DE CREDITO
RURAL E DOS EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE
RONDONIA - SICOOB CENTRO
Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes de todos os
réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
021.462.421-83 - ANDRESSA LOPES NOGUEIRA
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00]
[Quantidade atual de não respostas: 0]
RespostasBCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as
ContasData/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor
(R$)Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/
Hora Cumprimento20/06/2018 13:16Bloq. Valor
Elsi Antonio Dalla Riva 27.809,84(02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,000,0020/06/2018 20:05Nenhuma ação disponível BCO BRASIL/
Todas as Agências / Todas as ContasData/Hora ProtocoloTipo de
OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)Resultado (R$)Saldo Bloqueado
Remanescente (R$)Data/Hora Cumprimento20/06/2018 13:16Bloq.
Valor
Elsi Antonio Dalla Riva 27.809,84(02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,000,0021/06/2018 18:55Nenhuma ação disponível CAIXA
ECONOMICA FEDERAL/ Todas as Agências / Todas as
ContasData/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor
(R$)Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/
Hora Cumprimento20/06/2018 13:16Bloq. Valor
Elsi Antonio Dalla Riva 27.809,84(02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,000,0021/06/2018 02:14Nenhuma ação disponível CCRE
CENTRO RONDÔNIA/ Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento20/06/2018 13:16Bloq. Valor
Elsi Antonio Dalla Riva 27.809,84(00) Resposta negativa: réu/
executado não é cliente ou possui apenas contas inativas.
0,000,0021/06/2018 04:11Nenhuma ação disponível
Não RespostasNão há não-resposta para este réu/executado
20.601.698/0001-08 - A L NOGUEIRA
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00]
[Quantidade atual de não respostas: 0]
RespostasCCLA DO VALE DO MACHADO/ Todas as Agências
/ Todas as ContasData/Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz
SolicitanteValor
(R$)Resultado
(R$)Saldo
Bloqueado
Remanescente (R$)Data/Hora Cumprimento20/06/2018 13:16Bloq.
Valor
Elsi Antonio Dalla Riva 27.809,84(02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,000,0021/06/2018 18:09Nenhuma ação disponível CCRE
CENTRO RONDÔNIA/ Todas as Agências / Todas as ContasData/
Hora ProtocoloTipo de OrdemJuiz SolicitanteValor (R$)
Resultado (R$)Saldo Bloqueado Remanescente (R$)Data/Hora
Cumprimento20/06/2018 13:16Bloq. Valor
Elsi Antonio Dalla Riva 27.809,84(02) Réu/executado sem saldo
positivo.
0,000,0021/06/2018 18:02Nenhuma ação disponível
Não RespostasNão há não-resposta para este réu/executado
Em relação ao sistema RENAJUD, não foram localizados veículos
passíveis de constrição, pois além de depender de sua localização,
eventual penhora pode afetar direito de terceiro, sendo que os
demais se tratam de modelos antigos, imprestáveis a execução
Desta feita, intime-se o(a) exequente para requerer o que de direito,
de forma objetiva, sob pena de suspensão na forma do 921, inciso
III do CPC.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 25 de junho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7004066-13.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 29/11/2017 10:50:54
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: THAEMILY KHETTELEN SANTOS OLIVEIRA,
THAYLLA MEDINA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: LEIDIANE MEDINA DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO: ROQUE CARDOSO BARROS
JUNIOR - RO0006076
Vistos, etc.
Considerando o teor das petições de ID’s n. 19601115 e n.
19601120, suspendo o decreto prisional.
Intime-se a parte autora para manifestação objetiva, nada sendo
requerido entenderei pelo cumprimento da obrigação e extinguirei
o feito.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 9 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7000754-63.2016.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 01/03/2016 10:05:50
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: IVANETE NOVAIS DOS SANTOS SILVA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: ANTONIO GOMES DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Intime-se na forma do art. 186, §2º do Código de Processo Civil,
conforme determinado no DESPACHO de ID n.18712602.
Determinei a publicação no Diário de Justiça Eletrônico para fins do
art. 205, § 3º, do CPC.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7001244-51.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 18/04/2017 10:39:30
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LUAN RAFAEL DE JESUS PEREIRA LYCURGO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: VANDERSON PEREIRA LYCURGO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Considerando a petição retro, suspendo o feito pelo prazo de 30(
trinta) dias.
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Decorrido o prazo intime-se a parte autora para manifestação
objetiva.
Nada sendo requerido, ao Ministério Público.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7002188-19.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 09/07/2018 14:09:48
CLASSE: FAMÍLIA- SOBREPARTILHA (48)
REQUERENTE: EDILEUZA PEREIRA LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: CIBELLE DELL ARMELINA
ROCHA - DF35232
REQUERIDO: AIRAM FERNANDES LAGE
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos, etc.
INTIME-SE a parte autora para apresentar o comprovante de
pagamento das custas processuais ou, na hipótese de insistir quanto
a hipossuficiência, juntar outros documentos que a demonstrem, a
fim de que este Juízo possa melhor aferir tal alegação.
Cumpre ressaltar que há dúvidas quanto a hipossuficiência
econômica alegada e, portanto, como é dever do magistrado velar
pela veracidade das informações constantes nos autos, a parte
autora deverá atestar a pobreza arguida.
Em tempo, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, outrora
regulamentada no art. 4º da Lei 1.060/50, agora encontra respaldo
no Capítulo II, Seção IV do CPC, especificamente em seu art. 98,
o qual prescreve que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagaras custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Ocorre que o art. 99, § 3 do mesmo Códice estabelece que a
alegação de insuficiência presume-se como verdadeira, entretanto,
tal presunção não é absoluta, já que segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, esta declaração, com o intuito de obter
os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção
relativa, admitindo prova em contrário.
Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
2ª Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp
712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP), 6ª Turma, julgado em 19/11/2009, DJe
07/12/2009; entre outros.
Entretanto, o § 2º do art. 99 do mesmo Diploma Legal assevera
que o juiz “somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão de gratuidade”, sendo que tal comando também
é acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao declarar que “o
pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando
o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não
se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgRg no Ag
881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ
FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA,
julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).
Consigno que não está sendo indeferido o acesso à Justiça ou o
processamento da ação. Trata-se, tão somente, de deliberação
acerca da comprovação da necessidade para a concessão do
benefício da gratuidade judiciária, uma vez que, no caso em apreço,
há dúvidas quanto a afirmação sem a juntada de outros documentos,
tais como certidões negativas de Cartórios/Prefeituras, carteira de
trabalho, contracheque, declaração de imposto de renda e etc.
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ADEMAIS, ATENTE-SE A CAUSÍDICA ACERCA DA FORMATAÇÃO
DE SUAS PEÇAS, POSTO QUE O DEMONSTRADO NO ID N.
19623805 - PÁG. 6 NÃO CONDIZ COM A PRETENSÃO AUTORAL
OU DEVERES DO ART. 2º DO NOVO CÓDIGO DE ÉTICA DA
OAB.
Para tal empenho, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
indeferimento da inicial.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 9 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7000199-75.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 24/01/2018 09:48:06
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOAO MARCOLINO
Advogado do(a) AUTOR: LUCIANO FILLA - RO0001585
RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
Nada pendente, arquive-se.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7004231-60.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 12/12/2017 14:51:12
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: CLAUDIA DINIZ OLIVEIRA DE SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: JHONATAN APARECIDO MAGRI RO0004512
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
SENTENÇA
Vistos, etc.
CLAUDIA DINIZ OLIVEIRA DE SOUZA ajuizou a presente
ação condenatória para concessão e conversão de benefício
previdenciário em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL – INSS, aduzindo que em decorrência da espondiloartrose,
faz jus ao auxílio-doença e sua conversão para o benefício de
aposentadoria por invalidez.
Deferida a gratuidade judiciária.
Citado, o INSS apresentou contestação, pugnando pela
improcedência da demanda, ante o não preenchimento dos
requisitos legais para a concessão do benefício.
Réplica.
Acostado o Laudo Pericial, tendo as partes se manifestado.
Encerrada a instrução, as partes deixaram de apresentar alegações
finais.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
Decido.
Considerando que nenhuma das partes pugnou pela produção de
outras provas, passo ao julgamento do feito, com fulcro no artigo
355, I, do Código de Processo Civil.
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Trata-se de ação ordinária objetivando a concessão de benefício
previdenciário de aposentadoria ou auxílio-doença, sob a alegação
de que a parte autora estaria acometida de doença que impede o
desempenho de atividades que garantem sua subsistência.
Inicialmente, cumpre ressaltar que neste feito não há controvérsia
quanto ao fato de a parte autora ser segurada da Previdência
Social, diante dos documentos apresentados, que demonstram
que o(a) demandante teve seu benefício cessado em 31/05/2017,
mantendo sua qualidade como segurada até o ano dia 31/05/2018
– data posterior ao ajuizamento da presente ação – em razão do
disposto no art. 15, inciso II da Lei 8.213/91, in verbis:
Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de
contribuições:
[…]
II – até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o
segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida
pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem
remuneração;
Em sendo assim, uma vez que a condição de segurado da parte
autora foi implicitamente aceita pelo INSS, passemos, então,
à análise da incapacidade e consequente direito ao benefício
postulado administrativamente e agora em juízo.
O auxílio-doença é benefício previdenciário concedido ao segurado
que ficar incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias
consecutivos, em caráter temporário (art. 59 e seguintes da Lei nº
8.213/91). Uma vez constatado que o estado de incapacidade é
insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, o segurado passa a ser merecedor do
benefício de aposentadoria por invalidez (Lei nº 8.213/91, art. 42
e seguintes).
Tratam-se portanto, de situações diferenciadas de modo que,
concedido um benefício, extingue-se o direito ao outro.
Por força do disposto no § 1º do art. 42 e na parte final do § 4º
do art. 60, ambos da referida Lei de Benefícios, a concessão de
ambos os benefícios estão condicionados a prévio exame médicopericial a cargo da Previdência Social.
Ressalta-se, em tese, a possibilidade de concessão de outro
benefício, o qual depende do cumprimento do período de carência,
conforme se prevê a Lei de Assistência Social.
Desta forma, uma vez que a condição de segurada restou
comprovada, passemos, então, à análise da incapacidade e
consequente direito aos benefícios pretendidos nos autos.
Pois bem.
Verifica-se que o LAUDO PERICIAL concluiu NÃO HAVER
INCAPACIDADE (ID 17777722), relatando que “[…] anamnese e
exame físico atual que as queixas do periciado não resultam em
incapacidade para suas atividades laborativas”.
Desta maneira, note-se que o § 1º do art. 43 da Lei de Benefícios
(8.213/91) autoriza o início da concessão do benefício a partir da
constatação da existência de incapacidade TOTAL e definitiva.
Já o inciso II do art. 47 determina que, havendo recuperação parcial
do segurado, o valor do benefício se reduz gradativamente até sua
extinção, no prazo de um ano e seis meses.
No caso em apreço, não há que se falar nem mesmo na concessão
de auxílio-doença ou na conversão em aposentadoria por invalidez,
pois inexiste a incapacidade total para o trabalho.
Portanto, considerando então que a parte autora não conseguir
provar o fato constitutivo de seu direito, diante do resultado da
perícia judicial realizada nos autos, o feito merece ser julgado
improcedente.
APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
PERÍCIAS. CONCLUSÃO PELA CAPACIDADE LABORATIVA.
- A aposentadoria por invalidez deve ser concedida quando se
constatar que o trabalhador não tem nenhuma condição de exercer
a profissão que costumeiramente desempenhava, muito menos
outras atividades similares, haja vista que, em dado momento, com
o devido parecer de um expert, verificou-se que eram incompatíveis
com suas limitações físicas e/ou psicológicas. - No presente caso, o
autor não logrou êxito em demonstrar a sua incapacidade laborativa,
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sendo certo que a perícia médica concluiu pela capacidade do
autor. - Apelação desprovida. (TRF-2 - AC: 200851018066560,
Relator: Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, Data
de Julgamento: 18/04/2013, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA,
Data de Publicação: 02/05/2013)
PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. - Não tem
direito ao benefício da aposentadoria por invalidez, o segurado,
em relação ao qual, a perícia médica judicial concluiu pela
inexistência de incapacidade laborativa. - O benefício é devido,
apenas, ao segurado que for considerado incapaz é insuscetível
de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta
subsistência. - Recurso conhecido e provido (STJ - REsp: 226094
SP 1999/0070812-1, Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI,
Data de Julgamento: 10/04/2000, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação: DJ 15.05.2000 p. 183)
Ante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial,
resolvendo o MÉRITO com fulcro no artigo 487, I, do Código de
Processo Civil.
CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e honorários
advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, na forma do Artigo 85, §§2º, 6º e 8º do Código
de Processo Civil, uma vez que este Diploma Legal consagrou aos
Advogados Públicos tal direito, na forma do artigo 85, § 19.
No entanto, em virtude do benefício da gratuidade judiciária
concedido a parte autora, resta suspensa a exigibilidade do
pagamento das custas e honorários, pelo prazo de cinco anos, em
conformidade com o Artigo 98, §3º do Código de Processo Civil e
com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “O litigante
protegido pela gratuidade judiciária, quando vencido, mesmo
estando liberado do ônus de sucumbência, inclusive honorários
advocatícios, ficará obrigado a pagá-los, no prazo de cinco anos,
em havendo alteração para melhor de sua situação patrimonial”
(Resp 295.823/RN, Rel. Min Jorge Scartezzini, Quinta Turma, Dje
13/08/2001, p. 232).
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Em caso de eventual recurso, intime-se o(a) apelado(a) para
apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do CPC.
Nada pendente, arquivem-se.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 9 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
________________________PROCESSO
Nº:
700021934.2016.8.22.0004
PROTOCOLADO EM: 16/02/2018 12:07:13
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: VINICIUS RAYLLAN CARMO LIMA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: ALEX SANDRO CARMO DE AMORIM
Advogado do(a) EXECUTADO:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifico que a parte autora abandonou a
causa por mais de 30 (trinta) dias e, apesar de intimado para suprir
a falta, quedou inerte, conforme se denota pela certidão do Cartório
e requerimento de extinção pela Defensoria Pública de Jaru.
Em senso assim, uma vez verificado o preenchimento de todos os
requisitos processuais, a extinção do feito é medida que se impõe,
como bem assevera a jurisprudência de nosso Eg. Tribunal de
Justiça:
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AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE
REALIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
Constatado nos autos que a extinção do processo, em razão do
abandono da causa pelo autor, foi precedida de intimação pessoal,
nos termos do art. 267, §1º, do CPC, sua manutenção é medida que
se impõe (Processo n. 0000736-62.2010.8.22.0007 - Agravo em
Apelação. Relator: Desembargador Alexandre Miguel. Processo
publicado no Diário Oficial em 01/02/2016).
Por todo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem
apreciação do MÉRITO, na forma do art. 485, inciso III do Código
de Processo Civil.
Sem custas, por força do art 6º da Lei 3896/2016.
Libere-se eventual constrição.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Nada pendente, arquive-se.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 0000333-03.2013.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 14/03/2018 08:28:16
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: ELVIS MARTINS DE PAULA
Advogado do(a) EXECUTADO: NAYBERTH HENRIQUE ALCURI
AQUINIO BANDEIRA - RO2854
Vistos, etc.
Considerando a petição retro, o presente DESPACHO valerá como
alvará autorizativo para as demais providências junto ao Detran/
Cartório Eleitoral/Cartórios Extrajudiciais/Idaron/Junta Comercial e
Concessionárias de Água/Energia.
Aguarde-se eventual manifestação por 10 (dez) dias.
Nada sendo requerido, uma vez que o feito já fora suspenso
na forma do art. 40 da LEF, prossiga com o arquivamento já
determinado pelo juízo.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7002104-18.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 29/06/2018 16:51:34
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ALEXANDRA ALVES VIEIRA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: CAIO BRAULIO DE SOUSA BARBOSA
- RO9192
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
Ante a comprovação do recolhimento das custas, o feito deve
prosseguir.
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Proceda-se a citação da parte requerida para os termos da
presente ação, bem como para contestar, querendo, no prazo
de 30 (trinta) dias, consoante art. 183 e 335 do CPC, sendo que
tal prazo começará a fluir de acordo com as hipóteses do art.
231 do mesmo Diploma Legal.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
SIRVA A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /PRECATÓRIA
DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO E DEMAIS ATOS.
Dados para cumprimento: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL – INSS, Entidade Autárquica Federal, na pessoa de seu
representante Legal, com endereço na Av. Nações Unidas nº.
271, Bairro Nossa Senhora das Graças - CEP: 76804-099.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000,
Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7003687-72.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 24/10/2017 14:41:58
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: DENIVER MESSIAS DA SILVA, EDIVALDO DE
OLIVEIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Em que pese o teor da petição de ID n. 19629046, atente-se o
exequente ao teor da DECISÃO de ID n. 19049703, uma vez
que a mesma contemplou as pesquisas junto ao BACENJUD e
as demais podem ser efetuadas na via administrativa, de posse
de alvará autorizativo já deferido.
Desta feita, prossiga no cumprimento aos comandos de ID n.
19049703.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000,
Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7004523-79.2016.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 04/11/2016 11:11:42
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CARLA GIOVANA VIANA BATTISTELLA
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: JEBERSOM ANTONIO BATTISTELLA DE
SOUZA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Expeça-se o necessário, conforme requerido na petição de ID
n.19592619 - Pág. 1.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7003579-43.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 13/10/2017 15:19:04
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JARU - RO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: ALEX SANDRO ROZAO 03628975905, ALEX
SANDRO ROZAO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Em que pese o teor da petição de ID n. 19630093, a pesquisa no
sistema BACENJUD contemplou tanto a pessoa física como a
jurídica, bastando ao exequente atentar-se aos ID’s n. 18738774 Pág. 2 e n. 19049888 - Pág. 2.
Desta feita, prossiga no cumprimento ao DESPACHO s de ID n.
19049888.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7002982-74.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 30/08/2017 16:28:54
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: VENUZIA RESENDE DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR:
RÉU: LINDOMAR DE OLIVEIRA
Advogado do(a) RÉU: IRINEU RIBEIRO DA SILVA - RO0000133
Vistos, etc.
Considerando a petição de ID n.19609381, designo audiência de
instrução para o dia 08/08/2018 às 10:00 horas.
Intime-se a testemunha na forma do § 4º do art. 455 do CPC.
Int.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7003123-93.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 13/09/2017 12:53:15
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: CASA DA LAVOURA MAQUINAS E IMPLEMENTOS
AGRICOLAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOSE FERNANDO ROGE RO0005427
EXECUTADO: IVONEIDE MATEUS DE SOUZA
Advogado do(a) EXECUTADO:
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SENTENÇA
Vistos, etc.
Considerando o total cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA
A EXECUÇÃO, na forma do art. 924, II, do Novo Código de
Processo Civil.
Expeça-se o necessário.
Sem custas, por força do art. 5º, I, do Regimento de Custas - Lei
Estadual nº. 3.896/2016.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7004100-22.2016.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 04/10/2016 10:34:44
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
AUTOR: AUTO POSTO CENTRAL LTDA
Advogado do(a) AUTOR: PIERO FILIPI DE CARVALHO LIMA RO0006297
RÉU: ANDRE LOPES MOURA
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
Prossiga com a suspensão já determinada no DESPACHO de ID
n.19423768 - Pág. 1.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 0035651-33.2002.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 28/05/2018 12:28:57
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: OLIVIA DE SOUZA FERREIRA
Advogados do(a) EXEQUENTE: SILVIA ZANINI DA SILVA RO1396, DILSON JOSE MARTINS - RO0003258, EUNICE BRAGA
LEME - RO0001172, ROSECLEIDE DUTRA DAMASCENO RO1266
EXECUTADO: CLAUDINEI FERREIRA DIAS, CELIA REGINA
ALVES, LAUDECI FERREIRA DIAS, CLEIDE CRISTINA
FERREIRA DIAS, CENTURIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME, OSIRIS CRIVELARI
Advogado do(a) EXECUTADO: JOBECY GERALDO DOS
SANTOS - RO000541A
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado
do(a)
EXECUTADO:
DILNEY
EDUARDO
BARRIONUEVO ALVES - RO000301B
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Procedi a consulta via INFOJUD, conforme solicitado, sendo que
em relação a empresa, não foram localizadas maiores informações:
No tocante aos demais executados, as informações foram
anexadas.
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Desta feita, diga a parte autora o que de direito de forma objetiva.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7001248-54.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 19/04/2018 11:12:57
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: SELMA BISPO CORREIA
Advogado do(a) AUTOR: EMILZE MARIA ALMEIDA SILVA RO0002868
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
1) Considerando a necessidade de produção de prova testemunhal,
designo audiência de instrução para o dia 15/08/2018 às 10:00
horas.
1.1) Caso o rol de testemunhas ainda não tenha sido apresentado,
as partes deverão apresentá-lo no prazo comum de 05 (cinco) dias,
que fixo em conformidade com o artigo 357, §4º, do Código de
Processo Civil.
2) DECORRIDO O PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DO ROL,
cancele-se a audiência e voltem os autos conclusos para
SENTENÇA.
O advogado deverá informar ou intimar a testemunha por ele
arrolada do dia, da hora e do local da solenidade designada,
dispensando-se a intimação do juízo (art. 455 do CPC).
Esta intimação deverá ser realizada por carta com aviso de
recebimento, devendo o causídico juntar aos autos, com
antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência,
cópia da correspondência de intimação e do comprovante de
recebimento (art. 455, §1º do CPC).
Cumpre ressaltar que, a inércia na realização da intimação a que
se refere o §1º do artigo supracitado, importa em desistência da
inquirição da testemunha.
Fica dispensada a comprovação, desde que a parte se comprometa
a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação
e, caso a testemunha não compareça, presumir-se-á a desistência
de sua oitiva (art. 455, § 2º do mesmo Diploma Legal).
A intimação pela via judicial ocorrerá tão somente nas hipóteses do
§ 4º do art. 455 do CPC.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7001065-83.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 09/04/2018 10:34:58
CLASSE: FAMÍLIA- INTERDIÇÃO (58)
REQUERENTE: JOSE MENDES DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: JHONATAN APARECIDO
MAGRI - RO0004512
REQUERIDO: MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERIDO:
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Vistos, etc.
1) Considerando a disposição expressa na lei processual civil,
DESIGNO AUDIÊNCIA para entrevista do curatelando, a ser
realizada no dia 21/09/2018 às 08:30 horas, na residência do
requerido, esta situada na Linha 630, km 70, no município de JaruRO.
Para tanto, o requerente deverá providenciar os meios de
locomoção para o Juiz, Servidores da Justiça, o Promotor de Justiça
e o Defensor Público, curador especial do requerido, atentando-se
para o horário de saída, às 06:30 horas, na sede do Fórum de Jaru.
2) Após a solenidade, CITE-SE o(a) curatelando(a), advertindoo(a) de que poderá oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da data da entrevista, conforme disposto no artigo
752, caput, do Código de Processo Civil.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 0006093-93.2014.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 05/03/2018 16:33:14
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: REAL COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS
PARA CONSTRUCAO LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: NIVEA MAGALHAES SILVA RO0001613
EXECUTADO: WILTON FERREIRA AZEVEDO JUNIOR, CAD
ENGENHARIA E PROJETOS, BEATRIZ DOS ANJOS AZEVEDO,
CARLA DANIELLY DOS ANJOS PEREIRA AZEVEDO
Advogados do(a) EXECUTADO: CARLA DANIELLY DOS ANJOS
PEREIRA AZEVEDO - RO7850, CARLOS PEREIRA LOPES RO0000743
Advogados do(a) EXECUTADO: CARLOS PEREIRA LOPES RO0000743, MAGALI FERREIRA DA SILVA - RO000646A
Advogado do(a) EXECUTADO: CARLA DANIELLY DOS ANJOS
PEREIRA AZEVEDO - RO7850
Advogado do(a) EXECUTADO: CARLA DANIELLY DOS ANJOS
PEREIRA AZEVEDO - RO7850
Vistos, etc.
Considerando que a proposta de ID n. 19644649 atende ao
limite prescrito no parágrafo único do art. 891 do CPC, defiro a
arrematação do imóvel penhorado no ID n. 16655386 - Pág. 8 a 10
Desta feita, deverá o arrematante depositar em juízo o valor
descrito no ID n. 19640317, qual seja, R$ 39.396,75 (trinta e nove
mil trezentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos),
no prazo de vinte e quatro (24) horas, para fins de expedição do
competente auto de arrematação.
Consigno que a expedição do auto fica condicionada ao pagamento
do ITBI.
Deverá o Cartório inserir cláusula de indisponibilidade no imóvel
arrematado, APÓS O PAGAMENTO DO ITBI, para fins de atender
a hipoteca do art. 895, § 1º do CPC.
A hipoteca/indisponibilidade será retirada após o adimplemento
do débito, a qual fica desde já autorizada com o cumprimento da
obrigação.
Advirto o arrematante que, em caso de atraso no pagamento, o bem
voltará para novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o
arrematante e o fiador remissos (art. 897 do CPC).
Aguarde-se eventual manifestação por 10 (dez) dias após a
lavratura do auto de arrematação, por força do art. 903, § 2º do
CPC.
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Findo o prazo, expeça-se a competente carta de arrematação e/ou
MANDADO de imissão na posse (art. 903, § 3º do CPC).
Feitas tais diligências, voltem os autos conclusos para extinção
Cumpra-se.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7003673-88.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 23/10/2017 12:22:15
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: LUCAS MELO RAMOS
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: RIVELINO RAMOS RIOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
1) Considerando o decurso de prazo certificado pelo cartório,
efetue-se transferência bancária dos valores bloqueados, conforme
requerido na petição de ID n.19349962 - Pág. 1.
2) Após, intime-se a exequente para informar se dá por quitada a
obrigação.
3) Não havendo manifestação, entenderei pelo cumprimento da
obrigação e extinguirei o feito, na forma do artigo 924, II, do Novo
Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7001638-24.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 17/05/2018 17:05:14
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA DE LOURDES DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: JOAQUIM JOSE DA SILVA FILHO RO0003952, JEFFERSON WILLIAN DALLA COSTA - RO0006074
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
1) Considerando a necessidade de produção de prova testemunhal,
designo audiência de instrução para o dia 22/08/2018 às 09:00
horas.
1.1) Caso o rol de testemunhas ainda não tenha sido apresentado,
as partes deverão apresentá-lo no prazo comum de 05 (cinco) dias,
que fixo em conformidade com o artigo 357, §4º, do Código de
Processo Civil.
2) DECORRIDO O PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DO ROL,
cancele-se a audiência e voltem os autos conclusos para
SENTENÇA.
O advogado deverá informar ou intimar a testemunha por ele
arrolada do dia, da hora e do local da solenidade designada,
dispensando-se a intimação do juízo (art. 455 do CPC).
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Esta intimação deverá ser realizada por carta com aviso de
recebimento, devendo o causídico juntar aos autos, com
antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência,
cópia da correspondência de intimação e do comprovante de
recebimento (art. 455, §1º do CPC).
Cumpre ressaltar que, a inércia na realização da intimação a que
se refere o §1º do artigo supracitado, importa em desistência da
inquirição da testemunha.
Fica dispensada a comprovação, desde que a parte se comprometa
a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação
e, caso a testemunha não compareça, presumir-se-á a desistência
de sua oitiva (art. 455, § 2º do mesmo Diploma Legal).
A intimação pela via judicial ocorrerá tão somente nas hipóteses do
§ 4º do art. 455 do CPC.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7002192-56.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 10/07/2018 09:30:33
CLASSE: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
DEPRECANTE: CLAUDEMIR SERGIO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) DEPRECANTE: EVANILDE DOS SANTOS
CARVALHO - SP296422
DEPRECADO: MARTA FERREIRA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) DEPRECADO:
Vistos, etc.
Considerando o cumprimento dos requisitos do art. 267 do Novo
Código de Processo Civil e, não sendo o caso da recusa prevista
no art. 267 do mesmo Diploma Legal, cumpra-se com o deprecado,
utilizando a PRECATÓRIA COMO MANDADO.
Em caso de oitiva de testemunha e/ou realização de hasta pública,
fica o Cartório autorizado a agendar a solenidade adequada.
Todavia, consigno ao advogado de sua incumbência para informar/
intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local
da solenidade designada, dispensando-se a intimação do juízo,
conforme prescreve o art. 455 do CPC.
Deverá o Cartório também, promover a comunicação necessária,
na forma do art. 232 do CPC.
Cumprida a carta, proceda a devida devolução ao juízo de origem
no prazo de 10 (dez) dias, independentemente de traslado, pagas
as custas pela parte quando necessário (art. 268 do CPC).
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
DADOS PARA CUMPRIMENTO:
Nome: Marta Ferreira de Oliveira
Endereço: Linha 642, KM 60 ZONA RURAL - CEP: 76890-000,
JARU/RO.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7002034-98.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 25/06/2018 14:26:59
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
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EXEQUENTE: LUZIA RAMOS FERREIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JHONATAN APARECIDO MAGRI
- RO0004512
EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
1) Ante a concordância expressa da Autarquia Previdenciária,
HOMOLOGO OS CÁLCULOS apresentados pela parte autora.
1.1) Expeçam-se as competentes requisições e aguarde-se
eventual pagamento em arquivo.
2) Com a vinda dos mesmos, fica desde já autorizada a expedição
de alvará de valores pertencentes ao advogado da parte autora.
2.1) Em caso de solicitação da quantia em favor da requerente,
fica também autorizada a expedição de alvará, desde que a parte
autora compareça em cartório, a fim de ser cientificada do valor
depositado em conta judicial.
2.2) Caso o causídico tenha dificuldade em contatar com o(a)
requerente o Juízo poderá intimá-lo(a).
2.3) Em caso de falecimento do autor, deverá se fazer acompanhar
de eventuais herdeiros.
3) Após a expedição dos alvarás, ou transferência dos valores para
conta a ser informada, voltem os autos conclusos para extinção.
Cumpra-se.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3°, DO CPC.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7002195-11.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 10/07/2018 10:33:31
CLASSE: FAMÍLIA- REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS (194)
REQUERENTE: T. D. C.
Advogado do(a) REQUERENTE: IASMINI SCALDELAI DAMBROS
- RO7905
REQUERIDO: V. B. S.
Advogado do(a) REQUERIDO:
Vistos, etc.
Trata-se de ação revisional de alimentos c/c regulamentação de
visitas que foram fixados na 1ª Vara Cível desta comarca, conforme
atesta o documento que instrui a inicial.
Ocorre que, considerando a entrada em vigor da Lei n. 13.105/15
da data de 18 de março de 2016, as normas processuais terão
aplicação imediata, conforme disposto no art. 14 do mesmo Diploma
Legal, nestes termos: “A norma processual não retroagirá e será
aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os
atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas
sob a vigência da norma revogada”.
Desta feita, verifica-se a existência de competência funcional,
uma vez que a ação revisional/exoneratória deve ser processada
e julgada no juízo que fixou originariamente a verba alimentícia,
ante a acessoriedade existente entre as demandas, conforme
estabelece o art. 61 do CPC: “A ação acessória será proposta no
juízo competente para a ação principal”.
Em igual sentido, trago a jurisprudência de nosso Eg. Tribunal de
Justiça:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS COM A MESMA
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
ALIMENTOS. NATUREZA ACESSÓRIA. No caso dos autos, a
ação revisional de alimentos tramita na mesma comarca em que foi
homologada a DECISÃO proferida na ação de alimentos, portanto,
a questão não é territorial, mas, sim, funcional, pois se pretende
estabelecer se há prevenção entre juízo da mesma comarca. O caso
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dos autos depende, assim, da análise do critério de competência
funcional, que visa distribuir a competência de forma a propiciar o
melhor funcionamento do
PODER JUDICIÁRIO, ou seja, está relacionado com o objetivo de
prestar uma tutela jurisdicional mais eficaz. O CPC estabelece que
a ação acessória deve ser ajuizada perante o juízo em que tramita
ou tramitou a ação principal, pois parte-se do princípio que este terá
melhor condições de análise sobre a questão acessória, já que o
competente para a ação principal - art. 108. Destarte, não há como
não reconhecer que a ação revisional de alimentos decorre da
existência anterior de uma ação de alimentos. Daí o seu caráter de
assessoriedade. (Conflito de competência, Processo nº 001015071.2011.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª
Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Walter Waltenberg
Silva Junior, Data de julgamento: 13/12/2011).
Em sendo assim, remetam-se os autos àquele juízo, o qual é o
competente para processar e julgar o presente feito, com as
devidas baixas no distribuidor.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/
RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7001291-25.2017.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 20/04/2017 12:35:29
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: ADEILDO RODRIGUES DE BARROS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Considerando que as diligências não lograram êxito em encontrar
a parte executada e, diante do esgotamento das tentativas de sua
localização, defiro sua citação por edital, na forma do artigo 256,
inciso I do CPC.
Entretanto, uma vez que até o presente não existem os sítios
eletrônicos mencionados no art. 257, inciso II do mesmo CPC,
determino a publicação do edital de citação em jornal local de
ampla circulação, com fundamento no parágrafo único do mesmo
artigo.
Intime-se a parte autora para que providencie o necessário e
comprove a publicação do edital em 10 (dez) dias, o qual terá o
prazo de escoamento de 30 (trinta) dias, com fulcro no art. 257,
inciso III do CPC.
Decorrido o prazo sem manifestação, fica desde já nomeado
como curador especial o Dr. CHRISTOPHER WANDERSON
PRENSZLER COSTA, registrado na OAB/RO sob o n.8860, que
deve ser intimado do encargo e para oferecer defesa no prazo
legal, pelo que os autos devem vir conclusos somente após a
apresentação de resposta pelo curador ora nomeado.
Consigo a parte autora que, eventual pedido de citação por
edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias
autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 (cinco)
vezes o salário-mínimo, revertidos em favor do citando (art. 258 e
parágrafo único do CPC).
Expeça-se o necessário.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 0005025-79.2012.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 12/03/2018 09:04:23
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Advogado do(a) EXEQUENTE:
EXECUTADO: SOLANGIA ROBERTA FILHA FELIX DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Vistos, etc.
Procedi a consulta on-line, via BACENJUD, conforme protocolo abaixo
transcrito:
Dados da requisição Situação da Solicitação: Ordem Judicial ainda
não disponibilizada para as Instituições Financeiras
As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min dos dias úteis serão
consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas
simultaneamente para todas as Instituições Financeiras até às
23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após às
19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às
Instituições Financeiras no arquivo de remessa do dia útil imediatamente
posterior. Número do Protocolo: 20180004281233 Data/Horário de
protocolamento: 10/07/2018 11h49 Número do Processo: 000502579.2012.8.22.0003 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DE RONDONIA Vara/Juízo: 2822 - 2ª Vara Cível de Jaru Juiz
Solicitante: Elsi Antonio Dalla Riva Tipo/Natureza da Ação: Execução
Fiscal CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/
Exeqüente da Ação: DETRAN RO
Dados
dos
pesquisadosRelação
de
pessoas
pesquisadasInstituições
Financeiras/Agências/Contas
pesquisadas 669.271.022-72:SOLANGIA ROBERTA FILHA FELIX
DOS SANTOS Instituições financeiras com relacionamentos com o
CPF/CNPJ no momento da protocolização.
Informações que deseja requisitar Dados sobre contas, investimentos
e outros ativos encerrados: NãoEndereços
Em sendo assim, aguarde-se a resposta por 2 (dois) dias úteis,
conforme estabelece o regramento do Sistema Bacen Jud 2.0, e
retornem os autos conclusos para nova análise.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7001517-93.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 10/05/2018 16:02:52
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE INACIO DA SILVA FILHO
Advogados do(a) AUTOR: GISLENE DE LAPARTE NEVES - RO8783,
DILSON JOSE MARTINS - RO0003258
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
Digam as partes se pretendem produzir outras provas, especificando
sua pertinência, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado
da lide, com fulcro no art. 355, inciso I e no parágrafo único do art. 370,
ambos do CPC.
Determinei a publicação no Diário de Justiça Eletrônico para fins do
art. 205, § 3º, do CPC.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito

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

ANO XXXVI

NÚMERO 126

DIARIO DA JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000,
Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7002046-15.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 26/06/2018 14:27:08
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: HELIO GOMES DA SILVA
Advogados do(a) AUTOR: MAYRA CAMILO RODRIGUES
CALAZAM - RO8067, JOSE UELISSON ALVES LEITE RO7104, HENRIQUE HEIDRICH DE VASCONCELOS MOURA
- RO7497, NATALIA UES CURY - RO8845, ROSANGELA
ALVES DE LIMA - RO7985, HOSNEY REPISO NOGUEIRA RO0006327, ELENARA UES - RO6572
RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
Considerando as informações prestadas pela parte autora,
defiro a gratuidade processual.
Desta feita, proceda a citação da parte requerida via AR para os
termos da presente ação, bem como para contestar, querendo,
no prazo de 15 (quinze) dias, consoante art. 335 do Código de
Processo Civil, sendo que tal prazo começará a fluir a partir da
juntada do aviso de recebimento (art. 231, inciso I do mesmo
Diploma Legal).
Caso o(a) requerido(a) não conteste a ação, será considerado
revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor(a), conforme art. 344 do NCPC.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
SIRVA
A
PRESENTE
COMO
CARTA/MANDADO
/
PRECATÓRIA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO E DEMAIS ATOS.
DADOS PARA CUMPRIMENTO:
Nome: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5, 6, 9, 14 e 15 andares,
Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20031-205
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARU/RO
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000,
Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 0000082-82.2013.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 11/05/2017 11:11:07
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ILSON CARLOS DOLINER
Advogado do(a) AUTOR: JOSE FERNANDO ROGE RO0005427
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PROCURADORIA FEDERAL EM RONDONIA
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
Considerando que as informações apresentadas na petição
retro são de conhecimento público, intime-se o requerido para
manifestar-se conforme requerido no pedido de ID 19611624.
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FÓRUM MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
Rua Raimundo Cantanhede, 1069, setor 2, CEP 76.890-000, Jaru/RO
Fone: 69-3521-3237 e-mail: jaw2civel@tjro.jus.br
PROCESSO Nº: 7000962-76.2018.8.22.0003
PROTOCOLADO EM: 28/03/2018 08:59:52
CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: SERGIO ROBERTO PEGORER - RO2247
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
Vistos, etc.
1) Face a exigência legal de que a parte requerente seja submetida
a exame pericial, nomeio como perito o Dr. EVERSON CAMPOS
DE QUEIROZ, CRM nº 3770, que deverá ser intimado para designar
data, horário e local para realização do exame, ficando ciente de que
o laudo deverá ser entregue no máximo de 15 (quinze) dias após a
realização da perícia médica.
Registre-se que este Juízo vinha, há meses diligenciando na busca de
profissionais capacitados e que aceitassem o munus.
Assim, considerando a carência de outros profissionais qualificados/
habilitados ao exercício do encargo no interior do Estado de Rondônia,
aliado a complexidade da demanda, tenho por bem fixar os honorários
periciais em R$ 310,66 (trezentos e dez reais e sessenta e seis centavos),
valor superior em 25% (vinte e cinco por cento) ao teto máximo previsto
na Resolução nº. 305/2014, do Conselho de Justiça Federal.
Em tempo, tal excepcionalidade encontra guarida no parágrafo único
do art. 28 da sobredita Resolução, bem como na jurisprudência do
Eg. TRF1, ao exarar que “Nos termos da Resolução nº 305/2014
do Conselho da Justiça Federal, as perícias médicas envolvendo
benefícios da assistência judiciária, podem, excepcionalmente, ser
fixadas em montante até 03 vezes superior ao valor teto ordinário de R$
248,53 (duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos)”
(AC 0014555-46.2016.4.01.9199 / MT, Rel. DESEMBARGADOR
FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, PRIMEIRA
TURMA, e-DJF1 de 06/07/2016).
Os honorários médico-periciais serão suportados pelo INSS, ante a
situação de hipossuficiência da parte autora.
2) Deverão ser apresentados ao Sr. Perito, como QUESITOS DO
JUÍZO os seguintes:
- se o examinado é incapaz para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência;
- havendo incapacidade, se esta é susceptível de reabilitação e sua
porcentagem e;- havendo possibilidade de cura da enfermidade,
deverá o Perito estimar a data da possível alta do segurado, em
atendimento ao disposto no artigo 60, §8º, da Lei 8.213/91, Incluído
pela Medida Provisória nº 739, de 08/07/2016.
3) Intimem-se as partes, para os fins do § 1º do art. 465 do CPC:
(I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos.)
Caso sejam necessários exames complementares, o prazo para
entrega do laudo poderá ser dilatado mediante requerimento
fundamentado do perito.
4) Solicite-se o pagamento da perícia mediante à Assistência Judiciaria
Gratuita da Justiça Federal.
5) Com o agendamento da data e do horário da perícia, intimem-se
as partes, DEVENDO O CAUSÍDICO COMPROVAR NOS AUTOS
A CIÊNCIA DA PARTE AUTORA ACERCA DA DATA/HORÁRIO DA
PERÍCIA, PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS QUE ANTECEDEM
O EXAME, SOB PENA DE SER CANCELADA A PERÍCIA.
6) Com a juntada do laudo pericial, as partes serão intimadas para,
querendo, manifestarem-se no prazo comum de 15 (quinze) dias,
podendo o seu eventual assistente técnico, em igual prazo, apresentar
o respectivo parecer (art. 477, §1º do CPC).
DETERMINEI A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO PARA FINS DO ART. 205, § 3º, DO CPC.
Cumpra-se.
Jaru/RO, 10 de julho de 2018.
ELSI ANTONIO DALLA RIVA
Juiz de Direito
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COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Proc.: 1001316-40.2017.8.22.0004
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (2020202020 2020202020)
Denunciado:Bruno Silva de Almeida, Maycon Douglas Ferreira
Tomaz
Advogado:Advogado Não Informado ( 444444444)
SENTENÇA:
Vistos.Juntou-se cópia da certidão de óbito do acusado Maycon
Douglas Ferreira Muniz (fls. 188-189).O representante do
Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do acusado,
em razão do seu falecimento, nos termos do artigo 107, inciso I,
do Código Penal (fls. 190).É o relatório. Decido.A morte é um dos
fundamentos que extingue a punibilidade. A declaração de óbito
juntada nos autos informa que o réu faleceu no dia 14/03/2018
(fls. 188).Assim, com fundamento no art. 107, I, do Código Penal,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu Maycon Douglas
Ferreira Muniz. Ciência ao Ministério Público.P. R. I.Ouro Preto do
Oeste-RO, terça-feira, 10 de julho de 2018.Rogério Montai de Lima
Juiz de Direito

1ª VARA CÍVEL
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7003033-19.2016.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ALZENDA MUNIZ
Advogados do(a) EXEQUENTE: PAULO DE JESUS LANDIM
MORAES - RO0006258, SONIA CRISTINA ARRABAL DE BRITO
- RO0001872
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
INSS - PROCURADORIA FEDERAL EM RONDONIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da documento de ID 19474990 e 19525957,
bem como para que requeira o que entender de direito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7003762-45.2016.8.22.0004
Classe: PETIÇÃO (241)
REQUERENTE: MPRO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) REQUERENTE:
REQUERIDO(A): IRANDIR OLIVEIRA SOUZA e outros
Advogados do(a) REQUERIDO: NERY ALVARENGA RO000470A-A, DIMAS QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR RO0002622
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Advogado do(a) REQUERIDO:
FINALIDADE: Intimar a PARTE REQUERIDA, por meio de seus
procuradores, da r. DECISÃO de ID 19620916: “...Diante do
exposto, por não vislumbrar o interesse processual da medida,
na forma do art. 133 e seguintes do CPC, REJEITO o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica de Transporte Coletivo
Brasil Ltda.Sem custas e sem honorários, por se tratar de incidente
processual. Intimem-se as partes e aguarde-se o prazo para
eventual recurso. Após, arquive-se. Ouro Preto do Oeste, 9 de
Julho de 2018 JOSÉ ANTONIO BARRETTO - Juiz de Direito”.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7005527-17.2017.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NO
SERVICO PUBLICO NO ESTADO DE RONDONIA - ASPER
Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS
- RO0003208
REQUERIDO(A): ELIENE DA SILVA AMORIM
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Certidão de ID 19629504, bem como
para que requeira o que entender de direito, apresentando cálculo
atualizado.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível
Rua Café Filho, 127, Praça Três Poderes, Ouro Preto do Oeste RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34613813
Processo nº: 7002959-91.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA PAULA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AUTOR: DILCENIR CAMILO DE MELO RO0002343
RÉU: INSS
Defiro a gratuidade.
Corrija-se o valor da causa para R$ 16.218,00, que corresponde a
soma de doze prestações vincendas e das prestações vencidas,
nos termos do que determina o art. 292, §1º do CPC.
Indefiro a antecipação de tutela, pois não verifico a presença dos
requisitos necessários para tanto. A requerente relata que sofre
de problemas de saúde desde o ano de 2011, o que afasta a
urgência. Ademais, não existe comprovação efetiva quanto ao
preenchimento dos requisitos legais, quer quanto à qualidade de
segurada especial, quer quanto à incapacidade laborativa. Os
documentos médicos apresentados são antigos, correspondentes
aos anos de 2011 e 2014. A ressonância magnética realizada
no dia 28.04.2017, ou seja, há mais de um ano, não comprova a
impossibilidade de exercer atividades laborativas, apenas relata os
achados do exame de imagem.
Pois bem, a necessidade de perícia médica torna conveniente que
antes de citar a autarquia para contestar o pedido, seja designada
perícia, de forma que a autarquia tenha subsídios para contestar a
pretensão ou formular proposta de acordo.
Não vejo qualquer nulidade na antecipação da prova pericial, ao
contrário, pois implica celeridade processual, economia de atos e
respeito à ampla defesa e contraditório.
Assim, nomeio o Dr. Clever Custódio de Almeida Filho, CRM/RO
3880, médico especialista em perícia médica.
Fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) o valor dos honorários
periciais, os quais serão pagos mediante RPV após a entrega do
laudo.
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Observo que o valor dos honorários foi fixado levando em
consideração a tabela de honorários prevista na Resolução nº
232/2016 do CNJ, bem como o trabalho e o zelo do profissional,
o tempo gasto pelo exame e o deslocamento do perito até esta
comarca.
Soma-se a isso o fato de inexistirem nesta comarca e nas comarcas
vizinhas profissionais dispostos a realizar perícias nos inúmeros
processos previdenciários em trâmite neste Juízo.
Ressalto que o valor arbitrado não destoa do valor médio de uma
consulta médica. Não fosse por isso, a perícia realizada pelo
profissional nomeado não pode ser equiparada à uma consulta
comum, posto que exige uma avaliação completa do paciente, bem
como dos incontáveis exames e laudos que retratam o histórico
de evolução da doença, de forma que seja possível definir o início
da incapacidade laborativa para fins de eventual pagamento de
verbas pretéritas, isso tudo mediante a elaboração de um laudo
conclusivo e detalhado.
Ademais, o parágrafo único do art. 28 da Resolução CJF-2014/305
estabelece que em situações excepcionais poderá o juiz arbitrar
honorários dos profissionais até o limite de três vezes do valor
máximo nela previsto. Ou seja, possível que o juiz, de maneira
fundamentada, majore os honorários para valor superior àquele
inicialmente fixado na resolução, atentando-se, todavia, para
o limite máximo por ela imposto, qual seja, o triplo do montante
estabelecido como regra.
As especificidades do caso em tela, pelas razões já expostas,
impõem o arbitramento dos honorários em valor superior ao fixado
como base em referida resolução. Desta feita, o valor fixado (R$
370,00) é razoável e não ultrapassa o limite máximo previsto para
situações excepcionais, como a que ora se apresenta.
A respeito da possibilidade de o juiz ultrapassar o limite estabelecido
na Resolução em virtude das circunstâncias do caso concreto
seguem os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS
PERICIAIS. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA.
RESOLUÇÃO Nº 305/2014. 1. As perícias judiciais devem observar
a tabela de valores de honorários anexa à Resolução nº 305, de
07 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal, que
atualmente disciplina a matéria. 2. É facultado ao juiz ultrapassar
o limite máximo estabelecido em até três vezes, de acordo com
as especificidades do caso concreto, atendendo ao grau de
especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de
sua realização. (TRF-4 - AG: 50076807420154040000 500768074.2015.404.0000, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE
PEREIRA, Data de Julgamento: 28/04/2015, QUINTA TURMA,
Data de Publicação: D.E. 30/04/2015)
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. JUÍZO ESTADUAL. HONORÁRIOS DE PERITO.
PAGAMENTO. RESOLUÇÃO 305/2014 DO CJF. 1. A Tabela V do
Anexo da Resolução nº 305, de 07/10/2014, do Conselho da Justiça
Federal, contém os valores mínimo e máximo que o magistrado
deve utilizar como referência ao arbitrar os honorários do perito
nomeado. O valor máximo estipulado para perícias é de R$ 200,00
(duzentos reais), com a ressalva de que o juiz poderá ultrapassar
em até 3 (três) vezes o limite máximo, atendendo ao grau de
especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de
sua realização (artigos 25 e 28). 2. No presente caso, levando-se
em conta o quadro clínico apresentado pela agravada, é razoável
a redução dos honorários para R$ 400,00 (quatrocentos reais),
valor médio de uma consulta médica. 3. No que tange à época em
que deve ocorrer o pagamento, deve ser observado o disposto nos
artigos 29 e 32 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 4. Agravo de
instrumento parcialmente provido a fim de reduzir para R$ 400,00
(quatrocentos reais) o valor arbitrado a título de honorários periciais,
ressaltando-se que este valor deverá ser pago, mediante requisição
de pagamento, após as partes se manifestarem sobre o laudo ou,
na hipótese de haver solicitação de esclarecimentos, depois que
estes sejam prestados. (TRF-2 - AG: 00077867820154020000
RJ 0007786-78.2015.4.02.0000, Relator: ANTONIO IVAN ATHIÉ,
Data de Julgamento: 18/05/2016, 1ª TURMA ESPECIALIZADA)
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Intime-se o perito para que agende a data em que realizará a
perícia, bem como para que decline o local da mesma.
O perito poderá ser intimado por meio eletrônico. Vindo informação
quanto à data designada, intime-se a parte requerente, na pessoa
de sua advogada.
Intimem-se as partes para que formulem seus quesitos, caso ainda
não o tenham feito. A parte autora deverá levar consigo exames
médicos e laboratoriais a fim de auxiliar na perícia.
Entregue o laudo, expeça-se, desde logo, RPV em favor do perito
para levantamento de seus honorários.
Após, cite-se a autarquia, observando-se o que dispõe o art. 183,
do CPC.
Ouro Preto do Oeste, 9 de Julho de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7002930-75.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: LEANDRO LOPES NEIVA
Advogado do(a) AUTOR: EDSON ANTONIO SPERANDIO RO0003480
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Defiro a produção de prova testemunhal.
Designo audiência de instrução para o dia 02.08.2018, às 11 horas.
As testemunhas arroladas (ID 19303383, pág. 1) deverão ser
intimadas pelo advogado da parte interessa na produção da prova,
conforme art. 455 do CPC.
Intimem-se as partes.
Ouro Preto do Oeste, 10 de Julho de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7006108-66.2016.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQUERENTE: NAIR BERNARDINA RODRIGUES DE
VASCONCELOS
Advogados do(a) EXEQUENTE: SONIA CRISTINA ARRABAL DE
BRITO - RO0001872, PAULO DE JESUS LANDIM MORAES RO0006258
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
INSS - PROCURADORIA FEDERAL EM RONDONIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da expedição do(s) Alvará(s) n. 300/2018,
devendo providenciar sua impressão, informando a este Juízo o
levantamento e requerendo o que entender de direito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 0002377-94.2010.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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REQUERENTE: MARTA MOREIRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: JHONATAN APARECIDO MAGRI RO0004512
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) RÉU:
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da expedição do(s) Alvará(s) n. 301/2018,
devendo providenciar sua impressão, informando a este Juízo o
levantamento e requerendo o que entender de direito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM DES.
CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 0003505-13.2014.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: JOEL NUNES VIEIRA
Advogado do(a) EXEQUENTE: NAIRA DA ROCHA FREITAS RO0005202
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Documentos de ID 19477300 e ID
19513445, bem como para que requeira o que entender de direito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM DES.
CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001586-25.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: MADALENA DE JESUS COSTA
Advogado do(a) AUTOR: KARINA JIOSANE GORETI THEIS RO0006045
REQUERIDO(A): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL e outros
Intime-se a requerente para, no prazo de 15 dias, indicar as provas
que pretende produzir, justificando a sua utilidade e pertinência. Caso
requeira a produção de prova testemunhal, no mesmo prazo deverá
indicar nome, endereço e qualificação da testemunha, observado
o limite legal, bem como se comparecerá à audiência de instrução
independentemente de intimação.
Ouro Preto do Oeste, 10 de Julho de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM DES.
CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7000284-58.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: CLEIDE OLIVEIRA DE ANDRADE
Advogado do(a) AUTOR: JOSE CARLOS SABADINI JUNIOR RO8698
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Defiro a redesignação da perícia médica, ficando a parte advertida
de que seu não comparecimento implicará preclusão da prova
requerida.
Considerando que o médico Dr. Joaquim Moretti Neto informou a
esse juízo sobre sua impossibilidade temporária de realizar periciais,
já que está em tratamento de LER – Lesão por Esforço Repetitivo
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e, ainda, visando empregar celeridade na tramitação do processo,
substituo-o pelo Dr. Clever Custódio de Almeida Filho, CRM/RO
3880, médico especialista em perícia médica.
Fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) o valor dos honorários
periciais, os quais serão pagos mediante RPV após a entrega do laudo.
Observo que o valor dos honorários foi fixado levando em
consideração a tabela de honorários prevista na Resolução nº
232/2016 do CNJ, bem como o trabalho e o zelo do profissional, o
tempo gasto pelo exame, o deslocamento do perito até esta comarca.
Intime-se o perito para que agende a data em que realizará a perícia,
bem como para que decline o local da mesma.
O perito poderá ser intimado por meio eletrônico. Vindo informação
quanto à data designada, intime-se a parte requerente na pessoa de
seu advogado.
Apresentado o laudo, expeça-se desde logo a RPV.
A parte autora deverá levar consigo exames médicos e laboratoriais
a fim de auxiliar na perícia.
Ouro Preto do Oeste, 10 de Julho de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM DES.
CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 0000860-20.2011.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: JANETE LOPES DOS REIS DE SOUZA
Advogados do(a) AUTOR: NIVEA MAGALHAES SILVA - RO0001613,
ANA CRISTINA MENEZES RODRIGUES - RO0004197
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Em que pesem os argumentos expostos pela requerente, a requerida
já deixou explícito que não aceitará contraproposta.
Assim, intime-se a requerente para dizer se pretende produzir outras
provas, justificando a utilidade e pertinência. Prazo de 15 dias.
Não sendo requeridas outras provas, tornem os autos conclusos
para julgamento.
Ouro Preto do Oeste, 10 de Julho de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM DES.
CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7002891-44.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: RAIANY SOARES DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: MARISSELMA MARIA MARIANO
BARBOSA - RO0001040
REQUERIDO(A): Município de Nova União - RO
Advogado do(a) RÉU:
Homologo o pedido de desistência e extingo o processo sem resolver
o MÉRITO, na forma do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo
Civil.
Sem custas.
Intime-se e arquive-se.
Não há necessidade de intimação do requerido, uma vez que não
houve citação.
Ouro Preto do Oeste, 10 de julho de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste
1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7003776-29.2016.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ANTONIO ALVES DE SA
Advogados do(a) EXEQUENTE: SONIA CRISTINA ARRABAL DE
BRITO - RO0001872, PAULO DE JESUS LANDIM MORAES RO0006258
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Documento de ID 19477300 e ID
19513445, bem como para que requeira o que entender de direito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste
1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7000272-78.2017.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: JOSE DOS SANTOS
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER MIGUEL CARAM RO0005368, KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O executado foi citado e não opôs embargos. Assim, homologo os
cálculos apresentados pela exequente.
Expeça-se RPV para quitação do valor devido.
Enquanto pendente de pagamento, o processo permanecerá
suspenso.
Após o depósito e expedição de alvará para o levantamento, os
autos tornarão conclusos para extinção.
Ouro Preto do Oeste, 10 de Julho de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste
1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7000389-35.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: JOSE AURELIANO DE MORAES
Advogados do(a) AUTOR: ALEXANDRE MORAIS DOS SANTOS RO0003044, EUNICE BRAGA LEME - RO0001172
REQUERIDO(A): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro
DPVAT S/A
Advogados do(a) RÉU: WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665,
IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR - RO0005087, PAULO
BARROSO SERPA - RO0004923, JOSE HENRIQUE BARROSO
SERPA - RO9117
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Contestação de ID 19497705, bem
como para, querendo, impugná-la no prazo legal.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste
1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 0003888-88.2014.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL SGANZERLA
DURAND - RO004872A
REQUERIDO(A): GENIVALDO JOSE DE SOUSA e outros (3)
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Para realização das diligências eletrônicas, o exequente deve
promover o recolhimento das respectivas custas, na forma do
art. 17 da Lei 3.896/2016.
Para tanto, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias.
Int.
Ouro Preto do Oeste, 10 de julho de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste
1ª Vara Cível
Rua Café Filho, 127, Praça Três Poderes, Ouro Preto do Oeste
- RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34613813
Processo nº: 7002567-54.2018.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: GABRIEL LOPES RIBEIRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: ANTONIO ZENILDO TAVARES
LOPES - RO7056
EXECUTADO: DIEGO SILVERIO GOMES. Endereço: Avenida
Daniel Comboni nº 1086, bairro Jardim Tropical. Ouro Preto do
Oeste
EXECUTADA: MIRIAM SILVERIO GOMES. Endereço: Avenida
Daniel Comboni nº 1086, bairro Jardim Tropical, Ouro Preto do
Oeste
Citem-se os executados para que, no prazo de 03 dias, paguem
a dívida exequenda (R$ 21.550,34).
Fixo honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa, em
conformidade com o artigo 827 do CPC.
Deverá constar no MANDADO que em caso de integral
pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, a verba
honorária será reduzida pela metade (artigo 827, § 1º, do CPC).
Decorrido o prazo estipulado, sem pronto pagamento,
procederá o Oficial de Justiça, de imediato, penhora de bens e
sua avaliação de tantos quanto bastem para o pagamento do
valor principal atualizado e honorários advocatícios, lavrandose os respectivos autos, e de tais atos intimando, na mesma
oportunidade, o executado, que, independentemente de
penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por
meio de Embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados,
conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (artigos 914
e 915 do CPC).
SIRVA O PRESENTE DE MANDADO DE CITAÇÃO,
EXECUÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO, INTIMAÇÃO e
REGISTRO.
Ouro Preto do Oeste, 10 de Julho de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7005848-86.2016.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: SALATIEL CORREA CARNEIRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: PABLO ROSA CORREA
CARNEIRO DE ANDRADE - RO0004635
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Documento de ID 19557403 e
DESPACHO de ID 19509448, bem como para que requeira o que
entender de direito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7003278-93.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: MARIA JANESLEI CAMPOS
Advogado do(a) AUTOR: TEREZINHA MOREIRA SANTANA RO0006132
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
INSS - PROCURADORIA FEDERAL EM RONDONIA
Intime-se para que junte aos autos a certidão de óbito, no prazo de
05 dias, sob pena de extinção por abandono.
Ouro Preto do Oeste, 10 de Julho de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7002385-68.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: NORIMAR CANO DE LUNA NERES
Advogado do(a) AUTOR: KARINA JIOSANE GORETI THEIS RO0006045
REQUERIDO(A): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL e outros
O documento de ID 187152214 comprova que a requerente
apresentou pedido administrativo para concessão do benefício de
aposentadoria por idade. Portanto, não há que se falar em falta de
interesse processual.
O pedido para pagamento de créditos retroativos corresponde às
prestações vencidas a partir de 25.01.2018. Logo, a prescrição não
está configurada.
Dito isso, afasto as matérias preliminarmente arguidas pela
autarquia requerida.
Intime-se a requerente para, no prazo de 15 (quinze), dizer
se pretende produzir outras provas, justificando a utilidade
e pertinência. Sendo requerida a prova testemunhal deverá
apresentar o respectivo rol com a qualificação das testemunhas.
Ouro Preto do Oeste, 10 de Julho de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível
Rua Café Filho, 127, Praça Três Poderes, Ouro Preto do Oeste RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34613813
EDITAL
PARA
CONHECIMENTO
DE
TERCEIROS
INTERESSADOS
(Interdição)
Processo: 7002585-46.2016.8.22.0004
Classe: FAMÍLIA- INTERDIÇÃO (58)
Assunto: [Tutela e Curatela, Assistência Judiciária Gratuita,
Capacidade Processual, Interdição]
Valor da Causa: R$ 9.680,00
Parte Autora: JOSE EUGENIO FERREIRA
Advovado: ROSILENE PEREIRA DE LANA OAB/RO 6437.
Parte Requerida: REGINALDO PETARLI FERREIRA
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA.
José Antônio Barretto, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta
Comarca, na forma legal.
FAZ SABER a todos quanto o presente virem ou dele conhecimento
tiverem e possa interessar, que por este Juízo e Cartório Cível
tramita os autos nº 7002585-46.2016.8.22.0004 de Interdição
proposta por JOSE EUGENIO FERREIRA em face de REGINALDO
PETARLI FERREIRA. É o presente para conhecimento de
terceiros e interessados da interdição de REGINALDO PETARLI
FERREIRA, CPF n. 534.669.002-63 portador(a) da certidão de
nascimento n. 6111, fls. 111, do Livro A-06, expedida pelo Cartório
de Registro Civil de Pessoas Naturais de Ouro Preto do Oeste/RO,
por ser PARCIALMENTE IMPEDIDO de exercer pessoalmente os
atos da vida civil, sendo-lhe nomeado curador o JOSE EUGENIO
FERREIRA,brasileiro, casado, agricultor, inscrito o RG sob nº
27672 SSP/RO, e CPF/MF 102.859.622-72, filho de Arlinda
Ferreira, residente e domiciliado na linha 210, Km 08, Gleba 21-A,
lote 17, zona rural na Comarca de Ouro Preto do Oeste- RO, tudo
nos termos da SENTENÇA de ID 18617233 exarada nos autos
em 24 de maio de 2018, cuja parte dispositiva é a seguinte: “[...]
Pelo exposto, confirmo a DECISÃO de id. 4043199 e DECRETO
a INTERDIÇÃO parcial de REGINALDO PETARLI FERREIRA
determinando a limitação para prática dos atos relacionados
aos direitos de natureza patrimonial e negocial, quais sejam:
emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou
ser deMANDADO, bem como para a prática de atos administração
de valores e bens, mormente os recebidos a título de benefício
previdenciário, nos termos do artigo 85 da Lei nº 13.146, de 6 de
julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Declaro-o
relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil, conforme
artigo 4º, inc. III do Código Civil e, nos termos do respectivo art.
1775, §1º, nomeio-lhe Curador, em caráter definitivo, o requerente
do pedido, seu pai JOSE EUGENIO FERREIRA.”.
Ouro Preto do Oeste/RO, 3 de julho de 2018.
Geiser Vicente Campos Cruz
Diretora de Cartório
(assinado por determinação judicial)
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001356-80.2018.8.22.0004
Classe: FAMÍLIA- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)
REQUERENTE: V. C. D. O.
Advogados do(a) EXEQUENTE: GLEICI DA SILVA RODRIGUES RO5914, CAIRO DA SILVA RODRIGUES - RO9253
REQUERIDO(A): M. A. D. O.
FINALIDADE: Intimar a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, do r. Documento de ID 19482816.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7004657-06.2016.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL SGANZERLA DURAND
- RO004872A
REQUERIDO(A): AGROVET LTDA - ME e outros (2)
Compulsando atentamente os autos não vislumbro a irregularidade
apontada pelo exequente.
Os requeridos Agrovet Ltda-ME e Valdevino Timóteo de Lima foram
citados por edital (ID 8378193 e 10338266), já o requerido Murilo
Lima dos Santos foi citado pessoalmente (ID 8840871).
Nos termos da DECISÃO de ID 11220210 os embargos monitórios
foram rejeitados, constituindo-se de pleno direito o título executivo
judicial.
Alterada a classe processual para cumprimento de SENTENÇA e
atualizado o débito, foi determinada a intimação dos executados
para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, tudo conforme
previsto no art. 513, §2º do CPC.
Portanto, não se trata de nova citação dos requeridos/ executados,
mas sim de intimação para pagamento do débito. O prosseguimento
do processo na fase de cumprimento de SENTENÇA ocorreu
conforme previsão do art. 701, §2º do CPC.
A informação de que o cumprimento de SENTENÇA foi distribuído
sob o nº 7004657-06.2016.8.22.0004 na 2ª Vara Cível não procede.
O número mencionado é justamente desse processo que está
em curso nesta 1ª Vara Cível desde 23.08.2016 e cuja a classe
processual foi regularmente alterada quando ocorreu a constituição
do titulo executivo judicial.
O exequente deve comprovar, no prazo de 05 dias, a distribuição
da carta precatória para intimação do executado Murilo Lima dos
Santos.
Certifique-se quanto ao decurso do prazo correspondente a
intimação editalícia de Agrovet Ltda- Me e Valdevino Timóteo de
Lima.
Intime-se.
Ouro Preto do Oeste, 10 de Julho de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito

ADVERTÊNCIAS:
1 – O réu será isento do pagamento de custas processuais se
cumprir o MANDADO no prazo.
2 – Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial,
independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o
pagamento e não apresentados os embargos à ação monitória
3 – Os embargos independem de prévia segurança do Juízo e
deverão ser opostos nos prazo de 15 (quinze) dias.
DESPACHO: “Defiro o pedido de id. 18910649. Citem-se por edital,
expedindo-se o necessário. ”.
OBSERVAÇÃO: Este processo pode ser visualizado de forma
integral através do sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE
– 1º Grau), disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia (www.tjro.jus.br).
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Cássio Sbarzi Guedes, Rua
Daniel Comboni, Lote 340, Quadra 88, Setor 2, Centro, nº 1480,
Ouro Preto do Oeste/RO - CEP 76.920-000 Fax: (69)3461-3813,
Fone: (69)3461-2050.
Ouro Preto do Oeste/RO, 12 de junho de 2018.
Geiser Vicente Campos Cruz
Diretora de Cartório
Assina por determinação do Juiz

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste - 1ª Vara Cível
Rua Café Filho, 127, Praça Três Poderes, Ouro Preto do Oeste RO - CEP: 76800-000 - Fone:(69) 34613813
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias
CITAÇÃO DE: JULIO LUIZ PEDRI VALENCA, CPF 325.713.99-34
e ZULEIDE MATSUMOTO PEDRI VALENCA, CPF 107.305.75268, atualmente em local incerto e não sabido.
Processo: 7001736-06.2018.8.22.0004
Classe: MONITÓRIA (40)
Parte Autora: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado: SERVIO TULIO DE BARCELOS (OAB/RO 6673)
Parte Requerida: VALENCA & VALENCA LTDA - EPP e outros (2)
Responsável pelas Despesas e Custas: Parte Autora.
FINALIDADE: CITAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s) para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague(m) a importância de R$
182.710,68 (cento e oitenta e dois mil, setecentos e dez reais e
sessenta e oito centavos) em espécie e honorários advocatícios de
5% (cinco porcento) do valor atribuído à causa, ficando advertida
de que poderá, no mesmo prazo, opor embargos à ação monitória
que suspenderão a eficácia do MANDADO inicial.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7003192-25.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: GIRLENE OLIVEIRA CAVALCANTI e outros (2)
Advogados do(a) AUTOR: MIRIAN OLIVEIRA CAMILO - RO7630,
JORMICEZAR FERNANDES DA ROCHA - RO0000899
Advogados do(a) AUTOR: MIRIAN OLIVEIRA CAMILO - RO7630,
JORMICEZAR FERNANDES DA ROCHA - RO0000899
Advogados do(a) AUTOR: MIRIAN OLIVEIRA CAMILO - RO7630,
JORMICEZAR FERNANDES DA ROCHA - RO0000899
REQUERIDO(A): TRANSPORTADORA BERGMANN LTDA e
outros (2)
Advogado do(a) RÉU: JANE REGIANE RAMOS NASCIMENTO RO0000813
Advogado do(a) RÉU:
Advogados do(a) RÉU: DAIANY CRISTINA BRANDAO - RO8367,
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - RO0004571, PAULO
EDUARDO PRADO - SP182951

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7004718-61.2016.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS
EMPRESARIOS DO CENTRO DO ESTADO DE RONDONIA SICOOB CENTRO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RODRIGO TOTINO - SP0305896
REQUERIDO(A): DENIR LOSS MOZA
Defiro a suspensão do processo por 1 (um) ano, conforme preceitua
o art. 921, §1º, do CPC.
Decorrido sem o prazo sem que haja manifestação do exequente,
os autos deverão ser remetidos ao arquivo provisório, iniciando-se
o cômputo do prazo de prescrição intercorrente.
Int.
Ouro Preto do Oeste, 10 de Julho de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito

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

ANO XXXVI

NÚMERO 126

DIARIO DA JUSTIÇA

Declaro encerrada a instrução.
Intimem-se as partes, através de seus advogados, para que
apresentem suas considerações finais, na forma de memoriais.
Prazo comum de 15 dias.
O requerido Edemar deve ser intimado através do núcleo da
Defensoria Pública em Pimenta Bueno.
Após, a apresentação dos memoriais pelas partes, ou decorrido o
prazo, colha-se o parecer do Ministério Público, uma vez que há
menor de idade no processo.
Ouro Preto do Oeste, 10 de julho de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste
1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001455-84.2017.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: NATANAEL ALVES DO NASCIMENTO
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER MIGUEL CARAM RO0005368, KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Documento de ID 19477464 e 19515018,
bem como para que requeira o que entender de direito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste
1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7006445-55.2016.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: ELENICE ALVES MARTINS REIS
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO RIOLA DOS SANTOS
JUNIOR - RO0002640
REQUERIDO(A): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL e outros
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Documento de ID 19478105 e 19515806,
bem como para que requeira o que entender de direito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7003486-14.2016.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: RAMIRO DE OLIVEIRA FILHO
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOZIMAR CAMATA DA SILVA RO7793, EDUARDO CUSTODIO DINIZ - RO0003332
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
e outros
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Documento de ID 19477905 e ID
19515381, bem como para que requeira o que entender de direito.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7000097-50.2018.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: AUTO POSTO AVENIDA OURO PRETO LTDA EPP
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEXANDRE ANDERSON
HOFFMANN - RO0003709
REQUERIDO(A): ISAIAS FERREIRA SOUZA
Advogado do(a) EXECUTADO: ODAIR JOSE DA SILVA RO0006662
FINALIDADE: Intimar a PARTE EXECUTADA, por meio de seus
procuradores, do r. DESPACHO de ID 19312647.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001339-44.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: RUTH DE SOUZA LAMEADO
Advogados do(a) AUTOR: PAULO DE JESUS LANDIM MORAES
- RO0006258, SONIA CRISTINA ARRABAL DE BRITO RO0001872, WESLEY SOUZA SILVA - RO7775
REQUERIDO(A): NEWTON DE SOUZA LAMEADO
FINALIDADE: Intimar a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, do r. Documento de ID 19534187 e 19534618.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste
1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7005298-57.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: MANOEL MESSIAS PAIXAO
Advogados do(a) AUTOR: EDER MIGUEL CARAM - RO0005368,
KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460, CRISTIANE DE
OLIVEIRA DIESEL - RO8923
REQUERIDO(A): MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Apelação de ID 19532210, bem como
para, querendo, apresentar contrarrazões.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste
1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7005683-05.2017.8.22.0004
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)
REQUERENTE: CONCREOURO INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP
Advogados do(a) EMBARGANTE: ARIANE MARIA GUARIDO RO0003367, RICARDO OLIVEIRA JUNQUEIRA - RO0004477
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REQUERIDO(A): SEBASTIAO JOSE ARANTES JUNIOR e outros
(8)
Advogado do(a) EMBARGADO: MAGDA ROSANGELA FRANZIN
STECCA - RO0000303
Advogado do(a) EMBARGADO: MAGDA ROSANGELA FRANZIN
STECCA - RO0000303
Advogado do(a) EMBARGADO: MAGDA ROSANGELA FRANZIN
STECCA - RO0000303
Advogado do(a) EMBARGADO: MAGDA ROSANGELA FRANZIN
STECCA - RO0000303
Advogado do(a) EMBARGADO: MAGDA ROSANGELA FRANZIN
STECCA - RO0000303
Advogado do(a) EMBARGADO: JULYANDERSON POZO
LIBERATI - RO0004131
Advogado do(a) EMBARGADO: JULYANDERSON POZO
LIBERATI - RO0004131
Advogado do(a) EMBARGADO:
Advogados do(a) EMBARGADO: MARIA DE LOURDES BATISTA
DOS SANTOS - RO0005465, NATHALY DA SILVA GONCALVES
- RO0006212, DIOGENES NUNES DE ALMEIDA NETO RO0003831, MARCIO VALERIO DE SOUSA - RO0004976
Me parece que o conflito de interesses ainda permanece, posto
que a advogada que subscreve a petição em nome do embargado
Maciel Ferreira da Silva é a mesma que postula em nome da
embargante, ou seja, há postulação em nome de partes contrárias.
De todo modo, havendo insistência na atuação, deve ser
regularizada a representação processual.
Prazo de 10 dias.
Ouro Preto do Oeste, 10 de julho de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste
1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7003458-12.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: ORLETE PIRES DE JESUS
Advogado do(a) AUTOR: LIVIA DE SOUZA COSTA - RO7288
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL INSS e outros (2)
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada da Documento de ID 19552269, bem como
para que requeira o que entender de direito.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste
1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7004119-25.2016.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: SEBASTIÃO JOSE JACINTO
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA
- RO0003505
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada para caso queira, manifeste-se acerca do
Documento de ID 19546458, bem como para que requeira o que
entender de direito.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7002822-12.2018.8.22.0004
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - SICOOB
OUROCREDI
Advogados do(a) EXEQUENTE: EDER MIGUEL CARAM RO0005368, KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460
REQUERIDO(A): L. J. ORDEN FRIO LTDA - ME e outros (2)
Advogado do(a) EXECUTADO:
FINALIDADE: Fica a PARTE AUTORA, por meio de seus
procuradores, intimada para retirar Carta Precatória (ID 19552989)
expedida, comprovando sua distribuição.
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7002974-60.2018.8.22.0004
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: NADIA APARECIDA ZANI ABREU
Advogado do(a) EXEQUENTE: NADIA APARECIDA ZANI ABREU
- RO000300B
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL INSS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Ao que consta o benefício ainda foi implantado.
O termo final para cálculo dos honorários advocatícios é a data de
implantação do benefício.
Nesse caso, esclareça a razão de ingressar com a execução dos
honorários se ainda não houve a implantação, inclusive porque
muito provavelmente existirão resíduos.
Prazo de 10 dias.
Ouro Preto do Oeste, 10 de julho de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7001533-78.2017.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: ALEONE MENDONCA
Advogados do(a) AUTOR: EDER MIGUEL CARAM - RO0005368,
KARIMA FACCIOLI CARAM - RO0003460, DAIANE ALVES
STOPA - RO7832
REQUERIDO(A): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro
DPVAT S/A
Advogados do(a) RÉU: WILSON VEDANA JUNIOR - RO0006665,
ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO - RO000303B
I – RELATÓRIO
Trata-se de ação de cobrança complemento de seguro obrigatório
proposta por ALEONE MENDONÇA, qualificado nos autos, em
face da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S. A., também qualificada.
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O autor afirma que foi vítima de acidente de trânsito em 16 de março
de 2016, o qual resultou em lesões na perna direita e mão direita.
Diz que seu pedido de indenização foi indeferido pela Seguradora.
Requer a concessão dos benefícios da gratuidade, bem como
condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente do
Seguro Obrigatório na importância mínima de R$ 6.750,00. Juntou
documentos.
Deferida a gratuidade (id. 10340337), a requerida foi citada e
apresentou contestação onde impugnou a concessão da gratuidade.
No MÉRITO, defendeu a necessidade de realização de perícia médica
para constatação de eventual lesão e que em caso de condenação
deveriam ser observados os limites legais de indenização. Requereu
a revogação da gratuidade e a improcedência do pedido.
Réplica no id. 11856464.
DECISÃO afastando impugnação da gratuidade e designando
perícia no id. 11911070.
Efetuado o pagamento dos honorários periciais pela requerida, a
perícia foi realizada e o laudo acostado no id. 18848219.
Manifestações das partes nos ids. 18955781 e 19055534.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O envolvimento da requerente em acidente que culminou com lesões
corporais restou sobejamente demonstrado através do registro de
ocorrência policial (id. 9524206) e demais fichas de atendimento
médico e hospitalar.
O cerne da questão está em verificar o quantum indenizatório devido.
O STJ pacificou a matéria com o advento da Súmula n. 474, ao
pontuar que “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez
parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de
invalidez”.
Para tanto, a lesão sofrida pela parte autora deve ser enquadrada
na tabela prevista na Lei 6.194/74. Imperioso ressaltar que a tabela
em questão refere-se a casos de invalidez permanente parcial e
total. Porém, há situações em que a invalidez permanente parcial é
incompleta, sendo necessário, além do enquadramento na referida
tabela, realizar a redução proporcional da indenização de acordo
com o grau de invalidez apurado:
Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art.
2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez
permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica
e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem,
por pessoa vitimada:
[...]
§1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput, deverão
ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente
decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização
proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se
a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a
invalidez parcial em completa e incompleta, conforme a extensão
das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
I – quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a
perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um
dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa,
correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação de
percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta,
será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional
na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em
seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá
a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão
intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão,
25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotandose ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas
residuais.
O requerente, segundo a perícia, apresenta lesões consolidadas,
decorrentes do acidente relatado, que determinam o
comprometimento definitivo das estruturas acometidas.
Assim, temos o que se segue:
MÃO DIREITA
Perda anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos: 70%
de R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta
reais).
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Perda de repercussão (sequela residual) 10% de R$ 9.450,00 = R$
945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais).
MEMBRO INFERIOR DIREITO
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros
inferiores: 70% de R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 (nove mil,
quatrocentos e cinquenta reais).
Perda de repercussão (art. 3º, inc. II) 25% de R$ 9.450,00 = R$
2.362,50.
A soma das indenizações relativas às lesões consolidadas
perfazem o montante de R$ 3.307,50 (três mil, trezentos e sete
reais e cinquenta centavos).
Neste caso, como o requerente não recebeu nenhum valor
administrativamente, a requerida deve ser compelida a pagar-lhe
a quantia de R$ R$ 3.307,50 (três mil, trezentos e sete reais e
cinquenta centavos).
Por fim, com relação à incidência de juros e correção monetária,
deve-se observar as Súmulas 426 do STJ e Súmula 08 do Tribunal
de Justiça de Rondônia, as quais disciplinam:
Súmula 426-STJ: Os juros de mora na indenização do seguro
DPVAT fluem a partir da citação.
Súmula 8 do TJ/RO: Na indenização do seguro obrigatório por
acidente de veículos, decorrente de DECISÃO judicial, a correção
monetária incide do ajuizamento da ação, se não houve pedido
administrativo, e os juros moratórios, da citação.
Desta forma, como no caso em apreço houve pedido administrativo,
a correção monetária incide a partir de tal data, ao passo que os
juros devem incidir desde a citação.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial
para condenar a ré a pagar ao requerente o valor de R$ 3.307,50
(três mil, trezentos e sete reais e cinquenta centavos), corrigidos
monetariamente a partir do requerimento administrativo e com juros
de mora de 1% ao mês, incidentes da citação. Por conseguinte,
extingo o processo com resolução de MÉRITO, nos termos do art.
487, inc. I, do Código de Processo Civil.
Como ambas as partes são sucumbentes, uma vez que o requerente
pleiteou valor maior do que aquele que lhe foi concedido a título de
indenização, as despesas processuais deverão ser rateadas entre
os litigantes.
Neste caso, condeno o requerente ao pagamento de honorários
advocatícios em favor da requerida no percentual de 10% do valor
da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, na forma do art. 98,
§3º, do Código de Processo Civil.
Condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios em
favor da parte autora, os quais fixo em 10% do valor da condenação,
bem como ao pagamento de custas processuais finais.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Ouro Preto do Oeste, 10 de julho de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7002975-45.2018.8.22.0004
Classe: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
REQUERENTE: CICERO FREIRE DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA
LIMA - RO0001390, ORLANDO GOMES CORDEIRO - RO8586
REQUERIDO(A): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro
DPVAT S/A
Advogado do(a) INTERESSADO:
Cícero Freire da Silva é apenas procurador da parte interessada e
não parte no processo. Corrija-se.
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Após, intime-se a requerente para que esclareça se há valores
depositados e pendentes de levantamento, pois consta que o
pedido de indenização foi cancelado. Com o cancelamento do
pedido e inexistindo valores depositados, o caso não é de alvará,
mas sim de ação de cobrança.
Prazo de 15 dias.
No mesmo prazo deverão ser recolhidas as custas processuais.
Ouro Preto do Oeste, 10 de julho de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Rondônia
Ouro Preto do Oeste – 1ª Vara Cível
Av. Daniel Comboni, n. 1.480, 1º Andar, Bairro União, FÓRUM
DES. CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Ouro Preto do Oeste/RO – CEP 76.920-000
TELEFONE:(69) 3461-4589 – E-MAIL: opo1civel@tjro.jus.br
PROCESSO: 7002973-75.2018.8.22.0004
Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: EDSON NUNES AREA
Advogado do(a) AUTOR: NADIA APARECIDA ZANI ABREU RO000300B
REQUERIDO(A): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL INSS
Advogado do(a) RÉU:
Consta no documento do ID 19643908 que o benefício foi suspenso
por não ter o requerente atendido convocação para comparecer ao
PSS para revisão.
Assim, deve o requerente esclarecer essa informação e comprovar
ter feito requerimento administrativo visando o restabelecimento do
benefício.
Prazo de 15 dias.
Ouro Preto do Oeste, 10 de julho de 2018
JOSÉ ANTONIO BARRETTO
Juiz de Direito

2ª VARA CÍVEL
2º Cartório Cível
SILAS ARSONVAL CARMINATTI BONFIM
DIRETOR DE CARTÓRIO - CAD. 205.590-2
Proc.: 0002455-15.2015.8.22.0004
Ação:Inventário
Requerente:I. S. D.
Advogado:Robson Amaral Jacob (OAB/RO 3815), Marcos Donizetti
Zani (OAB/RO 613)
Inventariado:E. de G. de O. D.
Advogado: Erminio de Souza Melo - OAB-RO 338-A
Intimação: Ficam as partes intimadas da referida DECISÃO, e
manifestarem no prazo de 05 dias.
DECISÃO:
Vistos.Afora a inventariante petição de fls. 109/110, solicitando
a retificação do formal de partilha, com base em nota explicativa
apresentada pelo senhor Oficial de Registro Público de Registro de
Imóveis da presente Comarca (fl. 111).È o relato do essencial para
resolução da questão.Pois bem.Não é estranho que aconteçam
equívocos quando da tentativa de registrar imóveis que foram objeto
de partilha, tanto é assim, que o CPC estabelece em seu art. 656,
o seguinte: Art. 656. A partilha, mesmo depois de transitada em
julgado a SENTENÇA, pode ser emendada nos mesmos autos do
inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato
na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento
da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais.
Verifico, in casu, que é necessária a retificação requerida, e que o
pedido encontra amparo legal.Nesse sentido:”RAI INVENTÁRIO
RETIFICAÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA ERRO MATERIAL
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CORREÇÃO DA ÁREA A INVENTARIAR E A QUALIFICAÇÃO DE
HERDEIROS
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TRANSITADA
EM JULGADO
POSSIBILIDADE
INTELIGÊNCIA DO ART.
1.028 DO CPC RECURSO PROVIDO. Em regra, a partilha não
comporta modificação futura.No entanto, inobstante homologada
e transitada em julgado, é passível de alteração posterior para
corrigir de erro de fato na descrição dos bens e qualificação
das partes. No caso, o objetivo da retificação circunscreve-se à
correção da área matriculada sob o n. 9.268 no CRI de Juína,
bem como da qualificação de herdeiros, hipóteses perfeitamente
possíveis de serem corrigidas nos próprios autos do Inventário.”
(TJMT, AI 97391/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
11/12/2013, Publicado no DJE 19/12/2013)As informações
necessárias para retificação do formal são de fácil verificação, pois
suas correções já foram apresentadas na petição de fls. 109/110.
Quanto ao número em que está inscrita no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda da senhora Fátima Sales Dias,
o correto é 098.307.367-84.Já em relação a data de casamento
de Gilcerley Adriano Fernandes Dias e Fátima Sales Dias, anoto
que tal pendência já foi sanada quando da juntada do documento
de fl. 116, ficando clara a data de 21/06/1997 como sendo a de
ocorrência da solenidade.Portanto de onde se observa, é medida
de direito o deferimento do pedido formulado.Saliento que como já
fora expedido formal de partilha, não há que se falar em expedição
de novo formal, e, qualquer retificação é feita mediante termo de
aditamento.Por derradeiro, informo que há legitimação para o juízo
promover a retificação do forma, não podendo furtar-se o serviço
notarial ao cumprimento da DECISÃO, salva situações devidamente
justificadas, sob pena de caracterizar ato atentatório a dignidade da
justiça, sujeito a aplicação da multa prevista no art. 77, §2º do CPC.
Isto posto de ofício RETIFICO O FORMAL DE PARTILHA de fl.
95, e promovo o ADITAMENTO do mesmo fazendo o número do
CPF da senhora Fátima Sales Dias como sendo o 098.307.36784, e, também que o casamento do senhor Gilcerley Adriano
Fernandes Dias e da senhora Fátima Sales Dias aconteceu na
data de 21/06/1997.Via desta DECISÃO, acompanhada do formal
de partilha são suficientes para apresentação perante o respectivo
ofício do registro de imóveis.Intimem-se as partes.Pratique-se o
necessário.SERVE A PRESENTE DE TERMO DE ADITAMENTO
E RETIFICAÇÃO.Ouro Preto do Oeste-RO, terça-feira, 15 de maio
de 2018.João Valério Silva Neto Juiz de Direito
SILAS ARSONVAL CARMINATTI BONFIM
DIRETOR DE CARTÓRIO

COMARCA DE PIMENTA BUENO
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
CARTÓRIO DA 1ª VARA CRIMINAL
Fórum Ministro Hermes Lima
Rua Cassemiro de Abreu, 237-Centro
CEP 76970-000-Pimenta Bueno-RO
E-mail: pbw1criminal@tjro.jus.br
Proc.: 1001493-86.2017.8.22.0009
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça
Denunciado:Matozalem Ferreira da Silva
Advogado:Ana Paula Gomes da Silva Lima (RO 3596)
FINALIDADE: Intimar a advogada para apresentar as alegações
finais no prazo legal.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Proc.: 1001952-88.2017.8.22.0009
Ação:Procedimento Especial da Lei Antitóxicos(Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Flagranteado:Willian Franco Rodrigues Ribeiro, Victor Afonso
Marcelino de Oliveira
Advogado:Léliton Luciano Lopes da Costa (OAB/RO 2237)
FINALIDADE: Intimar o advogado para tomar ciência do r.
DESPACHO a seguir transcrito: Ante a convocação desta
magistrada para participar da Oficina de elaboração do Plano
de Gestão da Justiça Criminal, que será realizada nos dias 29 e
30/06/2018, no Auditório da Emeron, em Porto Velho, para fins de
readequação da pauta, redesigno a audiência marcada às fls. 156
para o dia 10/08/2018 às 10h45min. No mais, cumpra-se o disposto
à fl. 156. Intimem-se as partes.Pimenta Bueno-RO, quarta-feira, 27
de junho de 2018.Roberta Cristina Garcia Macedo Juíza de Direito

Proc.: 0004339-35.2013.8.22.0009
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro
Sul Rondoniense Sicoob Credip
Advogado:Amanda Aparecida Paula de Carvalho Fagundes (OAB/
RO 5701), Noel Nunes de Andrade (OAB/RO 1586), Éder Timótio
Pereira Bastos (RO 2930), Priscila Moraes Borges (RO 6.263)
Executado:Roda Criança Indústria e Comércio de Confecções Ltda
ME, Luiz Vial, Eleida Maria Vial
Fica a Dra. Priscila Moraes Borges Pozza (OAB/RO 6263), intimada
a devolver os autos no prazo de 03 (três) dias, que se encontram
com carga além do prazo, sob pena de busca e apreensão dos
mesmos.
Sandra Regina Corso Baptista da Silva
Diretor de Cartório

Proc.: 0000627-61.2018.8.22.0009
Ação:Carta Precatória (Criminal)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Requerido:William Lima Porto
Advogado:Sonia Aparecida Salvador (OAB/RO 5.621)
Para cumprimento do ato, designo audiência para o dia 15/08/2018,
às 11 horas. Intime(m)-se a(s) testemunha(s) arrolada(s),
indicadas na FINALIDADE da carta, servindo a segunda via como
MANDADO. Intime-se a defesa e o MP. Serve a presente como
ofício n. ________/2018 ao Juízo deprecante informando quanto
a designação da audiência. Com o cumprimento, devolvam-se os
autos ao juízo deprecante, com as nossas homenagens.Cumprase. Pimenta Bueno-RO, quarta-feira, 16 de maio de 2018.Roberta
Cristina Garcia Macedo Juíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 30 dias
Processo: 7001507-02.2016.8.22.0009
Classe: Ação Civil Pública
Parte Autora: Ministério Público do Estado de Rondônia
Parte Requerida: Município de Pimenta Bueno – RO e outros
Advogado: Não informado.
Intimação DE ANDERSON RODRIGUES TELES, UALAS
PEREIRA DE OLIVIERA, HILDEBRANDO ROSA DE OLIVEIRA e
FRANCIELE PEREIRA DE OLIVIERA
FINALIDADE: INTIMÁ-LOS para comparecerem à audiência de
conciliação designada para o dia 26/07/2018 às 08h30min, a ser
realizada no Plenário do Júri localizado na sede do juízo.
Sede do Juízo: Fórum Ministro Hermes Lima Rua Cassimiro de
Abreu, 237, Centro, CEP 76.970-000, Pimenta Bueno-RO. Fone/
Fax: (069) 3451 2477.
Pimenta Bueno-RO, 10 de julho de 2018.
Sandra Regina Corso Baptista da Silva
Diretora de Cartório, mat. 002990

Proc.: 0000484-72.2018.8.22.0009
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:M. P. do E. de R.
Denunciado:M. A. de L.
Advogado:Sebastião Cândido Neto (RO 1826)
DESPACHO:
Ante a impossibilidade de realização da audiência marcada às
fls. 18 na presente data, para fins de readequação da pauta,
redesigno a audiência marcada às fls. 18 para o dia 12/07/2018 às
09horas. Serve a cópia da presente como ofício de requisição da
apresentação do réu para audiência.No mais, cumpra-se o disposto
à fl. 18. Intimem-se as partes.Pimenta Bueno-RO, terça-feira, 10 de
julho de 2018.Wilson Soares Gama Juiz de Direito
Ilderlan Lara de Melo
Diretor de Cartório

1ª VARA CÍVEL
1º Cartório Cível
Rua Cassemiro de Abreu, 237
CEP. 76.970-000-Pimenta Bueno-RO
Fones: (69) 3451-2968/2819-Ramal 216
End. eletrônico: pbwcivel@tjro.jus.br
Proc.: 0004036-21.2013.8.22.0009
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro
Sul Rondoniense Sicoob Credip
Advogado:Éder Timótio Pereira Bastos (RO 2930), Noel Nunes de
Andrade (OAB/RO 1586), Priscila Moraes Borges (RO 6.263)
Executado:Vaneza Albino da Conceição
Fica a Dra. Priscila Moraes Borges Pozza (OAB/RO 6263), intimada
a devolver os autos no prazo de 03 (três) dias, que se encontram
com carga além do prazo, sob pena de busca e apreensão dos
mesmos.

2ª VARA CÍVEL
2º Cartório Cível
Rua Cassemiro de Abreu, 237
CEP. 76.970-000-Pimenta Bueno-RO
Fones: (69) 3451-2968/2819-Ramal 226
End. eletrônico: pbw2civel@tjro.jus.br
Proc.: 0004877-50.2012.8.22.0009
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Marmoraria Caetano Ltda Me
Advogado:Cristhianne Paula Cremonese de Freitas (OAB/RO
2470), Cibele Thereza Barbosa Rissardo (RO 235-B)
Requerido:Banco do Brasil S/a
Advogado:Gustavo Amato Pissini (RO 4.567), Sérgio Cardoso
Gomes Ferreira Júnior (RO 4407), Alexandre Leandro da Silva
Souza (OAB/RO 4260), Rafael Sganzerla Durand (OAB/RO 4.872-A)
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada a se manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob
pena do processo retornar ao arquivo geral.
Proc.: 0001086-10.2011.8.22.0009
Ação:Exibição de Documento ou Coisa (Cível)
Requerente:Erivaldo Pereira de Souza
Advogado:Carlos Alberto Vieira da Rocha (OAB/MT 11.101),
Nelson Vieira da Rocha Júnior (OAB/RO 3765)
Requerido:Banco do Brasil Sa
Advogado:Rafael Sganzerla Durand (OAB/RO 4.872-A)
Fica a parte Autora, por via de seu Advogado, no prazo de 05 dias,
intimada a se manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob
pena do processo retornar ao arquivo geral.
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COMARCA DE ROLIM DE MOURA

COMARCA DE VILHENA

2ª VARA CÍVEL

1ª VARA CRIMINAL

2º Cartório Cível
Juízo da 2ª Vara Cível e Juizado da
infância e Juventude da Comarca de Rolim de Moura - RO
E-mail: rmm2civel@tjro.jus.br
Proc.: 0004232-17.2015.8.22.0010
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Sociedade Rolimourense de Educação e Cultura Ltda
Advogado:Fábio José Reato (OAB/RO 2061), Danilo Constance
Martins Durigon (OAB RO 5114), Airton Pereira de Araújo (OAB/
RO 243)
Executado:Luci Cardoso Teodoro
Advogado:Ana Caroline Cardoso de Azevedo (RO 6963)
DECISÃO:
O pedido de fls. 139-140 deve ser indeferido.Ao contrário do
alegado, A DECISÃO DO E. TJRO MANTEVE OS DESCONTOS
EM FOLHA, APENAS ALTEROU O PERCENTUAL DE
DESCONTOS DE 20% (determinado à fl. 71) PARA 10%
(dez%) dos vencimentos da Executada.Havendo alguma dúvida,
observe o acórdão de fl. 100-verso, que fixou o percentual a
ser descontado.Em momento algum se falou em devolução de
valores.Quanto a esta DECISÃO o empregador da Executada
(Município de Rolim de Moura) já foi oficiado fl. 137.O limite
para desconto é R$ 7.971,82 (que são R$7.247,11 + 10% de
honorários), fato e valor mantido na DECISÃO (fl. 100-verso).
AGUARDE-SE os descontos e comprovação nos autos, até o
limite acima - R$ 7.971,82.O Exeqüente poderá indicar outros bens
do Executado para penhora, caso insista no prosseguimento do
feito.Oportunamente, o Exequente deverá apresentar planilha de
cálculo atualizada, incluindo o valor principal, honorários e custas,
bem como deduzindo eventuais valores levantados.Intimem-se,
na pessoa dos Procuradores constituídos nos autos (art. 270 do
CPC e art. 50 das DGJ), via DJe.Rolim de Moura, terça-feira, 26
de junho de 2018.Jeferson C. Tessila de Melo Juiz de Direito
Proc.: 0007223-97.2014.8.22.0010
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Adriano Fernando Vieira Fernandes, Jane Ventura da
Silva
Advogado:Márcio Antonio Pereira (OAB/RO 1615)
Requerido:Tereza Martins da Cunha, Paulo Aparecido Ferreira,
Caixa Econômica Federal
Advogado:Não Informado ( )
DESPACHO:
AGRAVO que permanece aguardando julgamento no TRF1.1) Até
hoje não foram pedidas informações ao expediente retro. Caso
seja, mantenho as decisões tomadas por seus fundamentos, pois
não há por parte deste juízo qualquer razão para se manifestar
no feito. Este Juízo não tomou DECISÃO alguma que seja
objeto de recurso nestes autos. Havendo pedido informe-se
neste sentido enviando cópia deste DESPACHO de ordem.2)
Além de que A DECISÃO AGRAVADA FOI PROFERIDA PELA
JUSTIÇA FEDERAL, SEÇÃO DE JI-PARANÁ (vide fls. 99-100)
e, s.m.j., os autos não poderiam ter sido remetidos a este Juízo
sem o transcurso do prazo recursal.3) No mais, AGUARDESE julgamento do incidente (em suspensão, por um ano, visto
que já houve outras suspensões). Julgados antes, conclusos.4)
Publique-se no DJe, para ciência de eventuais interessados.
Rolim de Moura-RO, terça-feira, 10 de julho de 2018.Jeferson
Cristi Tessila de Melo Juiz de Direito
Heloisa Gonçalves Dias
Diretora de Cartório
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1º Cartório Criminal
Sugestões ou reclamações façam-nas pressoalmente a Juíza, ou
contate-nos via internet. Endereço eletrônico: vha1criminal@tjro.
jus.br
Juíza de Direito: Liliane Pegoraro Bilharva
Diretor de Cartório: Emerson Batista Salvador
GABARITO DE INTIMAÇÃO
Proc.: 0001509-08.2018.8.22.0014
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: K. E. T.
Advogado:Daiane Fonseca Lacerda (OAB/RO 5755).
FINALIDADE: INTIMAR a Advogada supra para que apresente as
alegações finais, via memoriais, no prazo legal, conforme DECISÃO
de fls. 59/60, a seguir em parte transcrito: “(...) Concluída a instrução
probatória. Aguarde os memorias. Devidamente juntados, venham
os autos conclusos para DECISÃO. Saem os presentes intimados.
Vilhena, 27/06/2018 (a) Liliane Pegoraro Bilharva - Juíza de
Direito
GABARITO DE INTIMAÇÃO
Proc.: 1000465-68.2017.8.22.0014
Ação:Ação Penal de Competência do Júri (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado (Pronunciado):VALDEIR ALVISI DE ARAÚJO
Advogado:Mário Guedes Júnior (OAB/RO 190-A)
FINALIDADE: INTIMAR o Advogado supra do DESPACHO de fls.
188/190, a seguir transcrito: “Vistos.Processo em ordem, sem falhas
ou nulidades a serem sanadas ou declaradas.VALDEIR ALVISI DE
ARAÚJO, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério
Público como incursos no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal.
Consta da denúncia que na noite de 30/11/2016, por volta das 19
horas, na Rua Paraíba, 2121, Setor 19, nesta Cidade, o denunciado
matou a vítima Devanildo da Silva mediante disparos de arma de
fogo.Refere que o denunciado estava na condição de passageiro
em uma motocicleta que era conduzido por um terceiro ainda
não identificado, contexto em que agiram mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima ao se deslocarem até a frente de sua
residência já armados e premeditando o crime, surpreendendo-a,
de inopino, sem qualquer discussão quando o réu passou a disparar
contra ela.O denunciado foi preso por força de prisão preventiva em
08/11/2017 (fls. 74).Acompanhou a denúncia o Inquérito Policial
de n. 1085/2016, constando registros de ocorrências (fls. 03/04
e 33/35), certidão de óbito (fls. 05), auto de reconhecimento de
cadáver (fls. 06), laudo de exame tanatoscópico (fls. 08/12), laudo
de exame em local de ação violenta (fls. 14/16), laudo de eficiência
e balística (fls. 24/32), a oitiva de três testemunhas (Eliel fls. 41/42,
Cleiton fls. 44, Wachington fls. 45), interrogatório (fls. 48/49), termos
de depoimentos de auto de prisão em flagrante (fls. 59/61), laudo
de exame de constatação veicular (fls. 62/64), laudo de exame de
corpo de delito do réu (fls. 65), laudo pericial de exame em arma
de fogo (fls. 66/69).A denúncia foi recebida em 20/11/2017 (fls. 89).
Citado (fls. 96), na resposta à acusação, apresentada por meio de
Defensor Público, nenhum fato foi mencionado que impedisse o
prosseguimento do feito (fls. 98/100).Durante a instrução processual
quatro testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado (mídias
de fls. 116, 139 e 147).Nas alegações finais o Ministério Público
requereu a pronúncia de Valdeir como incurso no artigo 121, §2º,
IV, do Código Penal pelos fatos narrados na denúncia (fls. 149/152).
Já a Defesa requereu sua impronúncia sustentando inexistência
de suporte probatório mínimo a indicar seja ele o autor do crime
(fls. 156/168).Na DECISÃO prolatada em 10/04/2018 Valdeir Alvisi
de Araújo foi pronunciado como incurso no artigo 121, §2º, IV,
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do Código Penal, para ser levado oportunamente a julgamento
perante o E. Tribunal do Júri desta Comarca pelo homicídio de
que foi vítima Devanildo da Silva (fls. 169/172).Transitada em
julgado a DECISÃO de pronúncia (fls. 186), o Ministério Público
dispensou a reinquirição de testemunhas em plenário consignando
que os depoimentos gravados em mídia podem ser reexibidos na
ocasião (fls. 186), já a Defesa, embora intimada (fls. 186vº), não se
manifestou (fls. 187vº), estando, portanto, precluso o seu direito.
Assim, dando andamento ao feito, designo Sessão do Tribunal
do Júri para o dia 06 de agosto de 2018, às 09 horas, em que
será levado a julgamento Valdeir Alvisi de Araújo pelo homicídio
de que foi vítima Devanildo da Silva.Providencie-se o necessário.
Em face do instituído pelo Provimento nº 008/2015 da Corregedoria
Geral de Justiça deste Tribunal realizo o Mutirão Semestral de
Presos Provisórios do PODER JUDICIÁRIO de Rondônia. Assim,
em análise aos autos concluo pela manutenção da prisão eis que
presentes os requisitos da prisão preventiva cujos fundamentos já
foram analisados conforme DECISÃO constante nos autos proferida
em data anterior e, ainda, porque não se verifica excesso de prazo
na formação da culpa, sendo que a instrução já findou.Desta feita,
determino ao Diretor de Cartório que faça constar sobre a análise
deste feito no relatório a ser prestado à Corregedoria nos termos
do anexo I, do referido provimento, bem como efetue o registro no
Sistema SISCAD conforme link informado no Ofício circular – CGJ
nº 30/2018. Intimem-se”. Vilhena-RO, quarta-feira, 9 de maio de
2018 [a] Liliane Pegoraro Bilharva - Juíza de Direito
GABARITO DE INTIMAÇÃO
Proc.: 0000030-77.2018.8.22.0014
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado Absolvido: ERIK NOGUEIRA DE FARIA
Advogado: Brundo Mendes Santos (OAB/RO 8584)
FINALIDADE: INTIMAR o Advogado supra da retro SENTENÇA
absolutória, prolatada às fls. 101/104, conforme DISPOSITIVO a
seguir em parte transcrito: “(...) Diante o exposto, julgo improcedente
a denúncia feita contra ERIK NOGUEIRA DE FARIA, absolvendo-o
das imputações que lhe foram feitas nestes autos, com base no art.
386, VII, do CPP.Sem pagamento de custas.P.R.I., após o trânsito
em julgado, proceda-se as comunicações de praxe, com relação
aos objetos apreendidos, destrua-se o simulacro de arma de fogo,
devendo os demais bens de fl. 79 serem devolvidos ao acusado
Erik mediante comprovação da propriedade, no prazo de 05 (cinco)
dias, sob pena de perdimento. Com relação aos demais objetos
citados na fl. 13, certifique a escrivania se os mesmos foram
encaminhados para este juízo ou se permaneceram na delegacia,
após, conclusos.Depois de cumpridas todas as determinações,
arquivem-se os autos”. Vilhena-RO, quinta-feira, 5 de julho de 2018
[a] Liliane Pegoraro Bilharva - Juíza de Direito
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
PRAZO 20 DIAS
Proc.: 1000089-19.2016.8.22.0014
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: DOUGLAS NUNES – brasileiro, solteiro, ajudante de
pedreiro, nascido aos 15/10/1996, natural de Vilhena/RO, filho de
Ivanilda Nunes, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Faz saber a todos quanto ao presente Edital virem
ou dele tomarem conhecimento que se processa perante a 1ª Vara
Criminal da Comarca de Vilhena/RO que tem por FINALIDADE:
CITAR o denunciado DOUGLAS NUNES do inteiro teor da
DENÚNCIA de fls. III/VI, bem como INTIMÁ-LO para responder
a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias por intermédio
de Advogado, nos termos do artigo 396-A do CPP. Declarando
o acusado não ter Advogado e nem condições financeiras
para constituí-lo será nomeado Defensor Público - SÍNTESE
DA DENÚNCIA – “No dia 14 de janeiro de 2016, por volta das
18h50min, na Avenida 1º de Maio, esquina com a Rua 347, nesta
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cidade, o denunciado DOUGLAS NUNES, após a abordagem do
policial militar, rebelou-se violentamente contra a guarnição, tudo
para resistir a execução de ato lega in casu consistente na sua
revista pessoal. Consta nos autos que policiais militares estavam a
procura de uma pessoa foragida, que poderia estar no local acima
descrito, quando observaram vários indivíduos suspeitos. Ao
receberem a ordem de se colocarem em posição para realização
da revista pessoal, o denunciado passou a agredir fisicamente a
guarnição, sendo então necessária a utilização de força física e
algemas para controlá-lo e encaminhá-lo a Delegacia de Polícia.
Com sua conduta o denunciado DOUGLAS NUNES infringiu e está
incurso no artigo 329, caput, do Código Penal”
Emerson Batista Salvador
Diretor de Cartório

2ª VARA CRIMINAL
2º Cartório Criminal
Sugestões ou reclamações, façam-nas pessoalmente ao juiz ou
contate-nos via internet. ENDEREÇO ELETRÔNICO:
Juiz: Adriano Lima Toldo
Escrivão - Lorival Darius Tavares
vha2criminal@tj.ro.gov.br
Proc.: 1002526-96.2017.8.22.0014
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de São Paulo
Condenado:Sebastião Pereira de Freitas
Advogado:Edson Gomes de Carvalho (MATO GROSSO 19970)
Intimar a Defesa do apenado da r. DECISÃO, a seguir transcrita:
“Vistos.Para transferência da execução penal para outro Juízo,
estando o reeducando em regime semiaberto, deve a Defesa
apresentar a anuência do respectivo Juízo. Por outro lado, não
é possível a autorização para ausentar-se desta Comarca de
forma aleatória.Caso tenha interesse, deve o reeducando pleitear
autorização para saída temporária, indicando precisamente o período
e o local onde permanecerá durante a saída, com antecedência
razoável, para posterior análise deste juízo. SERVE A PRESENTE
DE OFÍCIO À DIREÇÃO DA C.P.P.F. para ciência ao apenado.
Ciência à Defesa técnica. Cumpra-se. Vilhena-RO, segunda-feira, 9
de julho de 2018.Adriano Lima Toldo Juiz de Direito”.
Lorival Darius Tavares
Escrivão

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vilhena - Juizado Especial
Processo: 7004528-97.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: EBER RAFAEL MARTINS DO CARMO
Advogados do(a) REQUERENTE: DANYELLI VACCARI
PAGNONCELLI - RO9450, EDUARDO DETOFOL ROSSONI RO7552
REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Ficam os advogados da parte autora, intimados da audiência
conciliação designada para 14/08/2018, às 17:20 horas, no
CEJUSC, Fórum de Vilhena - Juizado Especial.
Vilhena, 9 de julho de 2018

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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Intimação
AUTOS:7007028-10.2016.8.22.0014AÇÃO:JUIZADOS
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
REQUERENTE:JONIEL MARQUES DE LUCA Advogado do(a)
REQUERENTE: DEJAMIR FERREIRA DA COSTA - RO0001724
REQUERIDO:
CLARO S.A.
Fica a parte autora, intimada por seu(s) Advogado(s), para, no
prazo de cinco dias requerer o que de direito face o comprovante
de depósito juntado aos autos.
Intimação
AUTOS:7000948-64.2015.8.22.0014AÇÃO:CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA (156)REQUERENTE:DEBORA CRISTINE LINDNER
DE LIMA Advogado do(a) EXEQUENTE: ALCIR LUIZ DE LIMA RO0006770
REQUERIDO:
TIM CELULAR
Fica a parte autora, intimada por seu(s) Advogado(s), para, no prazo
de cinco dias, requerer o que de direito face o decurso do prazo
para a executada efetuar o pagamento do saldo remanescente
Intimação
AUTOS:7000948-64.2015.8.22.0014AÇÃO:CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA (156)REQUERENTE:DEBORA CRISTINE LINDNER
DE LIMA
REQUERIDO:
EXECUTADO: TIM CELULAR
Advogados do(a) EXECUTADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA
MARQUES - MG0076696, RUBENS GASPAR SERRA SP0119859, RICARDO DE AGUIAR FERONE - SP0176805
Fica a REQUERIDA, através de seu advogado, INTIMADA para
no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas
processuais, no valor de R$: 101,94 (cento e um reais e noventa e
quatro centavos), calculadas até 8 de junho de 2018, devendo ser
atualizadas na data do efetivo recolhimento, através de guia própria
expedida através da página do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia na internet: www.tjro.jus.br, ou solicitar no cartório deste
juizado, sob pena de PROTESTO e inscrição em Dívida Ativa do
Estado.
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 0000025-89.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: POP MODAS COMERCIO DE CONFECCOES
EIRELI - EPP
Endereço: Av Major Amarantes, 3358, Lojas Umuarama, Centro,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARIO VITOR VENANCIO
MACHADO - RO7463, EDUARDA DA SILVA ALMEIDA RO0001581
Requerida: SIMARA SOUZA DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Paraiba, 2255, Novo Tempo, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
DESPACHO
Vistos.
Procedi pesquisa BACENJUD. Junte-se o detalhamento de ordem
judicial. Ciência à parte autora do resultado negativo da penhora
online.
Procedi consulta ao sistema RENAJUD, tendo a pesquisa sido
infrutífera.
Intime-se para indicar outros bens passíveis de penhora, em dez
dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do
artigo 53, §4º da lei 9099/95.
Serve o presente como MANDADO /intimação.
Vilhena/RO, 6 de julho de 2018.
(a)Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito em Substituição
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vilhena - Juizado Especial
Processo: 7003382-89.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ISMAIR CECILIO GOMES
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALCIR LUIZ DE LIMA RO0006770
EXECUTADO: Tim Celular
Advogado do(a) EXECUTADO: LUIS CARLOS MONTEIRO
LAURENCO - BA0016780
Fica a parte autora, intimada por seu advogado para comprovar o
levantamento do alvará expedido, no prazo de 05 dias.
Vilhena, 10 de julho de 2018
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7006242-63.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: ELIZEU ADRIANO MACHADO
Endereço: Rua Sérgio Petrenko, 1452, Centro, Porto Dos Gaúchos
- MT - CEP: 78560-000
Advogados do(a) EXEQUENTE: RAFAEL ENDRIGO DE
FREITAS FERRI - RO0002832, MARCOS ROGERIO SCHMIDT RO0004032
Requerida: JOILSON DA SILVA JORGE
Endereço: Rua Mangabeira, 754, Bodanese, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Advogados do(a) EXECUTADO: KERSON NASCIMENTO
DE CARVALHO - RO0003384, BRUNA DE LIMA PEREIRA RO0006298
DESPACHO
Vistos.
Procedi pesquisa BACENJUD. Junte-se o detalhamento de ordem
judicial. Ciência à parte autora do resultado negativo da penhora
online.
Procedi consulta ao sistema RENAJUD, tendo a pesquisa sido
infrutífera.
Intime-se para indicar outros bens passíveis de penhora, em dez
dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do
artigo 53, §4º da lei 9099/95.
Serve o presente como MANDADO /intimação.
Vilhena/RO, 6 de julho de 2018.
(a)Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito em Substituição
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vilhena - Juizado Especial
Processo: 7000676-70.2015.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ELIZEU ADRIANO MACHADO
Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL ENDRIGO DE FREITAS
FERRI - RO0002832
EXECUTADO: WANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS
Fica a parte autora intimada por seu advogado, para comprovar o
levantamento do alvará expedido, no prazo de 05 dias.
Vilhena, 10 de julho de 2018
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7001196-59.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: POP MODAS COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
- EPP

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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ANO XXXVI

NÚMERO 126

DIARIO DA JUSTIÇA

Endereço: Av Major Amarantes, 3358, CENTRO, Vilhena - RO CEP: 76980-220
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARIO VITOR VENANCIO
MACHADO - RO7463, EDUARDA DA SILVA ALMEIDA RO0001581
Requerida: SARA REGINA SADEG
Endereço: Rua JK, 467, centro, Vilhena - RO - CEP: 76980-220
DESPACHO
Vistos.
Procedi pesquisa BACENJUD. Junte-se o detalhamento de ordem
judicial. Ciência à parte autora do resultado negativo da penhora
online.
Procedi consulta ao sistema RENAJUD, tendo a pesquisa sido
infrutífera.
Intime-se para indicar outros bens passíveis de penhora, em dez
dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do
artigo 53, §4º da lei 9099/95.
Serve o presente como MANDADO /intimação.
Vilhena/RO, 6 de julho de 2018.
(a)Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito em Substituição
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7008109-57.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: LAUXEN & ALVES LTDA - ME
Endereço: Avenida Major Amarante, 3767, Centro (S-01), Vilhena
- RO - CEP: 76980-075
Advogado do(a) EXEQUENTE: RENILDA OLIVEIRA FERREIRA RO0007559
Requerida: CLAUDIA APARECIDA DE COL
Endereço: Avenida Benno Luiz Graebin, 4302, Jardim América,
Vilhena - RO - CEP: 76980-690
DESPACHO
Vistos.
Procedi pesquisa BACENJUD. Junte-se o detalhamento de ordem
judicial. Ciência à parte autora do resultado negativo da penhora
online.
Procedi consulta ao sistema RENAJUD, tendo a pesquisa sido
infrutífera.
Intime-se para indicar outros bens passíveis de penhora, em dez
dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do
artigo 53, §4º da lei 9099/95.
Serve o presente como MANDADO /intimação.
Vilhena/RO, 6 de julho de 2018.
(a)Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito em Substituição
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7005197-87.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: LOCADORA VIZON EIRELI - ME
Endereço: avenida celso mazutti, 2395, bodanese, Vilhena - RO CEP: 76980-220
Advogados do(a) EXEQUENTE: TATIANE GUEDES CAVALLO
BAPTISTA - RO0006835, HELIO DANIEL DE FAVARE BAPTISTA
- RO0004513
Requerida: ANTONIO DE JESUS DA ROCHA
Endereço: Avenida 739,, n 419,, Bairro Marcos Freire, Vilhena - RO
- CEP: 76980-220
DESPACHO
Vistos.
Procedi pesquisa BACENJUD. Junte-se o detalhamento de ordem
judicial. Ciência à parte autora do resultado negativo da penhora
online.
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Procedi consulta ao sistema RENAJUD, tendo a pesquisa sido
infrutífera.
Intime-se para indicar outros bens passíveis de penhora, em dez
dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do
artigo 53, §4º da lei 9099/95.
Serve o presente como MANDADO /intimação.
Vilhena/RO, 6 de julho de 2018.
(a) Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito em Substituição
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7005174-44.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: FERNANDO RIBAS CARNEIRO
Endereço: Avenida Leopoldo Perez, 2421, Centro (S-01), Vilhena RO - CEP: 76980-212
Advogado do(a) EXEQUENTE: JOICE STEFANES BERNAL DE
SOUZA - PR63391
Requerida: SBS LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME
Endereço: Avenida Prefeito Gilberto Antunes, sn, Lt 03, Qd 17,
Apolo II (Manilha), Itaboraí - RJ - CEP: 24858-680
DESPACHO
Vistos.
Procedi pesquisa BACENJUD. Junte-se o detalhamento de ordem
judicial. Ciência à parte autora do resultado negativo da penhora
online.
Procedi consulta ao sistema RENAJUD, tendo a pesquisa sido
infrutífera.
Intime-se para indicar outros bens passíveis de penhora, em dez
dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do
artigo 53, §4º da lei 9099/95.
Serve o presente como MANDADO /intimação.
Vilhena/RO, 6 de julho de 2018.
(a) Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito em Substituição
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7009213-21.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: DANIEL LIMA SANTIAGO
Endereço: Av. Antônio Quintino Gomes, 3355, Jardim América,
Vilhena - RO - CEP: 76980-220
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALCIR LUIZ DE LIMA - RO0006770
Requerida:Tim Celular
Endereço: Avenida dos Imigrantes, 4105, Parte B, Industrial, Porto
Velho - RO - CEP: 76821-063
Advogado do(a) EXECUTADO: LUIS CARLOS MONTEIRO
LAURENCO - BA0016780
DESPACHO
Vistos.
Procedi a pesquisa e juntei o detalhamento da minuta BACENJUD.
Procedi a transferência do valor bloqueado para conta judicial.
Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a penhora
realizada, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, se inerte, intime-se a parte exequente para se manifestar nos
autos, requerendo o que de direito, no prazo de 10 dias.
Intime-se.
Cumpra-se, servindo o presente como MANDADO /intimação.
Vilhena/RO, 6 de julho de 2018.
(a)Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito em Substituição
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Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7009903-16.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: LOTTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
Endereço: Avenida celso Mazutti, 5715, Eldorado, Vilhena - RO CEP: 76980-220
Advogado do(a) EXEQUENTE: LORENE MARIA LOTTI RO0003909
Requerida: MARCIO VENERUCHI REIS
Endereço: Rua 102-26, 3167, Cidade Verde 2, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
DESPACHO
Vistos.
Procedi pesquisa BACENJUD. Junte-se o detalhamento de ordem
judicial. Ciência à parte autora do resultado negativo da penhora
online.
Procedi consulta ao sistema RENAJUD, tendo a pesquisa sido
infrutífera.
Intime-se para indicar outros bens passíveis de penhora, em dez
dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do
artigo 53, §4º da lei 9099/95.
Serve o presente como MANDADO /intimação.
Vilhena/RO, 6 de julho de 2018.
(a) Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito em Substituição
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7004393-85.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: SAMUEL DE ANDRADE
Endereço: Rua das Rosas, 2253, Cristo Rei, Vilhena - RO - CEP:
76983-486
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA CAROLINA IMTHON
ANDREAZZA - RO3130
Requerida: OI S.A
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 3290, - de 3290 a 3462 - lado par,
Costa e Silva, Porto Velho - RO - CEP: 76803-460
DECISÃO
Vistos,
Trata-se de ação processada perante o Juizado Especial Cível
desta Comarca, onde alega a parte reclamante, em síntese, que
contratou plano de telefonia junto a reclamada sendo que quando
da prestação de serviço o plano foi modificado, pelo que requereu
o cancelamento do serviço.
Afirma que a reclamada, mesmo após cancelamento do serviço,
inscreveu seus dados nos sistemas de proteção ao crédito. Requer
a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da
inscrição nos sistemas consumeristas.
Primeiramente, com relação ao pedido de antecipação de tutela,
o Enunciado nº 26 do FONAJE, dispõe que: São cabíveis a tutela
acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis.
A antecipação dos efeitos da tutela serve para adiantar, no todo ou
em parte, os efeitos pretendidos com a SENTENÇA a ser proferida
no final. Dispõe o art. 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo”.
Dito isto, para a concessão da liminar, necessariamente, deve estar
presente cumulativamente os requisitos da plausibilidade do direito
invocado e do risco de dano irreparável (fumus boni iuris e periculum
in mora) e a ausência de qualquer dos requisitos referidos obsta a
concessão de medida liminar pretendida, mormente nos casos em
que o indeferimento da medida não prejudique o direito da parte se
deferida ao final do processo, após a juntada de informações.
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No presente caso, verifico que não restou totalmente
demonstrada a plausibilidade do direito invocado e do risco de
dano irreparável, já que a parte autora não comprovou o pedido
de cancelamento do serviço, seja por documento ou protocolo
de atendimento.
Assim, é imprescindível a instauração do contraditório com a
necessária dilação probatória, para efeito de se verificar que
realmente a parte reclamada cobrou indevidamente valores.
Pelo exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação de
tutela.
Caso sobrevenha fatos supervenientes em que se faz necessária a
concessão, poderá o autor formular novo pedido.
Encaminhe-se estes autos para ao CEJUSC para designação
de audiência de conciliação, expedindo-se os MANDADO s
necessários para intimação e citação das partes (art. 12, III,
do Resolução n. 008/2013-PR, disponível no DJ de n. 098, de
29/5/2013).
Cite-se e intime-se a parte reclamada com as advertências do
procedimento sumaríssimo, fazendo constar no MANDADO
que, no caso de ausência à audiência de conciliação, reputarse-ão verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, salvo se
do contrário resultar da convicção deste juízo (art. 20 da Lei n.
9.099/95), bem como que, caso não haja acordo, deverá apresentar
resposta escrita na própria audiência de conciliação, acompanhada
de documentos e rol de testemunhas, especificando as provas que
pretende produzir, justificando necessidade e pertinência, sob pena
de preclusão ou indeferimento.
Intime-se a parte autora, advertindo-a de que sua ausência
poderá ensejar na extinção do feito, nos termos do art. 51, I,
da Lei n. 9.099/95, bem como que, caso não haja acordo,
após apresentação da contestação, deverá apresentar sua
impugnação também na própria audiência de conciliação,
indicando ainda, as provas que pretenda produzir e justificando
sua necessidade e pertinência, sob pena de preclusão ou
indeferimento.
Sirva cópia como MANDADO ou expeça-se o necessário.
Vilhena, 06 de julho de 2018.
(a) Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito em Substituição
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7002610-92.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: BELMONTE E COSTA LTDA - EPP
Endereço: Avenida Marjor Amarantes, 3252, Centro, Vilhena - RO
- CEP: 76980-220
Advogados do(a) EXEQUENTE: CLEONICE APARECIDA
RUFATO GRABNER - RO000229B, DELANO RUFATO GRABNER
- RO0006190, FRANCINE SOSSAI BASILIO - RO7554
Requerida: MARCIELLY FAPPI DA COSTA
Endereço: Rua Erechim, 5777, Centro (5º BEC), Vilhena - RO CEP: 76988-028
DESPACHO
Vistos.
Procedi pesquisa BACENJUD. Junte-se o detalhamento de ordem
judicial. Ciência à parte autora do resultado negativo da penhora
online.
Procedi consulta ao sistema RENAJUD, tendo a pesquisa sido
infrutífera.
Intime-se para indicar outros bens passíveis de penhora, em dez
dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do
artigo 53, §4º da lei 9099/95.
Serve o presente como MANDADO /intimação.
Vilhena/RO, 6 de julho de 2018.
(a)Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito em Substituição

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7003019-68.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: JOAO BATISTA ALVES - JARDINAGEM - ME
Endereço: AVENIDA JO SATO, 2084, BELA VISTA, Vilhena - RO
- CEP: 76980-220
Advogados do(a) EXEQUENTE: MELINA FIGUEIREDO DA ROCHA
- RO0007010, MADALENA APARECIDA RITTER - RO6764
Requerida: THIAGO ROLDAO BATISTA
Endereço: RUA TAPUIA, 2521, CENTRO, Colorado do Oeste - RO
- CEP: 76993-000
DESPACHO
Vistos.
Procedi pesquisa BACENJUD. Junte-se o detalhamento de ordem
judicial. Ciência à parte autora do resultado negativo da penhora
online.
Intime-se para indicar outros bens passíveis de penhora, em dez
dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do
artigo 53, §4º da lei 9099/95.
Serve o presente como MANDADO /intimação.
Vilhena/RO, 6 de julho de 2018.
(a) Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito em Substituição
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7005239-39.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: POP MODAS COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
- EPP
Endereço: Avenida Major Amarante, 3358, Centro, Vilhena - RO CEP: 76908-354
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDUARDA DA SILVA ALMEIDA RO0001581
Requerida: JULIANE GOMES PEREIRA DE SOUZA
Endereço: Avenida Fiorindo Santini, 1714, Cristo Rei, Vilhena - RO
- CEP: 76983-396
DESPACHO
Vistos.
Procedi pesquisa BACENJUD. Junte-se o detalhamento de ordem
judicial. Ciência à parte autora do resultado negativo da penhora
online.
Procedi consulta ao sistema RENAJUD, tendo a pesquisa sido
infrutífera.
Intime-se para indicar outros bens passíveis de penhora, em dez
dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do
artigo 53, §4º da lei 9099/95.
Serve o presente como MANDADO /intimação.
Vilhena/RO, 6 de julho de 2018.
(a) Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito em Substituição
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7000315-82.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: ONICIA P. DA SILVA ALEXANDRE - ME
Endereço: Av. 22, 09, Jardim Eldorado, Vilhena - RO - CEP: 76980220
Advogado do(a) EXEQUENTE: PAULA HAUBERT MANTELI RO0005276
Requerida: JUSCILEIDE DA COSTA MEDRADO
Endereço: Avenida Leopoldo Perez, 2775, Centro (S-01), Vilhena
- RO - CEP: 76980-182 Endereço: Avenida Leopoldo Perez, 2775,
Centro (S-01), Vilhena - RO - CEP: 76980-182
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DESPACHO
Vistos.
Deverá a executada comprovar, através de extrato bancário, que
a conta do bloqueio era utilizada apenas com a FINALIDADE de
recebimento de pensão alimentícia.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO.
Vilhena, 06 de julho de 2018.
(a) Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito em Substituição
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7002305-11.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: TERESINHA INES FERRI
Endereço: Rua K, 6040, Quadra 73, BNH, Vilhena - RO - CEP:
76987-250
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDNA APARECIDA CAMPOIO RO0003132
Requerida: KLERIA NAIR GOUVEA
Endereço: RUA BARTOLOMEU BUENO, 4665, SANTA LUZIA,
Colorado do Oeste - RO - CEP: 76993-000
DESPACHO
Vistos
Procedi busca BacenJud no intuito de localizar endereço da parte
reclamada. Juntei a minuta.
Indique a parte autora qual endereço pretende a tentativa de
citação da parte reclamada, sendo sua responsabilidade indicar
o endereço correto, pelo que desde já INDEFIRO diligências em
todos os endereços localizados.
Com a indicação do endereço, designe-se data para realização de
audiência de tentativa de conciliação, expedindo-se o necessário
para realização do ato.
SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.
Vilhena, 06 de julho de 2018.
(a) Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito em Substituição
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7005530-39.2017.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: POP MODAS COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
- EPP
Endereço: Avenida Major Amarante, 3358, Centro, Vilhena - RO CEP: 76908-354
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDUARDA DA SILVA ALMEIDA RO0001581
Requerida: CARLIANE ELIAS
Endereço: Rua Vinte e Seis, 5506, Antigo bairro Jardim Eldorado,
S-70, Vilhena - RO - CEP: 76981-244
DESPACHO
Vistos.
Procedi pesquisa BACENJUD. Junte-se o detalhamento de ordem
judicial. Ciência à parte autora do resultado negativo da penhora
online.
Procedi consulta ao sistema RENAJUD, tendo a pesquisa sido
infrutífera.
Intime-se para indicar outros bens passíveis de penhora, em dez
dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do
artigo 53, §4º da lei 9099/95.
Serve o presente como MANDADO /intimação.
Vilhena/RO, 6 de julho de 2018.
(a)Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito em Substituição

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7001495-02.2018.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: LENOIR RUBENS MARCON
Endereço: AV. CAPITÃO CASTRO, 4213, SALA 1, CENTRO,
Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Advogado do(a) EXEQUENTE: LENOIR RUBENS MARCON RO0000146
Requerida: CESAR NERES DA SILVA
Endereço: Avenida Vitória Régia, 2288, CASA, S-35, Vilhena - RO
- CEP: 76983-248
DESPACHO
Vistos.
Procedi pesquisa BACENJUD. Junte-se o detalhamento de ordem
judicial. Ciência à parte autora do resultado negativo da penhora
online.
Procedi consulta ao sistema RENAJUD, tendo a pesquisa sido
infrutífera.
Intime-se para indicar outros bens passíveis de penhora, em dez
dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do
artigo 53, §4º da lei 9099/95.
Serve o presente como MANDADO /intimação.
Vilhena/RO, 6 de julho de 2018.
(a) Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito em Substituição
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7000220-23.2015.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: EVALDO FERREIRA DA SILVA
Endereço: BR 364, KM 03, Chácara 23, VITASUC, POSTO FISCAL
DE VILHENA, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Advogados do(a) EXEQUENTE: OSVALDO PEREIRA RIBEIRO
- RO0005869, ELIVANIA FERNANDES DE LIMA - RO0005433,
PAMELA DAIANA ABDALLA COSTA GHISI - RO0005916
Requerida: CS BALBINO - ME
Endereço: AVENIDA NORTE SUL, 3937, LIDER MOTOS,
CENTRO, Rolim de Moura - RO - CEP: 76940-000
Advogados do(a) EXECUTADO: LUIS FERREIRA CAVALCANTE RO0002790, RENATO PEREIRA DA SILVA - RO0006953
Requerida: CLAUDINEI SOARES BALBINO
Endereço: NORTE SUL, 3937, BOA ESPERANCA, Rolim de Moura
- RO - CEP: 76940-000
DESPACHO
Vistos.
Procedi pesquisa BACENJUD. Junte-se o detalhamento de ordem
judicial. Ciência à parte autora do resultado negativo da penhora
online.
Procedi consulta ao sistema RENAJUD, tendo a pesquisa sido
infrutífera.
Intime-se para indicar outros bens passíveis de penhora, em dez
dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do
artigo 53, §4º da lei 9099/95.
Serve o presente como MANDADO /intimação.
Vilhena/RO, 6 de julho de 2018.
(a)Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7008829-24.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: IDEAL MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI - EPP
Endereço: Avenida Vitória Régia, 1481, Jardim Primavera, Vilhena
- RO - CEP: 76983-358
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Advogado do(a) EXEQUENTE: BRUNO MENDES SANTOS RO8584
Requerida: WINICIUS FERNANDO MARCELO DOS SANTOS
Endereço: Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, 6333, Jardim
Eldorado, Vilhena - RO - CEP: 76987-020
DESPACHO
Vistos.
Procedi pesquisa BACENJUD. Junte-se o detalhamento de ordem
judicial. Ciência à parte autora do resultado negativo da penhora
online.
Procedi consulta ao sistema RENAJUD, tendo a pesquisa sido
infrutífera.
Intime-se para indicar outros bens passíveis de penhora, em dez
dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do
artigo 53, §4º da lei 9099/95.
Serve o presente como MANDADO /intimação.
Vilhena/RO, 6 de julho de 2018.
(a)Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito em Substituição
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7000648-05.2015.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Requerente: E L DE FREITAS E CIA LTDA - ME
Endereço: AVENIDA MAJOR AMARANTE, 3105, LOJAS
DINAMICA, CENTRO, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDNA APARECIDA CAMPOIO RO0003132
Requerida: SILVIO ALVES PESSOA
Endereço: Avenida Vitória Régia, 1715, Telefone móvel 9 84191950 trab.Locadora Smartzoon, Jardim Primavera, Vilhena - RO
- CEP: 76983-318 Endereço: Avenida Vitória Régia, 1715, Telefone
móvel 9 8419-1950 trab.Locadora Smartzoon, Jardim Primavera,
Vilhena - RO - CEP: 76983-318
DESPACHO
Vistos.
Procedi pesquisa BACENJUD. Junte-se o detalhamento de ordem
judicial. Ciência à parte autora do resultado negativo da penhora
online.
Intime-se para indicar outros bens passíveis de penhora, em dez
dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do
artigo 53, §4º da lei 9099/95.
Serve o presente como MANDADO /intimação.
Vilhena/RO, 6 de julho de 2018.
(a)Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito em Substituição
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7002378-17.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente: CARIN CRISTINE SANTOS SILVA
Endereço: Rua 41, 1130, 99933-4966, Jardim Eldorado, Vilhena RO - CEP: 76980-220
Requerida: STARTCON SISTEMA DE ENSINO ONLINE E
CURSOS LIVRES LTDA ME - ME
Endereço: SANTA CATARINA, 481, SALA 01, CENTRO, Cascavel
- PR - CEP: 85801-040
DESPACHO
Vistos.
Procedi pesquisa BACENJUD. Junte-se o detalhamento de ordem
judicial. Ciência à parte autora do resultado negativo da penhora
online.
Procedi consulta ao sistema RENAJUD, tendo a pesquisa sido
infrutífera.
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Intime-se para indicar outros bens passíveis de penhora, em dez
dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do
artigo 53, §4º da lei 9099/95.
Serve o presente como MANDADO /intimação.
Vilhena/RO, 6 de julho de 2018.
(a)Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito em Substituição
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7004827-74.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: ANTONIA DA CUNHA COSTA
Endereço: Área Rural, 135, Linha 135, lote 67, setor 12, Área Rural
de Vilhena, Vilhena - RO - CEP: 76988-899
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA CAROLINA IMTHON
ANDREAZZA - RO3130
Requerida: RONDOLUZ TRANSPORTES COM. E INSTALACOES
ELETRICAS LTDA - ME
Endereço: Avenida Liberdade, 4307, sala 01, Centro (S-01),
Vilhena - RO - CEP: 76980-066
Nome: CERON - ELETROBRÁS
Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 279, rua domingos
linhares centro, Centro (S-01), Vilhena - RO - CEP: 76980-220
DECISÃO
Vistos.
Tratam os autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização
por danos morais e materiais interposta por ANTÔNIA DA CUNHA
COSTA em face de RONDOLUZ COMÉRCIO E INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS LTDA E CERON - ELETROBRÁS.
Aduz a parte autora que contratou os serviços da primeira requerida
visando a instalação da rede elétrica fornecida pela segunda
requerida em seu imóvel rural. Ocorre que os prazos ajustados já
teriam se exaurido e até o presente momento não houve a efetiva
instalação da rede elétrica. Diante do referido contexto pugna
pela concessão de tutela de urgência para o fim de obrigar as
requeridas a proceder a imediata instalação da rede elétrica, sob
pena de multa diária. No MÉRITO, pugna pela restituição do valor
pago à primeira requerida, bem como por indenização pelos danos
morais suportados.
Vieram os autos conclusos para a análise do pedido liminar.
Pois bem.
Para a concessão da tutela provisória é preciso a coexistência dos
requisitos estabelecidos em lei (artigo 300 do Código de Processo
Civil): a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo; c) reversibilidade da medida.
Desta forma é possível concluir que a lei exige do julgador um juízo
de probabilidade de sucesso na demanda, ou seja, mais que a mera
possibilidade e menos que a certeza (requisito da SENTENÇA ).
E, presentes os requisitos o julgador tem o dever de antecipar os
efeitos da tutela.
Ocorre que no caso dos autos, em que pese os argumentos
apresentados pela parte autora, em uma análise prefacial dos
documentos anexados, é possível verificar que o prazo solicitado
pela requerida CERON – EFETROBRÁS para a execução do
serviço, no caso, a solicitação de comissionamento de obra, ainda
não se exauriu, pois consoante o documento anexado ao id nº.
19614284 – pág. 02, o serviço será executado até 19/07/2018.
Portanto, apesar de ser possível, durante a instrução processual
a verificação de eventual descumprimento de prazos pela primeira
requerida, não vislumbro que exista razão de direito que justifique
este juízo a conceder tutela de urgência para o fim de obrigar a
segunda requerida a imediatamente proceder a instalação da rede
elétrica.
É evidente que a medida ora pleiteada demanda exaustiva análise
de sua viabilidade de instalação, até mesmo para preservar a
segurança da própria parte autora que reside no imóvel em questão.
Desta forma, pelo menos em sede de cognição sumária, não
vislumbro a presença dos elementos necessários a concessão da
tutela pretendida.
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Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência
pleiteado.
Expeça-se o necessário para intimação da presente DECISÃO,
bem como para realização da audiência de conciliação designada
pelo sistema, ou, caso inexista tempo hábil para a expedição,
proceda-se o necessário para a sua redesignação.
Cite-se e intimem-se as partes com as advertências consignadas no
Provimento Conjunto da Presidência e Corregedoria nº 001/2017TJRO.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Vilhena, 10 de julho de 2017.
(a) Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito em substituição automática
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vilhena - Juizado Especial
Processo: 7007807-62.2016.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: POP MODAS COMERCIO DE CONFECCOES
EIRELI - EPP
Advogados do(a) REQUERENTE: EDUARDA DA SILVA ALMEIDA
- RO0001581, MARIO VITOR VENANCIO MACHADO - RO7463
REQUERIDO: LUANA DA MATA DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERIDO:
Fica a parte exequente, intimada por sua advogada, para comprovar
o levantamento do alvará expedido, no prazo de 05 dias.
Vilhena, 10 de julho de 2018
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7004678-78.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: MARIA DA PENHA BATISTA
Endereço: Rua Ricardo Carlos Kollert, 3688, Jardim Eldorado,
Vilhena - RO - CEP: 76987-066
Advogado do(a) REQUERENTE: HANDERSON SIMOES DA
SILVA - RO0003279
Requerida: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: Banco do Brasil (Sede I), 31, SBS Quadra 1 Bloco A
Lote 31, Asa Sul, Brasília - DF - CEP: 70073-900
DESPACHO
Vistos.
Regularizada a representação processual da parte autora, cite-se e
intime-se a parte requerida com as advertências do procedimento
sumaríssimo, fazendo constar no MANDADO que, no caso de
ausência à audiência de conciliação, reputar-se-ão verdadeiros
os fatos alegados na petição inicial, salvo se do contrário resultar
da convicção deste juízo (art. 20 da Lei n. 9.099/95), bem como
que, caso não haja acordo, deverá apresentar resposta escrita na
própria audiência de conciliação, acompanhada de documentos e
rol de testemunhas, especificando as provas que pretende produzir,
justificando necessidade e pertinência, sob pena de preclusão ou
indeferimento.
Intime-se a parte autora, advertindo-a de que sua ausência poderá
ensejar na extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.
9.099/95, bem como que, caso não haja acordo, após apresentação
da contestação, deverá apresentar sua impugnação também na
própria audiência de conciliação, indicando ainda, as provas que
pretenda produzir e justificando sua necessidade e pertinência, sob
pena de preclusão ou indeferimento.
Sirva cópia da presente DECISÃO como MANDADO de intimação
e citação.
Expeça-se o necessário.
Vilhena/RO, 6 de julho de 2018.
(a) Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito em Substituição
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1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - PJE COMARCA DE VILHENA
JUIZ DE DIREITO: GILBERTO JOSÉ GIANNASI
DIRETORA DE CARTÓRIO: ELISMARA DE BRIDA MARTINS
CADASTRO 002908-4
7001380-83.2015.8.22.0014
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: JOAO VLADIMIR LOPES BARBOSA
Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR
- RO0002394
EXECUTADO: ESTADO DE RONDÔNIA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Fica a parte autora intimada para caso queira no prazo de 05
(cinco) manifestar-se sobre a petição de ID 19621553.
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7004823-37.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: IZABELA MINEIRO MENDES
Endereço: Rua Gonçalves Dias, 321, Centro (5º BEC), Vilhena RO - CEP: 76988-055
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELA MINEIRO MENDES RO4756
Requerida: ABRIL COMUNICACOES S.A.
Endereço: Editora Abril S.A., 4400, Avenida Otaviano Alves de
Lima 4400, Vila Arcádia, São Paulo - SP - CEP: 02909-900
DECISÃO
Vistos.
Para conceder os efeitos da tutela provisória de urgência é preciso
a coexistência dos requisitos estabelecidos em lei (artigo 300 do
Código de Processo Civil): a) probabilidade do direito; b) perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo; c) reversibilidade da
medida.
Do cotejo dos termos acima mencionados, é possível concluir que
a lei exige do julgador um juízo de probabilidade de sucesso na
demanda, ou seja, mais que a mera possibilidade e menos que a
certeza (requisito da SENTENÇA ). E, presentes os requisitos o
julgador tem o dever de conceder os efeitos da tutela de urgência.
Estando a dívida sob discussão em juízo, não é razoável a
manutenção da cobrança ou mesmo a inclusão do nome da parte
autora no cadastro restritivo ao crédito. Anoto que a parte autora
não ter renovado a assinatura questionada, razão pela qual tenho
como presente a verossimilhança da alegação da cobrança ser
indevida.
Não constituem segredo os efeitos nocivos que a presença do
nome e CPF da pessoa nos cadastros restritivos acarreta no
crédito, portanto, presente o perigo da demora.
Diante disso, sendo reversível a medida, o pleito de concessão da
tutela de urgência deve prosperar.
Em face do exposto, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA para o fim de suspender as cobranças, bem como
eventual inclusão do nome da parte autora no cadastro de restrição
ao crédito no que se referem a renovações de assinatura de
revistas fornecidas pela requerida, até ulterior DECISÃO.
Fixo a pena de multa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
pela emissão de cada nova cobrança escrita enviada a parte autora,
bem como a multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de manutenção
do nome da parte autora, caso este vem a ser incluído, penalidades
estas que só terão implicação no caso de descumprimento a partir
de 05 (cinco) dias contados da intimação da presente DECISÃO.
Com relação a data da audiência de conciliação, considerando
o alegado pela parte autora (id nº. 19601184), PROCEDA-SE O
NECESSÁRIO PARA SUA REDESIGNAÇÃO.
Cite-se e intime-se a parte requerida com as advertências do
procedimento sumaríssimo, fazendo constar no MANDADO
que, no caso de ausência à audiência de conciliação, reputarse-ão verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, salvo se
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do contrário resultar da convicção deste juízo (art. 20 da Lei n.
9.099/95), bem como que, caso não haja acordo, deverá apresentar
resposta escrita na própria audiência de conciliação, acompanhada
de documentos e rol de testemunhas, especificando as provas que
pretende produzir, justificando necessidade e pertinência, sob pena
de preclusão ou indeferimento.
Intime-se a parte autora, advertindo-a de que sua ausência poderá
ensejar na extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.
9.099/95, bem como que, caso não haja acordo, após apresentação
da contestação, deverá apresentar sua impugnação também na
própria audiência de conciliação, indicando ainda, as provas que
pretenda produzir e justificando sua necessidade e pertinência, sob
pena de preclusão ou indeferimento.
Sirva cópia da presente DECISÃO como MANDADO de intimação
e citação.
Expeça-se o necessário.
Vilhena/RO, 09 de julho de 2018.
(a) Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito em substituição automática
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7004842-43.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: VAGNER ROSEMIRO TOLFO
Endereço: Ria: Getúlio Vargas, 663, --, Vilhena - RO - CEP: 76908354
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
DILNEY
EDUARDO
BARRIONUEVO ALVES - RO000301B
Requerida: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECISÃO
Vistos.
VAGNER ROSEMIRO TOLFO ajuizou de ação de implementação
de progressão funcional c/c cobrança de retroativos contra o
ESTADO DE RONDÔNIA.
Aduz a parte autora que é funcionário público do quadro da Polícia
Civil, no cargo de agente de polícia e, apesar de ter recebido
progressão de carreira, tal progressão não teve incidência na verba
denominada VENCIMENTO D.J. - 0047. Afirma que tal verba já
foi exaustivamente reconhecida como de caráter de vencimentos
e, portanto, também deveria ter sofrido o acréscimo inerente a
concedida progressão na carreira. Requer a concessão de tutela
provisória para o fim de se implementar o aumento devido pois
trata-se de verba de caráter alimentar. Por fim, requer a confirmação
da tutela provisória para a implementação do aumento, bem
como a condenação do requerido a pagar os valores retroativos e
inadimplidos dos vencimentos, bem como dos demais reflexos nas
verbas remuneratórias.
Juntou documentos.
Sucintamente relatei.
Decido.
Trata-se de feito relativo ao Juizado Especial da Fazenda Pública
e, em casos desta natureza, é vedado, via de regra, o deferimento
de tutela provisória que importem em pagamento e vantagens
pecuniárias.
Neste sentido é o posicionamento:
JECCDF-0061583) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO
QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS. PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA.
PERIGO DE DANO REVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo
Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de
dano ou o risco de resultado útil do processo. 2. O agravante não
lougrou demonstrar o preenchimento dos requisitos autorizdores da
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concessão da tutela antecipada. Nos caso dos autos, o agravante
pretende a concessão da tutela antecipada para o fim de obter a
implementação de receira parcela de reajuste salarial, bemo como
pagmaento das diferenças decorrentes do reajuste postulado. 3. É
vedada a concessão de medida liminar para efeito de pagamento
de vencimentos e vantagens pecuniárias, nos exatos termos do
artigo 2-B Lei nº 9.494/97, que, ao estabelecer que a SENTENÇA
que tenha por objeto a liberação de recursos, inclusive em folha de
pagamento, a servidores do Distrito Federal somente poderá ser
executada após seu trânsito em julgado, culmina na CONCLUSÃO
lógica da impossibilidade de concessão de tutela de urgência na
hipótese. 4. Encontra-se evidenciado o perigo de dano reverso
em desfavor do Distrito Federal, caso se proceda ao pagamento
imediato, considerando a irrepetibilidade das verbas de natureza
alimentar, como a pretendida no presente agravo de instrumento.
Acresce-se à referida vedação, o disposto no Art. 1º, § 3º da Lei
8.437/92, que preceitua o não cabimento de medida liminar que
esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação. 5. AGRAVO
DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 6. Sem custas
nem honorários. 7. A súmula de julgamento servirá como acórdão,
conforme determinação do art. 46 da Lei 9.099/95. (Processo
nº 07002145120178079000 (1023534), 1ª Turma Recursal dos
Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Fabrício Fontoura
Bezerra. j. 08.06.2017, DJe 12.06.2017).
Desta forma, considerando que o pleito liminar apresentado pela
autora visa justamente a concessão de vantagens pecuniárias,
INDEFIRO-O.
Cite-se e intimem-se as partes com as advertências consignadas no
Provimento Conjunto da Presidência e Corregedoria nº 001/2017TJRO.
Cumpra-se, SERVINDO A PRESENTE DECISÃO COMO
MANDADO.
Vilhena, 09 de julho de 2018.
(a) Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito em substituição automática
Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7003337-17.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: CLAUDIMARA CICHOCKI DA LUZ
Endereço: LINHA 100, KM 06, Nova Conquista (Vilhena) - RO CEP: 76989-000
Advogado do(a) REQUERENTE: GUILHERME SCHUMANN
ANSELMO - RO9427
Requerida: ALVARO JORGE COSTA CANSAÇÃO
Endereço: Travessa Carlos Cardoso Távora, 70, CLÍNICA PASSINI,
Jardim São João, Nova Iguaçu - RJ - CEP: 26255-470
Advogados do(a) REQUERIDO: ALEX PEREIRA SOUZA RJ89754, ANTONIO FERREIRA COUTO FILHO - RJ26991
DESPACHO
Vistos.
De início, no que pertine a audiência de conciliação designada,
considerando a afirmação do requerido no sentido de que não
tem proposta de acordo, defiro o cancelamento da solenidade
designada.
Já no que respeita a realização de prova pericial, antes de deliberar
sobre a alegação de incompetência deste Juizado Especial Cível,
INTIME-SE a parte autora a apresentar impugnação no prazo de
15 (quinze) dias.
Após, voltem os autos conclusos.
Expeça-se o necessário.
Intimem-se.
Cumpra-se, SERVINDO O PRESENTE COMO MANDADO.
Vilhena, 09 de julho de 2018.
(a) Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito em substituição automática
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Vilhena - Juizado Especial
Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33212340
Processo nº: 7004801-76.2018.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
Requerente: SANDRA OLIVEIRA
Endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves, 4709, End.
advogados, Jardim Eldorado, Vilhena - RO - CEP: 76987-097
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANE BRANDALISE
- RO0006073, WILSON LUIZ NEGRI - RO0003757, KELLY
CRISTINA SANTOS RIPKE LEANDRO - RO7458
Requerida: SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
Endereço: Rodovia Olívio Belich PR 427, KM 33, s/n, FAEL, não
informado, Lapa - PR - CEP: 83750-000
DESPACHO
Vistos.
Visando melhor análise do pedido de antecipação de tutela de
urgência, intime-se a parte autora a juntar documento hábil a
comprovar a CONCLUSÃO do curso que se pretende a emissão
de certificado.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO.
Vilhena, 06 de julho de 2018.
(a) Andresson Cavalcante Fecury
Juiz de Direito em Substituição
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vilhena - Juizado Especial
Processo: 7009462-69.2016.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: LUCINEI GOMES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: CEZAR BENEDITO VOLPI RO0000533
REQUERIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogado(s) do reclamado: CAMILA DE ANDRADE LIMA
Advogado do(a) REQUERIDO: CAMILA DE ANDRADE LIMA PE0001494
Fica a parte exequente, intimada por seu advogado, para comprovar
o levantamento do alvará expedido, no prazo de 05 dias.
Vilhena, 10 de julho de 2018
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vilhena - Juizado Especial
Processo: 7006220-05.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: MARIZA DA SILVA ESPINDULA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALCIR LUIZ DE LIMA - RO0006770
EXECUTADO: Tim Celular
Fica a exequente intimada, por seu advogado, para comprovar o
levantamento do alvará expedido, no prazo de 05 dias.
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vilhena - Juizado Especial
Processo: 7004226-05.2017.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: REDE GONZAGA DE ENSINO SUPERIOR REGES
Advogados do(a) EXEQUENTE: TATIANE GUEDES CAVALLO
BAPTISTA - RO0006835, HELIO DANIEL DE FAVARE BAPTISTA
- RO0004513
EXECUTADO: JOSE LUIZ SERAFIM
Fica a parte exequente, intimada por seus advogados, para
comprovar o levantamento do alvará expedido, no prazo de 05 dias.
Vilhena, 10 de julho de 2018
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1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - PJE COMARCA DE VILHENA
JUIZ DE DIREITO: GILBERTO JOSÉ GIANNASI
DIRETORA DE CARTÓRIO: ELISMARA DE BRIDA MARTINS
CADASTRO 002908-4
7001634-56.2015.8.22.0014
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: E L DE FREITAS E CIA LTDA - ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: EDNA APARECIDA CAMPOIO RO0003132
EXECUTADO: MARLISE VERGUTZ SCHEMMER
Advogado do(a) EXECUTADO:
Fica a parte exequente intimada para caso queira, no prazo de 05
(cinco), manifestar-se sobre a petição de ID
19624314
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vilhena - Juizado Especial
Processo: 7004805-84.2016.8.22.0014
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ANA PAULA ULIANA ALVES
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALCIR LUIZ DE LIMA - RO0006770
EXECUTADO: Tim Celular
Advogado(s) do reclamado: RUBENS GASPAR SERRA, FELIPE
GAZOLA VIEIRA MARQUES
Advogados do(a) EXECUTADO: RUBENS GASPAR SERRA SP0119859, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MG0076696
Fica a parte exequente, intimada por seu advogado, para comprovar
o levantamento do alvará expedido, no prazo de 05 dias.
Vilhena, 10 de julho de 2018
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vilhena - Juizado Especial
Processo: 7004810-09.2016.8.22.0014
Classe: JUIZADOS - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)
REQUERENTE: AGILSON MINEIRO DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: ALCIR LUIZ DE LIMA RO0006770
REQUERIDO: Tim Celular
Advogado do(a) REQUERIDO: LUIS CARLOS MONTEIRO
LAURENCO - BA0016780
Fica a parte exequente, intimada por seu advogado, para comprovar
o levantamento do alvará expedido, no prazo de 05 dias.
Vilhena, 10 de julho de 2018

1ª VARA CÍVEL
1º Cartório Cível
Sugestões ou reclamações façam-nas pessoalmente ao Juiz ou
contate-nos via internet. Endereço eletrônico: vha1civel@tjro.jus.br
Juiz de Direito: Andresson Cavalcante Fecury
Diretor de Cartório: Edeonilson Souza Moraes
Proc.: 0001182-39.2013.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Map Terraplenagem e Transportes Ltda, Odete Regina
Dandolini Pavelegini
Advogado:Carla Falcão Rodrigues (OAB/RO 616-A), Michele
Machado Lopes - OAB/RO 6.304
Requerido:Banco Bradesco S/a
Advogado:Mauro Paulo Galera Mari (OAB/RO 4937)
FINALIDADE: Intimação para no prazo de 10 (dez) dias
manifestarem-se quanto ao laduo pericial (fls. 298/336).
Edeonilson Souza Moraes
Diretor de Cartório
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3ª VARA CÍVEL
3º Cartório Cível
Comarca de Vilhena
3ª vara cível
Cartório da 3ª vara Cível
SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES, FAÇAM-NAS
PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTATE-NOS
VIA INTERNET.
JUIZ: Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral
vinicius@tj.ro.gov.br
ESCRIVÃ: Genair Goretti de Morais
vha3civel@tj.ro.gov.br
Proc.: 0004223-43.2015.8.22.0014
Ação:Arresto
Arrestante:Alexandre Martendal
Advogado:Andréa Leporacci Soares Figueiredo (OAB/RO 1536),
Cristiane Tessaro (OAB/RO 1562), Taiane Pegoraro Buchweitz
(OAB/RO 7851), Alex André Smaniotto (OAB/RO 2681)
Arrestado:Herberth de Souza Nogueira Junior
Advogado:Andrey de Souza Pereira (OAB/TO 4275)
Fica intimada a parte Herberth de Souza Nogueira Junior para,
no prazo de 15 dias pagar as custas processuais no valor de R$
2.049,10 sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa.
Proc.: 0004153-31.2012.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Recauchutadora de Pneus Rover Ltda
Advogado:Greicis André Biazussi (OAB/RO 1542), Kathiane
Antonia de Oliveira Gois Menezes (OAB/RO 4834)
Executado:Admilson Pereira da Silva
Prosseguimento - Decorrida Suspl
Fica a parte autora intimada, por via de seu(s) procurador(es), para,
no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento
do feito, com a providência de acordo com o caso, face o decurso
do prazo de suspensão deferido no r. DESPACHO de fl.
Proc.: 0005081-16.2011.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Claudio Henrique Cruz Camilo de Souza
Advogado:Danielle Rosas Garcez Bonifácio de Melo Dias (OAB/
RO 2353), Roberto Berttoni Cidade (RO 4178)
Requerido:Banco Finasa Bmc S.a.
Advogado:Daguimar Lustosa Nogueira Cavalcanti (RO 4120),
Celso Marcon (OAB/RO 3700), Sandra Helena Lemos da Costa
Dias (OAB/RJ 52529)
Custas Finais:
Fica a parte requerente: Claudio Henrique Cruz Camilo de Souza,
notificada para o recolhimento da importância de R$399,89
(atualizada até a data de11/07/2018), a título de custas do processo
em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na
dívida ativa.
Proc.: 0012761-47.2014.8.22.0014
Ação:Monitória
Requerente:C. C. I. Comércio de Combustível Itaporanga Ltda
Advogado:Jean de Jesus Silva (OAB/RO 2518), Jeanderson Luiz
Valerio Almeida (OAB 6863)
Requerido:Vanderlei Franco Vieira, Degmar Ines Ramos Franco
Advogado:Sandro Ricardo Salonski Martins (OAB/RO 1084),
Eliane Gonçalves Facinni Lemos (OAB-RO 1.135), Renato Avelino
de Oliveira Neto (RO 3249), Silvane Secagno (PR 46733), Sandro
Ricardo Salonski Martins (OAB/RO 1084), Silvane Secagno (PR
46733)
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Custas Finais:
Fica a parte requerente: C. C. I. Comércio de Combustível
Itaporanga Ltda,notificada para o recolhimento da importância de
R$467,73 (atualizada até a data de11/07/2018), a título de custas
do processo em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias.
O não pagamento integral ensejará a expedição de certidão de
débito judicial para fins de protesto extrajudicial e inscrição na
dívida ativa.
Proc.: 0001437-70.2008.8.22.0014
Ação:Inventário
Inventariante:Bruna Parizi Juliano Nicolielo, Bianca Parizi Juliano
Nicolielo, Nicole de Souza Juliano Nicolielo, Kharla Nunes da Silva
Advogado:Luiz Antônio Xavier de Souza Rocha (-A OAB/RO 93),
Stael Xavier Rocha (RO 7138), Luiz Antônio Xavier de Souza Rocha
(OAB/RO 4064), Stael Xavier Rocha (RO 7138), Luiz Antônio
Xavier de Souza Rocha (-A OAB/RO 93), Stael Xavier Rocha (RO
7138), Edna Aparecida Campoio (OAB/RO 3132)
Inventariado:Nicolau de Jesus Juliano Nicolielo
Prosseguimento - Decorrida Susp
Fica a parte autora intimada, por via de seu(s) procurador(es), para,
no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento
do feito, com a providência de acordo com o caso, face o decurso
do prazo de suspensão deferido no r. DESPACHO de fl.
Proc.: 0001773-30.2015.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Charlene Pneus Ltda
Advogado:Greicis André Biazussi (OAB/RO 1542), Fernando César
Volpini (OAB/RO 610)
Executado:Megga Industria Comercio e Exportação de Madeiras
Ltda
Prosseguimento - Decorrida Suspl
Fica a parte autora intimada, por via de seu(s) procurador(es), para,
no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento
do feito, com a providência de acordo com o caso, face o decurso
do prazo de suspensão deferido no r. DESPACHO de fl.
Proc.: 0008490-92.2014.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:W. C. V.
Advogado:Tulio Magnus de Mello Leonardo (OAB/RO 5284),
Rafael Brambila (OAB/RO 4853)
Executado:A. C. H. B.
Advogado:Tulio Magnus de Mello Leonardo (OAB/RO 5284)
DESPACHO:
Indefiro o pedido do exequente, porque ele não comprovou por
documentos que o bem estaria na posse da executada. Requeira
o credor em 05 dias, inclusive indicando bens penhoráveis.
Vilhena-RO, segunda-feira, 9 de julho de 2018.Vinícius Bovo de
Albuquerque Cabral Juiz de Direito
Proc.: 0000143-70.2014.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Organizações Gota D Agua Ltda
Advogado:Wilson Luiz Negri (OAB/RO 3757), Luciane Brandalise
(OAB/RO 6073)
Executado:All Mix Engenharia de Concretagem Ltda, Gede
Construtora Ltda Me
DESPACHO:
Preceitua o art. 17 da nova Lei de Custas n.3.896/2016 do Tribunal
do Justiça do Estado de Rondônia:Art. 17.O requerimento de
buscas de endereços, bloqueio de bens ou quebra de sigilo fiscal,
telemático e assemelhados, ainda que por meio eletrônico, deverá
ser instruído com comprovante do pagamento da diligência, no
valor de R$15,29 (quinze Reais e vinte e nove centavos) cada uma
delas.Assim, que no prazo de 15 dias a parte autora proceda ao
recolhimento e comprovação nos autos das diligências solicitadas,
nos termos do pedido. Vilhena-RO, segunda-feira, 9 de julho de
2018.Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral Juiz de Direito
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Proc.: 0005130-86.2013.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Rádio Onda Sul Fm Ltda
Advogado:Armando Krefta (OAB/RO 321B), Katyane Cervi (OAB/
RO 4972)
Requerido:VASTAIR MARTINS ME
Advogado:Não Informado ( )
SENTENÇA:
Rádio Onda Sul FM Ltda e Vastair Martins noticiaram acordo
extrajudicial nos autos. Informaram os termos do acordo e pediram
pela suspensão e posterior homologação judicial no mencionado
processo. Agora que decorrido o prazo de suspensão vieram os
autos conclusos para homologação.Decido. Diante da capacidade
das partes, licitude do objeto e forma permitida em lei, com
fundamento no artigo 487, III, b do CPC/2015, HOMOLOGO em
todos os seus termos o acordo celebrado pelas partes, conforme
petição de fls. 114/115. Declaro levantada a penhora de fls. 92/95,
que outrora serviu de garantia para cumprimento do acordo.Sem
custas, em virtude da transação. Homologo a renúncia ao prazo
recursal. Publicação e registro automáticos. Intimem-se. Arquivemse os autos.Vilhena-RO, segunda-feira, 9 de julho de 2018.Vinícius
Bovo de Albuquerque Cabral Juiz de Direito
Proc.: 0001739-94.2011.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Paula Emanuela Unser Motta
Advogado:Roniéder Trajano Soares Silva (OAB/RO 3694)
Requerido:Eucatur- Empresa União Cascavel de Transporte e
Turismo Ltda
Advogado:Gilberto Piselo do Nascimento.. (OAB/RO 78B), Edson
Ferreira do Nascimento (RO 296-B), Jane Regiane Ramos
Nascimento (OAB/RO 813), Luciana Nogarol Pogatto (OABRO
4198)
DESPACHO:
Considerando as alegações da exequente (fls. 433/437), manifestese a executada. Prazo: 15 dias.Vilhena-RO, segunda-feira, 9 de
julho de 2018.Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral Juiz de Direito
Proc.: 0012236-07.2010.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:C & M Concreto e Construções Ltda
Advogado:Marianne Almeida e Vieira de Freitas Pereira (OAB/RO
3046), Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134)
Requerido:Judite Generoza de Brito Carneo
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
DESPACHO:
Compulsando os autos, verifico que ainda não há penhora de bens
para garantir a execução, conforme já referido no DESPACHO de
fls. 127, razão pela qual deverá a exequente esclarecer seu pedido
de fls. 177/180. Prazo: 15 dias.Vilhena-RO, segunda-feira, 9 de
julho de 2018.Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral Juiz de Direito
Proc.: 0005708-54.2010.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Ultralar Móveis Ltda
Advogado:Roniéder Trajano Soares Silva (OAB/RO 3694)
Requerido:Mariana Batista de Oliveira
Advogado:Lairce Martins de Souza (OAB/RO 3041), Tulio Magnus
de Mello Leonardo (OAB/RO 5284)
DESPACHO:
É relevante a preocupação do exequente que pretende apenas
a restrição judicial perante o Renajud como forma de impedir
transferências, licenciamento e circulação do veículo, mas isto
não é medida tendente a satisfazer a própria execução. Assim,
indefiro o pedido do credor. Que ele requeira em 10 dias adequado
prosseguimento da execução, inclusive, em sendo o caso, venda
judicial porque há penhora nos autos.Vilhena-RO, segunda-feira,
9 de julho de 2018.Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral Juiz de
Direito

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

ANO XXXVI

NÚMERO 126

DIARIO DA JUSTIÇA

QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

328

Proc.: 0083110-56.2006.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Hilgert & Cia Ltda
Advogado:Amanda Iara Tachini de Almeida (OAB/RO 3146),
Antônio Eduardo Schramm de Souza (OAB/RO 4001)
Requerido:Dorival Godinho da Silva
Advogado:Marilza Serra (OAB/MT 7001), Leandro Márcio Pedot
(OAB/RO 2022)
DESPACHO:
Sobre a petição e documento juntados, manifeste-se o credor.
Prazo: 15 dias.Vilhena-RO, segunda-feira, 9 de julho de 2018.
Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral Juiz de Direito

1825. Ocorre que tal ordem foi equívocada porque deveria ser
determinado a transferência para a Caixa Econômica Federal,
agência 1825. Assim, oficie-se com urgência ao Banco Triângulo,
instituição na qual a apreensão originária foi feita para que em
24 horas proceda ao depósito judicial, do valor bloqueado em
15/03/2017 via sistema bacenjud do valor de R$ 2.234,79 e
devidas correções (a partir do bloqueio) na Caixa Econômica
Federal, agência 1825, conta vinculada a estes autos, em
imediato cumprimento à ordem de transferência determinada
em fl. 384. Prazo de resposta: 5 dias. Vilhena-RO, terça-feira,
10 de julho de 2018.Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral Juiz
de Direito

Proc.: 0022335-46.2004.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Carla Falcão Rodrigues
Advogado:Carla Falcão Rodrigues (OAB/RO 616), Roberto Berttoni
Cidade (OAB/SP 213787)
Executado:Geraldino José Caproni, Seila Maria Alves da Silva
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999), Ranulfo de
Aquino Nunes (OAB-MT 2242)
DESPACHO:
Rejeito de plano as questões aduzidas na petição de fls 328/329
porque, na verdade, trata-se de repetição daquelas matérias
apresentadas em fls. 325 e já apreciadas em DECISÃO de fls.
326. Não remanescendo, portanto, nenhuma oportunidade de
reapreciação de questões já decididas (CPC, art. 505). À exequente
para requerer o que de direito. Prazo: 15 dias.Vilhena-RO, segundafeira, 9 de julho de 2018.Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral Juiz
de Direito

Proc.: 0013789-50.2014.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Daniele Cristine de Freitas Pereira
Advogado:Marianne Almeida e Vieira de Freitas Pereira (SSP-RO
3046)
Requerido:Disal Administradora de Consórcios S/C Ltda.
Advogado:Edemilson Koji Motoda (OAB/SP 231747)
DESPACHO:
A requerida SENTENÇA procedeu ao pagamento da condenação.
Instada, a autora postulou pelo levantamento por meio de alvará.
Assim, Expeça-se imediato alvará do valor depositado em conta
judicial a favor da autora.Após as providências necessárias,
arquivem-se os autos, porque a requerida comprovou o pagamento
das custas processuais. Vilhena-RO, segunda-feira, 9 de julho de
2018.Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral Juiz de Direito

Proc.: 0014085-72.2014.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Francisco Lopes da Silva
Advogado:Francisco Lopes da Silva (OAB/RO 3772), Alcir Luiz de
Lima (OAB/RO 6770)
Executado:Estado de Rondônia
DESPACHO:
Porque o valor do crédito do exequente Francisco Lopes da
Silva excedia o valor para pagamento por RPV foi determinado
e expedido precatório (fls. 054 e 56/57). Por última petição (fls.
65/66) o exequente renunciou ao crédito excedente aos 10
salários para que o pagamento possa ser feito por meio de RPV
(fls. 78/79).DECIDO.Homologo a renúncia ao crédito excedente ao
teto da RPV. Assim, determino que se expeça RPV, com prazo
de pagamento de até 60 dias, contados da data de apresentação.
Diante disso, torno sem efeito a solicitação de pagamento por meio
de precatório determinado em fl. 054. Oficie-se à e. Presidência do
TJ/RO informando a respeito da renuncia, e que por decorrência
dela já expedido RPV, de modo que o precatório perdeu seu
objeto.Intimem-se e após, retornem os autos ao arquivo.VilhenaRO, terça-feira, 10 de julho de 2018.Vinícius Bovo de Albuquerque
Cabral Juiz de Direito
Proc.: 0005224-68.2012.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Cleia Candida Rodrigues
Advogado:Jeverson Leandro Costa (OAB/RO 3134), Marianne
Almeida e Vieira de Freitas Pereira (OAB/RO 3046), Kelly Mezzomo
Crisóstomo Costa (OAB/RO 3551)
Executado:Martins Comércio e Serviços de Distribuição S/a
Advogado:Bernardo Augusto Galindo Coutinho (RO 2991), Carlos
Roberto de Siqueira Castro (OAB/RO 5015), Regiane Estefanny
Castilho (OAB/RO 4835), Carlos Fernando Siqueira Castro (OAB/
RO 5.014-A)
DESPACHO:
Via sistema bacenjud foi feita a penhora em conta bancária da
devedora no Banco Triângulo e pelo mesmo sistema determinado
a transferência para o Banco do Estado do Sergipe S/A, agência

Proc.: 0012807-36.2014.8.22.0014
Ação:Ação Civil de Improbidade Administrativa
Litisconsorte Ativo:Ministério Público do Estado de Rondônia,
Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (OAB/RO ), Procurador do Estado
de Rondônia ( )
Requerido:Maurício Miguel Faria Brasileiro
Advogado:Joice Carla Santini Antônio (OAB/RO 617)
DECISÃO:
Plenamente justificável a ausência do requerido ante o falecimento
de seu irmão na data de ontem, o que demandou que o requerido
regressasse à Cidade de Goiânia.Assim, diante do pedido
expresso, redesigno audiência para o dia 21/08/2018, às 10h30.
Requisitem-se para esta nova audiência as testemunhas Hilda
e Eclésio (qualificadas em fl. 1.123). Requisitem-se, também, as
testemunhas Vivaldo, Antônio, Sandramar, Osvaldo (qualificadas
em fl. 1.132/1.133).Demais testemunhas que o requerido pretenda
ouvir, respeitando-se o prévio rol deverão ter seu comparecimento
promovido pelo próprio requerido nos termos do art. 455 do CPC.
Vilhena-RO, segunda-feira, 9 de julho de 2018.Vinícius Bovo de
Albuquerque Cabral Juiz de Direito
Proc.: 0011122-57.2015.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul da
Amazônia Ltda Sicoob Credisul
Advogado:Cristiane Tessaro (OAB/RO 1562), Taiane Pegoraro
Buchweitz (OAB/RO 7851)
Executado:Valdeir Castilho de Araújo
Certidão da Escrivania:
Intimar as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da
certidão do Sr. Oficial de Justiça.
Proc.: 0008950-79.2014.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Livy Malhas Comercio e Confecções Ltda
Advogado:Antonio Carlos Goedert (OAB/SC 12076), Patrícia
Aparecida Scalvim Schmitz (OAB/SC 12259)
Executado:R. dos S S Neris Me
Advogado:Advogado não informado (OAB-RO 9999)
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DESPACHO:
O processo foi suspenso por um ano ou até que o credor indicasse
bens penhoráveis do executado (CPC, art. 921, § 1º). Nada
obstante, o credor vem postulando por diligências do Juízo o que
não configura adequado andamento do feito ou efetiva indicação de
bens, mas apenas meio transverso de tentar obstar a suspensão
devida.Assim, indefiro o pedido. Encaminhem-se os autos ao
arquivo provisório porque já fluíra o prazo de suspensão de um
ano. Vilhena-RO, terça-feira, 10 de julho de 2018.Vinícius Bovo de
Albuquerque Cabral Juiz de Direito
Proc.: 0010571-77.2015.8.22.0014
Ação:MANDADO de Segurança
Impetrante:Otávio Balestrin
Advogado:Jayne Moutinho Balestrin (OAB/RO 7928)
Impetrado:Secretário de Saúde do Município de Vilhena - RO
DESPACHO:
Diante da notícia do falecimento do impetrante, confirmada em
pesquisa por este Juízo e do fornecimento da medicação até a data
do óbito, este MANDADO de segurança perdeu seu objeto por causa
superveniente, de modo que já não deve haver o encaminhamento
para reexame necessário. Intimem-se e arquivem-se. Vilhena-RO,
terça-feira, 10 de julho de 2018.Vinícius Bovo de Albuquerque
Cabral Juiz de Direito
Genair Goretti de Morais
Escrivã Judicial
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vara : 3ª Vara Cível
Processo : 7004402-81.2017.8.22.0014
Classe : EMBARGOS DE TERCEIRO (37)
Requerente : EDNA MARIA DA SILVA
Advogado: HELIO DANIEL DE FAVARE BAPTISTA OAB:
RO0004513 Endereço: desconhecido Advogado: TATIANE
GUEDES CAVALLO BAPTISTA OAB: RO0006835 Endereço: Rua
Gonçalves Dias, 226, Centro, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Requerido : Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Banco Bradesco S.A., Cidade de DEUS 4 andar prédio
vermelho, Vila Yara, Osasco - SP - CEP: 06029-900
Advogado: MAURO PAULO GALERA MARI OAB: RO0004937
Endereço: , Porto Velho - RO - CEP: 76847-000
Valor da causa : R$ 26.500,00
Decisão INTERLOCUTÓRIA DE SANEAMENTO
1- Não constatadas irregularidades. Não há questões preliminares.
Foram atendidos os pressupostos processuais. Estão presentes as
condições da ação. Sem desconsiderar os documentos juntados
persiste a controvérsia acerca da alegada negociação prévia do
imóvel. Assim, é pertinente a oitiva das 02 (duas) testemunhas
arroladas no id. 13729941 - Pág. 1.
2 - Para elucidação dessa controvérsia é necessária e pertinente a
oitiva das testemunhas acima mencionadas, cujo comparecimento
deverá ser promovido pela parte embargante nos termos do art.
455 e seguintes do CPC.
3- Assim, para oitiva das testemunhas designo audiência de
conciliação, instrução e julgamento para o dia 04 de setembro de
2018 às 08 horas.
Intimem-se as partes por meio dos respectivos Advogados.
Vilhena-RO, 9 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RONDÔNIAVilhena - 3ª Vara CívelAv. Luiz Mazziero, 4432, Jardim
América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
PROCESSO: 7009594-29.2016.8.22.0014
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA (120)
POLO ATIVO: JOSE GUILHERME AZEVEDO BODANESE
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Advogado do(a) IMPETRANTE: VILSON MOREIRA JUNIOR RO6479
POLO PASSIVO: Secretario Municipal de Administração do
Município de Vilhena e outros
Advogado do(a) IMPETRADO:
Advogado do(a) IMPETRADO:
CERTIDÃO
Certifico e dou fé, que em cumprimento art. 203, § 4º do CPC/2015
e do art. 125 das Diretrizes Judiciais, independentemente de
despacho, promovo os atos ordinatórios necessários para:
( x ) 16. Intimar as partes do retorno dos autos da instância superior.
Segunda-feira, 09 de Julho de 2018
JEAN LUIS FERREIRA
Técnico Judiciário
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA Vilhena
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 E-MAIL : vha3civel@tjro.jus.br
Vara : 3ª VARA CÍVEL
Processo : 7005751-22.2017.8.22.0014
Classe : CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Requerente : BANCO DA AMAZONIA SA
Advogado: ELISANGELA HASSE OAB: MT8689/O
Requerido : CESAR MENEGOL e outros
Valor da causa : R$ 738.360,06
DECISÃO
Face ao pedido da parte, aguarde-se suspenso por 90 dias.
Findo o prazo de suspensão, aguarde-se por 30 dias para que a
parte autora promova espontaneamente o andamento do processo.
Permanecendo inerte, que o cartório promova a intimação pessoal
da parte autora para suprir a falta, no prazo de 05 dias, sob
consequência de não o fazendo o processo ser extinto (CPC, art.
485, II, III e §1º).
Intime-se.
Vilhena-RO, 12 de março de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
Assinado
eletronicamente
por:
VINICIUS
BOVO
DE
ALBUQUERQUE CABRAL
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.
seam
ID do documento: 16813163
18031213160607800000015652935
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA Vilhena
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 E-MAIL : vha3civel@tjro.jus.br
Vara : 3ª VARA CÍVEL
Processo : 7005751-22.2017.8.22.0014
Classe : CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Requerente : BANCO DA AMAZONIA SA
Advogado: ELISANGELA HASSE OAB: MT8689/O
Requerido : CESAR MENEGOL e outros
Valor da causa : R$ 738.360,06
DECISÃO
Face ao pedido da parte, aguarde-se suspenso por 90 dias.
Findo o prazo de suspensão, aguarde-se por 30 dias para que a
parte autora promova espontaneamente o andamento do processo.
Permanecendo inerte, que o cartório promova a intimação pessoal
da parte autora para suprir a falta, no prazo de 05 dias, sob
consequência de não o fazendo o processo ser extinto (CPC, art.
485, II, III e §1º).
Intime-se.
Vilhena-RO, 12 de março de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
Assinado
eletronicamente
por:
VINICIUS
BOVO
DE
ALBUQUERQUE CABRAL
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 16813163
18031213160607800000015652935
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vara : 3ª Vara Cível
Processo : 7003216-86.2018.8.22.0014
Classe : CÍVEL - DEMARCAÇÃO / DIVISÃO (34)
Requerente : RUTH PEREIRA MIRANDA
Advogado: TATIANE GUEDES CAVALLO BAPTISTA OAB:
RO0006835 Endereço: desconhecido Advogado: HELIO DANIEL
DE FAVARE BAPTISTA OAB: RO0004513 Endereço: Rua Nelson
Tremea, 72, APARTAMENTO 01, Centro, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 Advogado: AMANDA SETUBAL RODRIGUES OAB:
RO9164 Endereço: Rua Gonçalves Dias, 226, Centro (S-01),
Vilhena - RO - CEP: 76980-006
Requerido : LUCAS HENRIQUE AMORIM DE OLIVEIRA e outros
(3)
Com fundamento no art. 321, parágrafo único do CPC indefiro a
petição inicial desta causa de “regularização de posse” em que
atuam as partes epigrafadas, uma vez que instada a parte autora
não emendou adequadamente a inicial.
Ocorre que zelosamente a parte autora buscou demonstrar
os motivos jurídicos de sua pretensão, mas que reputo, não
correspondem à causa de pedir. Em síntese, além da indenização,
pretende a “regularização da posse para constituição ou declaração
do consequente domínio”. Não se trata de efetivo conflito
possessório, de qualquer forma a posse não se regularize, mas é
restituída mantida ou de outra forma protegida. O domínio que se
adquire por meio da posse demanda os requisitos da usucapião,
pedido também não realizado.
Nesse contexto, a legislação municipal que cuida da regularização
da posse tem por objetivo sanar defeitos ou irregularidades em
relação à transmissão de imóvel que ainda persistiria em nome do
Município mas já não é público. No caso concreto, o procedimento
administrativo foi suspenso porque se exigiu abertura de inventário,
exigência, que, ademais já decorreria do próprio Código de
Processo Civil.
Assim, reitero que cabe primeiro à parte autora obter o domínio
para depois eventualmente postular pela divisão.
Sem custas despesas ou honorários de sucumbência porque o réu
sequer foi citado.
Publicação e registros automáticos. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Vilhena-RO, 9 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 0000046-65.2017.8.22.0014
Classe : [Causas Supervenientes à Sentença]
Requerente : EXEQUENTE: CHARLENE PNEUS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: GREICIS ANDRE BIAZUSSI RO0001542
Requerido : EXECUTADO: AGUIAR & BRAGA LTDA - EPP
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa : R$ 16.332,05
A tentativa de penhora on line foi frustrada por ausência de saldo
positivo em conta bancária do executado. Requeira o credor em
15 dias.
Vilhena, 9 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 7005667-55.2016.8.22.0014
Classe : [Causas Supervenientes à Sentença]
Requerente : EXEQUENTE: CHARLENE PNEUS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: FERNANDO CESAR VOLPINI RO0000610, GREICIS ANDRE BIAZUSSI - RO0001542
Requerido : EXECUTADO: MAGNO JUNIOR REIS DO
NASCIMENTO
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa : R$ 5.066,40
A tentativa de penhora on line foi frustrada por ausência de saldo
positivo em conta bancária do executado. Requeira o credor em
15 dias.
Vilhena, 9 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 7009175-72.2017.8.22.0014
Classe : [Alienação Fiduciária]
Requerente : EXEQUENTE: JOAO DO NASCIMENTO
Advogado do(a) EXEQUENTE: TATIANE GUEDES CAVALLO
BAPTISTA - RO0006835
Requerido : EXECUTADO: LEONARDO DE OLIVEIRA DOMINGOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa : R$ 10.483,17
Conforme documento que segue, a ordem em relação ao titular do
CNPJ informado não foi encaminhada às instituições financeiras
por “inexistência de relacionamentos”, o que significa que seu
titular não possui contas ou aplicações bancárias. Também não há
registro de veículos em seu nome.
Requeira o credor em 15 dias.
Vilhena, 9 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 7000781-42.2018.8.22.0014
Classe : [Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Correção
Monetária]
Requerente : EXEQUENTE: YOUSEF B Y DIREYA
Advogados do(a) EXEQUENTE: RAFAEL KAYED ATALLA
PARAIZO - RO8387, ANDERSON BALLIN - RO0005568,
JOSEMARIO SECCO - RO0000724
Requerido : EXECUTADO: POLIANA RODRIGUES DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa : R$ 12.415,78
As tentativas de bloqueio on line pelos sistemas Bacenjud e
Renajud restaram frustradas porque não encontrados veículos ou
dinheiro em conta bancária do réu. Requeira o credor em 15 dias.
Vilhena, 9 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 7009716-08.2017.8.22.0014
Classe : [Alimentos]
Requerente : AUTOR: IURY HADAMES CAVALCANTE SOUSA,
ISABEL NAIELY CAVALCANTE SOUSA
Advogado do(a) AUTOR:
Advogado do(a) AUTOR:
Requerido : RÉU: JOSIEL OLIVEIRA SOUSA
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa : R$ 1.505,01
A tentativa de penhora on line foi frustrada por ausência de saldo
positivo em conta bancária do executado. Requeira o credor em
15 dias.
Vilhena, 9 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 7005097-35.2017.8.22.0014
Classe : [Citação]
Requerente : EXEQUENTE: CLAUDETE FERRANTI BERGAMIN
- ME
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEX ANDRE SMANIOTTO RO0002681
Requerido : EXECUTADO: JAQUELINE CRISTINA DA SILVA
ALMEIDA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa : R$ 788,85
A tentativa de penhora on line foi frustrada por ausência de saldo
positivo em conta bancária do executado. Requeira o credor em
15 dias.
Vilhena, 9 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 7002351-34.2016.8.22.0014
Classe : [Citação]
Requerente : EXEQUENTE: FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO
PECAS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: ALEX ANDRE SMANIOTTO RO0002681
Requerido : EXECUTADO: RODRIGO LUIZ DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa : R$ 918,50
As tentativas de bloqueio on line pelos sistemas Bacenjud e
Renajud restaram frustradas porque não encontrados veículos ou
dinheiro em conta bancária do réu. Requeira o credor em 15 dias.
Vilhena, 9 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 7004752-69.2017.8.22.0014
Classe : [Espécies de Títulos de Crédito]
Requerente : Nome: A.M.S. CORREA & CIA LTDA - EPP
Endereço: Rua Quintino Cunha, 214, centro, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Advogado: ERIC JOSE GOMES JARDINA OAB: RO0003375
Endereço: desconhecido
Requerido : Nome: ELISANGELA BRAGANCA TAVARES
Endereço: RUA H 07, 29, QUADRA 15, BNH, Vilhena - RO - CEP:
76980-220
Valor da causa : R$ 2.353,73
As tentativas de bloqueio on line pelos sistemas Bacenjud e
Renajud restaram frustradas porque não encontrados veículos ou
dinheiro em conta bancária do réu. Requeira o credor em 15 dias.
Vilhena, 9 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 7002401-26.2017.8.22.0014
Classe : [Inadimplemento, Intimação / Notificação]
Requerente : EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS S. A.
Advogados do(a) EXEQUENTE: MARCELO BRASIL SALIBA
- MT011546A, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA - RO0003434,
GABRIELA DE LIMA TORRES - RO0005714, MANOEL
ARCHANJO DAMA FILHO - GO0021593
Requerido : EXECUTADO: GUSTAVO SILVA DE FRANCA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa : R$ 4.877,30
Segue consulta de endereço. Requeira o autor em 15 dias.
Vilhena, 9 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 7000685-95.2016.8.22.0014
Classe : [Duplicata]
Requerente : EXEQUENTE: CHARLENE PNEUS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: GREICIS ANDRE BIAZUSSI RO0001542, FERNANDO CESAR VOLPINI - RO0000610, MARTA
INES FILIPPI CHIELLA - RO0005101
Requerido : EXECUTADO: CARLOS ALEXANDRE DUARTE
NEVES
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa : R$ 10.572,29
Conforme documento que segue, a ordem em relação ao titular do
CNPJ informado não foi encaminhada às instituições financeiras
por “inexistência de relacionamentos”, o que significa que seu
titular não possui contas ou aplicações bancárias.
Requeira o credor em 15 dias.
Vilhena, 9 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 7008005-02.2016.8.22.0014
Classe : [Cédula de Crédito Bancário]
Requerente : EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA SICOOB CREDISUL
Advogado do(a) EXEQUENTE: CRISTIANE TESSARO RO0001562
Requerido : EXECUTADO: FERNANDES EIRELI - ME, LETICIA
SILVA GONCALVES FERNANDES
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa : R$ 7.020,24
Segue consulta via sistema SIEL. Requeira o credor em 15 dias.
Vilhena, 9 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 7002612-62.2017.8.22.0014
Classe : [Acidente de Trânsito]
Requerente : EXEQUENTE: TRANSPORTADORA GIOMILA LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CRISTIANE TESSARO RO0001562
Requerido : EXECUTADO: JOAO ALEX DE ALMEIDA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa : R$ 3.330,26
A tentativa de penhora on line foi frustrada por ausência de saldo
positivo em conta bancária do executado. Requeira o credor em
15 dias.
Vilhena, 9 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 7005167-86.2016.8.22.0014
Classe : [Causas Supervenientes à Sentença]
Requerente : EXEQUENTE: CHARLENE PNEUS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: FERNANDO CESAR VOLPINI RO0000610, GREICIS ANDRE BIAZUSSI - RO0001542
Requerido : EXECUTADO: GREYKSON FEITOSA MARCON
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa : R$ 9.414,33
A tentativa de penhora on line foi frustrada por ausência de saldo
positivo em conta bancária do executado. Requeira o credor em
15 dias.
Vilhena, 9 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 7002246-23.2017.8.22.0014
Classe : [Cheque]
Requerente : EXEQUENTE: IDEVALDO BARBOZA DE PAULA
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Advogado do(a) EXEQUENTE: ERIC JOSE GOMES JARDINA RO0003375
Requerido : EXECUTADO: EDMEIA MENDES CARVALHO
LOPES, SINEZIO PEDRO DA SILVA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa : R$ 3.133,42
As tentativas de bloqueio on line pelos sistemas Bacenjud e
Renajud restaram frustradas porque não encontrados veículos ou
dinheiro em conta bancária do réu. Requeira o credor em 15 dias.
Vilhena, 9 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 7007968-72.2016.8.22.0014
Classe : [Cédula de Crédito Bancário]
Requerente : EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA SICOOB CREDISUL
Advogado do(a) EXEQUENTE: CRISTIANE TESSARO RO0001562
Requerido : EXECUTADO: JULIANA EWALD
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa : R$ 8.384,47
Em consulta ao sistema Infojud a parte executada não apresentou
declaração de bens referente aos anos de 2017 e 2018. Ao credor
para requerer em 15 dias.
Vilhena, 9 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 7005228-10.2017.8.22.0014
Classe : [Fixação, Reconhecimento / Dissolução]
Requerente : REQUERENTE: ADRIANA KLIPEL DE JESUS
Advogados do(a) REQUERENTE: LISA PEDOT FARIS RO0005819, SANTIAGO CARDOSO ALMODOVAR - RO0005912
Requerido : REQUERIDO: ALAIRTO ANTONIO MELLO DA
FONSECA
Advogados do(a) REQUERIDO: HULGO MOURA MARTINS RO0004042, ROBERTO CARLOS MAILHO - RO0003047
Valor da causa : R$ 1.533.300,00
Despacho
Apesar dos documentos juntados remanesce grande divergência,
que, nada obstante pode ser resolvido por transação ou mediação
embora frustrada a audiência anterior no CEJUSC. Assim, designo
nova audiência de conciliação agora a ser presidida por mim juiz
de direito e acaso frustrada a conciliação no mesmo dia ouvirei as
partes em depoimento pessoal para, na sequência decidir quanto
ao pedido de oitiva das testemunhas arroladas pelo réu.
Portanto, intimem-se as partes para audiência de conciliação e
depoimento pessoal, sob pena de confissão, que designo para o
dia 04 de setembro de 2018 às 09h10min.
Intimem-se as partes por meio dos respectivos Advogados.
Vilhena, 9 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 0000010-23.2017.8.22.0014
Classe : [Cédula de Crédito Bancário]
Requerente : AUTOR: EUNICE H. Y. HATAKA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: ERIC JOSE GOMES JARDINA RO0003375
Requerido : RÉU: INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA
ARGAMAZON LTDA - EPP
Advogado do(a) RÉU: LUIZ CARLOS STORCH - RO0003903
Valor da causa : R$ 826,86
Decisão INTERLOCUTÓRIA DE SANEAMENTO
1- Não constatadas irregularidades. Foram atendidos os
pressupostos processuais. Estão presentes as condições da ação.
Apesar dos documentos juntados persiste a controvérsia quanto
ao suposto inadimplemento da parte requerida, bem como as
consequências disso decorrentes.
2- Para elucidação dessa controvérsia é necessária e pertinente
a oitiva da testemunha arrolada no id. 16172779 - Pág. 1, cujo
comparecimento deverá ser promovido pela parte autora nos
termos do art. 455 e seguintes do CPC.
3- Assim, para oitiva das testemunhas designo audiência de
conciliação, instrução e julgamento para o dia 04 de setembro de
2018 às 08h45min.
Intimem-se as partes por meio dos respectivos Advogados.
Vilhena, 9 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Vara : 3ª Vara Cível
Processo : 7002309-14.2018.8.22.0014
Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Requerente : MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA
Advogado: MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS
PEREIRA OAB: RO0003046 Endereço: desconhecido
Requerido : DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Advogado: RICARDO KAWASAKI OAB: MT15729/O Endereço:
Rua José Monteiro de Figueiredo, 212, 2° Andar, Sala 202, Ed.
Goiabeiras Executive Center, DUQUE DE CAXIAS I, Cuiabá MT - CEP: 78090-000 Advogado: AGNALDO KAWASAKI OAB:
MT003884O Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nc,
JARDIM DAS AMÉRICAS, Cuiabá - MT - CEP: 78060-600
Marianne Almeida e Vieira de Freitas Pereira propôs cumprimento
de sentença em face de Disal Administradora de Consórcios Ltda
visando a satisfação da obrigação que a requerida foi condenada
nos autos n. 0013789-50.2014.8.22.0014.
É o relatório. Decido.
No processo de conhecimento a requerida procedeu ao pagamento
da condenação, restando pequeno valor remanescente. Ademais,
a autora propôs o cumprimento de sentença anterior ao prazo
de 15 dias, prazo para pagamento voluntário da sentença. Nada
obstante, o recebimento do crédito nos autos principais configura
superveniente falta de interesse de agir.
Posto isto, com fundamento no art. 485, VI do CPC/2015, julgo
extinto o processo sem resolução do mérito.
Sem custas.
Publicação e registros automáticos. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Vilhena-RO, 9 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 7010166-82.2016.8.22.0014
Classe : [Correção Monetária, Arras ou Sinal, Cheque, Espécies de
Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
Requerente : EXEQUENTE: SERVICO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL
DE RONDONIA
Advogado do(a) EXEQUENTE: JAQUELINE FERNANDES SILVA
- RO0008128
Requerido : EXECUTADO: SERGIO DIAS DOS SANTOS
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa : R$ 2.323,85
A tentativa de penhora on line foi frustrada por ausência de saldo
positivo em conta bancária do executado. Requeira o credor em
15 dias.
Vilhena, 9 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 7003230-41.2016.8.22.0014
Classe : [Duplicata]
Requerente : EXEQUENTE: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E
COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO SP0138436
Requerido : EXECUTADO: SPORT TOTAL LTDA - ME
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa : R$ 4.423,98
Despacho
Persiste a necessidade de nomeação de leiloeiro vinculado a
JUCER/RO e ao TJRO por aplicação da norma do art. 880, § 3º
do CPC, considerando que já constam leiloeiros cadastrados que
podem ser aferidos ao site do TJRO.
Em virtude disso não incide a norma do § 4º do mesmo art. 880 do
CPC que permitiria a livre indicação de leiloeiros apenas quando
não houver leiloeiro público credenciado.
Requeira o credor em 10 dias.
Vilhena, 9 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Vara : 3ª Vara Cível
Processo : 7008725-32.2017.8.22.0014
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : S. M. D. B. J.
Advogado: JOSEMARIO SECCO OAB: RO0000724 ANDERSON
BALLIN OAB: RO0005568
Requerido : MUNICIPIO VILHENA e outros
SEVERINO MIGUEL DE BARROS JÚNIOR propôs ação de
cobrança com pedido de tutela de urgência em face do Município
de Vilhena, aduzindo, em síntese, que por força de decisão criminal
foi cautelarmente afastado de suas funções de servidor público
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no processo n.00011765-19.2016.8.22.0014, o que, todavia,
não poderia prejudicar seus vencimentos cujo pagamento foi
indevidamente suspenso pelo Município de Vilhena, medida que
pretende ver revertida para imediatamente voltar a receber seus
vencimentos. Informou que está sem receber seus vencimentos
desde agosto/2016 até novembro/2017, que totalizam o montante
de R$68.352,00. Juntou documentos, inclusive declaração de
imposto de renda. Postula pela gratuidade da justiça e tramitação
em segredo de justiça. Pediu liminarmente pelo restabelecimento
dos pagamentos dos vencimentos e recebimento dos meses
anteriores. Juntou documentos, inclusive declaração de imposto de
renda.
Concedida a antecipação de tutela determinando o pagamento
dos vencimentos do autor referentes ao último mês em mora e
doravante retome ao pagamento dos vencimentos subsequentes
nas datas ordinárias, seguindo calendário idêntico a dos outros
servidores, estabelecendo que as demais prestações serão objeto
de futura sentença.
Citado em 21/11/2017, o Município de Vilhena comprovou o
cumprimento da liminar anexando comprovante de pagamento
de dezembro/2017 e 2ª parcela do 13º salário/2017. Apresentou
contestação alegando preliminarmente que a tutela deferida tem
cunho satisfativo o que é vedado em face da Fazenda Pública por
expressa disposição do art. 1º da Lei n.8.437/1992, pediu pela
suspensão dos efeitos da medida. Alega que o autor ingressou
anteriormente com Mandado de segurança que tramitou perante a
2ª Vara Cível e fora extinto sem julgamento de mérito por ausência
de direito líquido e certo. No mérito aduz que a suspensão do
pagamento dos vencimentos do autor se deu de forma motivada em
decorrência de processo administrativo que era anterior a cautelar
proferida no processo-crime que afastou o autor das funções
públicas. Afirma que o autor ingressou com pedido administrativo
n.3097/2016 de afastamento para tratar de assunto particular antes
mesmo da decisão judicial e que fora deferido em 13/06/2016 e
que, por equívoco da administração constou nos assentamentos
do servidor que o afastamento era por decisão judicial e não a
pedido, como de fato o foi. Aduz que o autor permaneceu afastado
por 06 meses para tratar de assuntos particulares. Discorreu sobre
a legalidade do ato e não subsistência de obrigação de pagamento
dos vencimentos em caso de afastamento para tratar de assuntos
particulares. Relata que o caso do autor difere dos demais porque
ele já se encontrava afastado de suas funções para tratar de
assuntos particulares. Tratou da legalidade e legitimidade da
decisão administrativa e impugnou o montante cobrado pelo autor.
Rechaçou todas as alegações. Colacionou julgados. Postulou
pela improcedência do pedido e suspensão da cautelar. Juntou
documentos.
O autor impugnou a contestação alegando que protocolou
pedido administrativo junto à Semad para restabelecimento dos
vencimentos sob o n.3691/2017. Rechaçou todas as alegações.
Colacionou julgados. Instadas, as partes informaram que não
pretendem produzir outras provas.
É o Relatório. Decido.
Do pedido de gratuidade da justiça
O autor pediu gratuidade da justiça. Embora expressamente ainda
não tenha sido deferido tal benefício, a inicial foi processada sem que
jamais fosse exigido o recolhimento das custas iniciais. Ademais,
não há indicativos de que não seja pobre. Assim expressamente
defiro o benefício da justiça gratuita.
Da preliminar arguida
Em sua contestação o Município argumenta que a tutela deferida
tem cunho satisfativo o que é vedado em face da Fazenda
Pública por expressa disposição do art. 1º da Lei n.8.437/1992,
por não haver direito líquido e certo considerando que o autor já
se encontrava afastado das atividades por deliberação própria e
postulou pela suspensão dos efeitos da medida. Salienta que o
autor já havia ingressado com mandado de segurança na
Preceitua o parágrafo 3° do artigo 1° da Lei no 8.437, de 30 de
junho de 1992:
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Art. 1°. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder
Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações
de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência
semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de
segurança, em virtude de vedação legal.
Parágrafo 3° - Não será cabível medida liminar que esgote, no todo
ou em parte, o objeto da ação.
Não assiste razão ao Município, uma vez que esse Juízo deferira
tutela urgente apenas em relação ao último pagamento e aos que se
vencerem no curso do processo, de modo que subsiste a pretensão
dos pagamentos anteriores, a ser decidida nesta sentença, objeto
que, portanto, não se esgotou com decisão liminar.
Do mérito
Inclusive para manutenção da tutela urgente é oportuna a reiteração
de fundamentos da decisão liminar. Embora os vencimentos
configurem-se contraprestação paga ao servidor pelo desempenho
das funções públicas que exerce, nem sempre a suspensão do
desempenho dessas funções legalmente acarreta na suspensão
dos pagamentos. Exemplos ordinários são os afastamentos por
licença saúde e o gozo de férias. De modo especial encontram-se
aqueles em que a suspensão decorre de decisão judicial, como
providência cautelar a resguardar os interesses públicos que
impõem que o servidor seja afastado de suas funções nos casos
de suspeita de prática de improbidade administrativa ou de crime.
De modo específico o impetrante comprovou que fora afastado por
r. Decisão prolatada pelo Juízo da Justiça Federal em processocrime em que o impetrante figura como réu, o que se deu sob o
fundamento legal expresso do art. 319, VI do CPP:
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
(…)
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de
natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de
sua utilização para a prática de infrações penais;
A Lei de lavagem de capitais ( Lei 9.613/98) também trata do
afastamento do servidor:
Art. 17-D. Em caso de indiciamento de servidor público, este
será afastado, sem prejuízo de remuneração e demais direitos
previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão
fundamentada, o seu retorno. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
Ao dispor sobre referida espécie de medida cautelar o Código
de Processo penal não contempla expressa ou implicitamente a
suspensão dos vencimentos. Mas a Lei de “lavagem de capitais”
é específica ao prever o afastamento do servidor sem prejuízo de
sua remuneração, conforme acima transcrito.
Tampouco tal suspensão de vencimentos seria cabível quando
o afastamento ocorresse em casos de suspeita de improbidade
administrativa, hipótese contemplada pela Lei 8.429/92 que
expressamente proíbe a suspensão dos vencimentos antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória:
Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos
políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença
condenatória.
Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente
poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do
cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando
a medida se fizer necessária à instrução processual.
A Lei 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais traz regra semelhante, vedando o prejuízo à remuneração
embora afastado o servidor:
Art.147. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha
a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora
do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do
exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem
prejuízo da remuneração.
Oportuno enfatizar que tais normas, e decisões que as respeitam,
ordinariamente revelam-se impopulares diante dos justificados
clamores pelo efetivo combate à corrupção.
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Necessário, porém, ressaltar que tais regras decorrem diretamente
do princípio constitucional da presunção de inocência e da proibição
constitucional da redução de salários.
Ademais a natureza jurídica do afastamento é cautelar, vale
reiterar, para preservar a própria administração pública diante da
suspeita do cometimento de infrações pelo servidor. Não se trata,
pois, de punição antecipada ao acusado que, em tese, pode vir a
ser absolvido.
Neste contexto foi juridicamente preservada a coexistência de ao
menos dois valores: proteção à administração pública e resguardo
dos vencimentos do servidor até eventual condenação transitada
em julgado.
Situação análoga, e também bastante criticada, é a do benefício
previdenciário do auxílio-reclusão, a que têm direito os dependentes
do segurado pelo RGPS – Regime Geral da Previdência Social, Lei
8.213/91:
Art.80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições
da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à
prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver
em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de
permanência em serviço.
Parágrafo único. O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser
instruído com certidão do efetivo recolhimento à prisão, sendo
obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação de
declaração de permanência na condição de presidiário.
Embora seja legítima a insurgência popular contra tais institutos,
eles decorrem de um perfil de Estado-Providência, que tem por
um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana e dentre
seus objetivos construir uma sociedade solidária que promova o
bem de todos (CF , arts. 1º e 3º).
Seria de duvidosa constitucionalidade a lei que suspendesse o
pagamento de vencimentos de servidor em casos de afastamento
antes do trânsito em julgado de decisão condenatória à perda do
cargo. De qualquer forma, conforme evidenciado, referidas leis têm
respeitado, neste aspecto, os princípios e regras constitucionais
indicados. Em síntese, o legislador eleito pelos cidadãos entendeu
incabível a suspensão cautelar dos vencimentos dos servidores
cautelarmente afastados de suas funções, seja por suspeita de
improbidade ou de crime.
Incabível, pois, que o Juiz afaste-se de Lei expressa e com base em
princípios busque fazer justiça. Os mesmos princípios que poderiam
justificar, em tese, a suspensão dos vencimentos, justificariam seu
pagamento: o princípio da legalidade, da moralidade e da dignidade
da pessoa humana.
Em casos tais, há regra expressa que não pode ser desconsiderada
pelo julgador sob pena dele incorrer em legislador sem mandato,
usurpando a função legislativa que o povo, por meio dos eleitores
outorgou a seus representantes eleitos, no caso aos Deputados
Federais que criaram as normas acima transcritas.
De certa forma esta decisão é uma resposta à pergunta hermenêutica
; “O que fazer quando o Direito diz o que não queremos ouvir?”
Uma alternativa, ilegítima, é ignorar o resultado que eventualmente
não agrada o julgador. Outra alternativa, técnica e constitucional, é
fazer cumprir a Lei, respeitando-a, portanto, ao invés de substituir
a vontade legal por eventuais vontades pessoais de cada julgador.
Decisões semelhantes foram prolatadas por este Juízo e pelos
egrégios TJRO e o TRF da 5º Região:
TJRO- AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO. VEREADOR PROCESSADO EM AÇÃO
CRIMINAL. AFASTAMENTO CAUTELAR DO EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS DE
OFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Ofensa
aos princípios da presunção de inocência e irredutibilidade de
vencimentos. Provimento do agravo. Inobstante a legislação
autorize o afastamento cautelar do exercício da função pública
quando o agente estiver respondendo a processo criminal,
tal medida não permite a suspensão do pagamento de seus
vencimentos, em atenção aos princípios da presunção de
inocência e irredutibilidade de vencimentos. Dá-se provimento ao
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agravo de instrumento quando demonstrada a plausibilidade do
direito invocado, além da decisão ser suscetível de causar lesão
grave e de difícil reparação à parte. Recurso provido. (Agravo de
Instrumento nº 0006809-32.2014.8.22.0000, 2ª Câmara Especial
do TJRO, Rel. Walter Waltenberg Silva Júnior. j. 26.08.2014,
unânime, DJe 28.08.2014).
TRF5- PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO ART. 514.
NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL
PRECEDIDA DE INQUÉRITO. SÚMULA 330 DO STJ. MEDIDA
CAUTELAR. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES. ART. 319, VI,
CPP. SUPRESSÃO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na esteira do entendimento sumulado no Superior Tribunal
de Justiça, a defesa preliminar é dispensável no caso de ação
penal precedida de inquérito policial. Inocorrência de nulidade no
processo. 2. As condutas criminosas imputadas ao impetrante,
tipificadas no art. 325, § 2º, do Código Penal Brasileiro, e nos arts.
37 c/c 40, ambos da Lei nº 11.343/2006, autorizam a aplicação
da medida cautelar, de suspensão do exercício de função pública,
com o escopo de evitar que o denunciado cometa infrações nos
mesmos moldes das que lhe são imputadas, em conformidade
com o art. 282 do Código de Processo Penal. 3. Impossibilidade
de suspender o pagamento da remuneração do denunciado, até o
trânsito em julgado de eventual decisão condenatória, em face da
natureza eminentemente alimentar dos vencimentos. Prestígio do
princípio da presunção de inocência. 4. Segurança parcialmente
concedida. (MSTR nº 102883/RN (0000073-73.2012.4.05.0000), 3ª
Turma do TRF da 5ª Região, Rel. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas.
j. 29.03.2012, unânime, DJe 09.04.2012).
Ademais, nesta data, em consulta ao sistema SAP, verifiquei que
o inquérito policial n.0001765-19.2016.8.22.0014, em figura como
investigado o autor ainda encontra-se em fase de apuração. Logo,
não se apurou nenhuma modificação da situação que vigorava
quando concedida a tutela de urgência proferida nestes autos.
Assim, considerando os indicativos da existência do direito
pleiteado, qual seja que o autor é servidor público e que a lei
ampara que ele continue recebendo seus proventos, bem como o
perigo da demora do autor continuar privado de seus vencimentos
considerado essencial à sua subsistência, impõe-se a confirmação
da tutela urgente liminarmente concedida.
Da cobrança dos vencimentos anteriores à decisão liminar
O autor postula ainda pelo recebimento dos vencimentos referentes
a 16 meses anteriores ao deferimento da liminar, vencimentos desde
07 de junho de 2016 que totalizam o montante de R$68.352,00.
O Município por sua vez alega aduz que a suspensão do pagamento
dos vencimentos do autor se deu de forma motivada em decorrência
do processo administrativo n.3097/2016, para tratar de assuntos
particulares, sendo concedido afastamento desde 13/06/2016
e que, portanto, era anterior inclusive a cautelar proferida no
processo-crime que afastou o autor das funções públicas. Que
sendo assim o autor não faz jus ao recebimento dos vencimentos do
período de 06 meses a contar de 13/06/2016 porque antes mesmo
da decisão judicial, constou nos assentamentos do servidor, que
ele já se encontrava afastado, sem remuneração, para tratar de
assuntos particulares.
Dos documentos juntados com a contestação, especialmente
aquele requerimento constante no id n.15821543 - Pág. 1,
realmente se denota que o autor protocolou pedido de afastamento
para tratar de assuntos particulares, por 6 meses. Contudo,
nesse ínterim, sobreveio decisão judicial afastando-o de suas
funções a partir de 19/08/2016 (id n.15821543). Diante disso, a
administração o afastou. Assim, embora houvesse o pedido não
houve tempo hábil para a decisão administrativa do pedido do autor
(id n.15821543 - Pág. 12). Logo, o pedido de afastamento do autor
não fora apreciado e ele foi afastado por decisão judicial fazendo
jus ao recebimento dos vencimentos decorrente do período de
junho/2016 até o cumprimento da decisão liminar que proferi
nestes autos.
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Dispositivo
Posto isso, com fundamento no artigo 487 I, do CPC julgo procedente
o pedido do SEVERINO MIGUEL DE BARROS JÚNIOR e, por
consequência, condeno o réu Município de Vilhena a pagar aos
requerentes o valor corresponde a R$68.352,00 (sessenta e oito
mil, trezentos e cinquenta e dois reais), atualizado monetariamente
e com incidência de juros desde a citação (CPC, art. 240, primeira
parte).
Confirmo a decisão liminar determinado que o autor continue
recebendo seus vencimentos enquanto mantiver vínculo com o
ente público, qual seja, o Município de Vilhena.
Sem custas. Condeno o Município de Vilhena ao pagamento de
honorários em 10% da condenação)(CPC, art. 85,§ § 3° e 8º).
Decisão não sujeita à remessa necessária porquanto o débito
atualizado é de valor inferior a 100 salários-mínimos (CPC, art. 496,
§3º, inciso III).
Publicação e registro automáticos. Intimem-se. Em não havendo
recurso voluntário, arquivem-se estes autos.
Vilhena-RO, 10 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Vilhena
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
E-MAIL : vha3civel@tjro.jus.br
Vara : 3ª VARA CÍVEL
Processo : 7004753-20.2018.8.22.0014
Classe : AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE (123)
Requerente : C. V. D. A. M.
Advogado: TATIANE GUEDES CAVALLO BAPTISTA OAB:
RO0006835 Endereço: desconhecido
Requerido : Nome: Gilmar Amorim
Endereço: Rua Girassol, 3326, RUA 1712, Jardim Primavera,
Vilhena - RO - CEP: 76983-330
Nome: Rosa Algaranha
Endereço: Rua Girassol, 3326, Jardim Primavera, Vilhena - RO CEP: 76983-330
Valor da causa : R$ 1.000,00
DECISÃO/DESPACHO SERVINDO DE CARTA/MANDADO
Defiro a gratuidade.
Anote-se a fluência de prazo em dobro ao Núcleo de Prática
Jurídica à similitude da Defensoria Pública.
O espólio não é parte, mas apenas os herdeiros Gilmar e Rosa,
qualificados na inicial. Que ambos sejam citados para contestar
em 15 dias para responder, advertindo-o que se não contestar será
declarada sua revelia e serão presumidos como verdadeiros os
fatos alegados pelo autor.
Servirá esta decisão como carta e/ou mandado de citação e
intimação, a ser cumprido no endereço declinado na inicial.
A parte autora será intimada via sistema, por seu advogado
constituído.
Vilhena-RO, 10 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Vara : 3ª Vara Cível
Processo : 7001840-36.2016.8.22.0014
Classe : FAMÍLIA- SEPARAÇÃO LITIGIOSA (141)
Requerente : R. M. D. S. F.
Advogado: MARILZA SERRA OAB: RO0003436 Endereço:
desconhecido
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Requerido : B. R. D. S.
Advogado: HELIO DANIEL DE FAVARE BAPTISTA OAB:
RO0004513 Endereço: JOSE DO PATROCINIO, 2714, APTO 07,
CENTRO, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 Advogado: TATIANE
GUEDES CAVALLO BAPTISTA OAB: RO0006835 Endereço:
Rua Gonçalves Dias, 226, Centro, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
Advogado: LUCIANE BRANDALISE OAB: RO0006073 Endereço:
Av. Major Amarante, 4775, Residencial Volpato - Apto 205,
Centro, Vilhena - RO - CEP: 76908-354 Advogado: WILSON LUIZ
NEGRI OAB: RO0003757 Endereço: Av. Major Amarantes, 4312,
CENTRO, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
ROSALIA MARIA DE SOUZA FERREIRA propôs ação de
reconhecimento e dissolução de sociedade de fato c/c partilha de
bens e danos materiais e morais em face de BERNARDO RUFINO
DA SILVA, alegando, em síntese, que conviveram por um período
de 13 (treze) anos e não tiveram filhos. Aduz que o requerido saiu
da casa do casal na data de 18/12/2015, se negando a promover
a partilha dos bens. Aduz que ajudou a melhorar a casa em que
moravam, que pagou dívidas de IPTU e água para o imóvel não
ir a leilão. Relata que após o requerido sair da casa sem avisar
a autora promoveu a venda do imóvel para Amilton de Ambrósio
Silva, ex-marido de sua filha pelo valor de R$120.000,00 mil reais.
Aduz, que como se recusou a sair do imóvel o comprador mais
duas pessoas juntamente com Policiais Militares tentaram realizar
a desocupação, mas não foi possível porque não tinham ordem
judicial. Informa que no período do carnaval o comprador do imóvel
aproveitando da ausência da autora, entrou na casa trocando
todos os cadeados e carregou parte do portão eletrônico. Informa
que registrou ocorrência dos fatos. Alega que posteriormente o
comprador do imóvel invadiu novamente o imóvel, e que a polícia
foi acionada e de forma truculenta foi retirada do imóvel. Postulou
pelo pagamento do valor de R$60 mil reais pelo requerido referente
a 50% do valor do imóvel. Requereu o pagamento a título de danos
materiais, alegando que após a separação ficaram pendências a
serem quitadas no valor de R$7.862,40, as quais devem ser pagas
pelo requerido. Discorreu sobre os danos morais. Postulou pela
Gratuidade de Justiça. Requereu pela procedência dos pedidos
iniciais. Juntou documentos.
Foi deferida a gratuidade. Designada e realizada audiência de
tentativa de conciliação, que restou infrutífera.
O Ministério Público afirmou não ser necessária sua intervenção.
O requerido apresentou contestação alegando que conviveu
com a autora por mais de 12 anos de forma tranquila e que não
tiveram filhos. Que o encerramento da convivência do casal não
teve nenhum motivo específico, todavia, os desentendimentos
rotineiros foram suficientes para tornar a relação conjugal
insuportável. Alegou que o casal residia em uma casa situada na
Rua 612, nº 6830, Bairro Parque São Paulo, nesta cidade, e que
o imóvel era de propriedade da Sra. Sandra Pereira de Araújo
da Silva, sua ex-esposa que possuía o imóvel desde Julho/1992.
Relata que a iniciativa da separação do casal foi do requerido e
que a autora colocou vários obstáculos. Afirma que deixou todos
os móveis e eletrodomésticos que guarneciam a residência do
casal com a parte autora, bem como um veículo automotor Gran
Siena no valor aproximado de R$39.000,00. Afirma que todas as
perdas e prejuízos patrimoniais são do requerido. Menciona que
não há que se falar em partilha de um bem que não foi adquirido
durante a constância da união estável entre as partes. Impugnou
os danos materiais e morais postulados pela autora. Postulou pela
improcedência dos pedidos iniciais. Juntou documentos.
A parte autora embora intimada deixou de impugnar a contestação.
O requerido postulou pelo julgamento antecipado do mérito.
A parte autora apresentou petição rechaçando as alegações
apresentadas em contestação, bem como indicou rol de testemunhas.
Foi oportunizado ao requerido a produção de outras provas.
O requerido manifestou-se postulando pela preclusão da
impugnação apresentada pela autora, bem como pela preclusão
do pedido de produção de provas. Indicou rol de testemunhas e
postulou pelo depoimento pessoal da autora.
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Em decisão foi designada audiência para oitiva das testemunhas
arroladas, bem como para colher o depoimento pessoal das partes.
O Ministério Público manifestou-se afirmando ser desnecessária
sua intervenção.
Foram ouvidas em juízo as testemunhas Jessica, Eva, Pedro,
Marlise e Cleiton. O réu desistiu da oitiva da testemunha Reinaldo
Carlos Soares.
A parte autora apresentou alegações finais aduzindo que o
requerido tentou sustentar em sua narrativa que toda edificação,
ampliação e reforma feita no imóvel em questão foi realizada antes
da união com a requerente. Alegou que o requerido não fez prova
do alegado. Requereu a procedência dos pedidos iniciais.
A parte requerida apresentou suas alegações finais aduzindo
que autora não provou nenhuma das suas alegações, razão que
deixou de comprovar que contribuiu onerosamente para aquisição
do imóvel o qual se postula a meação. Aduz que foi comprovado
nos autos que o imóvel foi adquirido anteriormente ao início da
convivência da união estável entre a autora e o requerido.
É o relatório. Decido.
Não há preliminares ou prejudiciais ainda não decididas.
É procedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união
estável. No decorrer do processo nenhuma das partes tornou os
fatos controvertidos quanto ao tempo em que conviveram juntos.
Assim, razão não há para deixar de considerar as alegações
proferidas pelas partes, quanto ao tempo da convivência do casal.
Ademais, a impossibilidade da vida em comum, vislumbrada pelas
manifestações das partes, é motivo suficiente para declaração da
extinção da união estável, sem atribuição de culpa a qualquer dos
conviventes.
Assim, declaro que as partes viveram em união estável por
aproximadamente 13 anos, até dezembro de 2015.
DA PARTILHA DO IMÓVEL
Considerando a manifestação das partes no processo, bem como
depoimento pessoal e testemunhal colhidos em audiência de
instrução e julgamento, ficou demonstrado que o imóvel residencial
localizado na Rua 612, nº 6830, Bairro Parque São Paulo, Vilhena/
RO, não pertencia as partes, mas sim a terceira pessoa, ou seja,
a primeira esposa do requerido Sandra Pereira de Araújo da Silva,
desde Julho/1992.
Desta forma, as partes não demonstraram qualquer direito sobre
o referido imóvel. Assim, há que se concluir que referido bem não
pertence ao patrimônio comum, razão lógico-jurídica a excluí-lo da
partilha.
DANOS MATERIAIS
Embora a autora tenha mencionada de sua suposta contribuição
para manutenção e melhorias do imóvel, não deduziu pedido de
ressarcimento em relação a elas. De qualquer forma tal suposta
pretensão não deveria ser atendida pelo réu, mas, em tese, pelo
proprietário do bem que delas se tivesse beneficiado.
A autora tampouco comprovou que as dívida contraídas apenas
em nome dela foram em benefício do casal. As testemunhas
apenas referiram-se genericamente “a dívidas ou despesas”, sem
as especificar. De qualquer forma restou confirmado que com a
separação o réu deixara com a autora um automóvel e os bens que
guarneciam a casa, o que importou em valor bem superior ao valor
da dívidas supostamente comuns.
Nada obstante isso, o réu não postulou pela partilha desses
outros ou ressarcimento do valor a maior desse patrimônio que se
consolidou em mãos da autora, que portanto, nada mais teria a
receber (e tampouco a pagar).
DANOS MORAIS
Embora ordinariamente toda separação conjugal cause um
transtorno, tal situação não alcança, em regra a gravidade
configuradora de dano moral, sobretudo porque reciprocamente
suportado pelo extinto casal, não havendo que se reabilitar o
conceito já arcaica de culpa pela separação.
Não ignorei o relato e a juntada dos boletins de ocorrência. Todavia,
na época foram tomada as medidas necessárias para coibir as
supostas ameaças alegadas pela autora. Ademais, a autora não
comprovou que o suposto abalo moral recaíra somente sobre ela.
Dispositivo
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Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgo
parcialmente procedente o pedido e por consequência reconheço e
declaro dissolvida a união estável mantida entre ROSALIA MARIA
DE SOUZA FERREIRA e BERNARDO RUFINO DA SILVA, e
declaro cessados os deveres de coabitação e fidelidade recíproca
e o regime de comunhão parcial de bens entre as partes.
Julgo improcedentes os pedidos de partilha e de indenização por
dano moral e material.
Considerando a sucumbência recíproca, as partes ratearão custas
e cada qual pagará aos Advogados da parte adversa honorários em
10% sobre o valor da causa, observando-se, porém, a suspensão
da obrigação à parte beneficiária da gratuidade de justiça.
Publicação e registro automáticos. Intimem-se.
Oportunamente arquivem-se os autos.
Vilhena-RO, 10 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Vara : 3ª Vara Cível
Processo : 7001949-16.2017.8.22.0014
Classe : PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente : AIMORE FERREIRA BARROS
Advogado: PAULO BATISTA DUARTE FILHO OAB: RO0004459
Requerido : ADRIANA ALESSI DOMINGOS
Advogado: LEANDRO MARCIO PEDOT OAB: RO0002022
AIMORÉ FERREIRA BARROS propôs inicialmente ação de despejo
em face de ADRIANA ALESSI DOMINGOS, alegando, em síntese,
que celebrou contrato de locação com a requerida em fevereiro de
2016, pelo período de 12 meses e necessita do imóvel para moradia
do seu filho, motivo pelo qual pretende a desocupação. Afirma que
no decorrer do contrato a requerida sempre atrasou o pagamento
dos aluguéis e não cumpriu com os encargos contratuais deixando
de pagar as faturas de energia e água. Salienta que em 05/02/2017
notificou a requerida para desocupar o imóvel no prazo de 30 dias
e ela se recusou a assinar a notificação, negando a desocupar o
imóvel. Postulou desocupação do imóvel. Juntou documentos.
Deferida a citação da requerida, ela não fora localizada no imóvel.
O autor emendou a inicial informando que a requerida desocupou
o imóvel remanescendo sem pagamentos as faturas de água e
energia e 03 meses de aluguel, estimou o valor da cobrança em
R$2.550,25. Juntou documentos.
A emenda foi acolhida, determinada a modificação para cobrança
e corrigido o valor da causa, determinando a citação, designada e
realizada a audiência de conciliação que restou infrutífera.
A requerida foi citada e contestou alegando que realizou o
pagamento da conta de energia e parte da fatura de água, sendo
indevido a cobrança referente a estes encargos. Afirma que pagou
os aluguéis até 05/03/2017 e, portanto, reconhece como devido
apenas 02 meses de aluguel perfazendo a quantia de R$1.400,00,
já que deixou o imóvel em 04/05/2017. Informou que quanto aos
encargos, remanesce sem pagamento apenas o valor de R$248,59.
Postulou pela gratuidade da justiça. Pediu pela improcedência
reconhecendo o excesso de cobrança. Juntou documentos.
O autor manifestou sobre os documentos juntados informando que
os encargos foram quitados pela requerida, contudo remanescem
sem pagamento os 03 meses de aluguel, considerando que ela
somente desocupou o imóvel em 04/05/2017 e os aluguéis se
encontravam pagos somente até 05/02/2017.
Instadas a especificar provas, as partes quedaram-se inertes.
Eis o relatório. Decido.
Da gratuidade da justiça postulado pela ré
Defiro o pedido de gratuidade da justiça à ré porque não há
indicativos de que não seja pobre, devendo ser presumida
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural
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(CPC, art. 99, §3º). Ademais, a assistência da parte por advogado
particular não impede a concessão da gratuidade da justiça à parte
(CPC, art.99, §4º).
Do mérito
Não remanescem questões preliminares ou prejudiciais sem
decisão. Atendidos os pressupostos de regular formação e
tramitação processual. As partes são legítimas, é flagrante o
interesse de agir e o pedido deduzido pelo autor é juridicamente
possível.
Não há divergência de que as partes contrataram a locação do
imóvel e que o bem já fora desocupado. Incontroverso, também, que
houve pagamento a posteriori dos encargos referentes às faturas
de energia e água. Desta feita, embora inicialmente haveria pedido
quanto aos encargos, a requerida, após a citação providenciou
o pagamento deles. Assim, subsistindo a divergência somente
acerca da quantidade de meses de aluguéis sem pagamento.
O autor alega que remanescem sem pagamentos três meses de
aluguel, totalizando o valor de R$2.100,00. A ré por sua vez, aduz
que seriam apenas dois meses, perfazendo o total de R$1.400,00
e juntou alguns recibos.
Dos documentos juntados pela ré, dentre eles recibos, denotase que se referem ao pagamento dos alugueres dos meses de
fevereiro/2016, novembro/2016, dezembro/2016 e janeiro/2017 (id
n.12183846 - Pág. 1). O autor juntou estes mesmos recibos e mais
alguns (id n.9186488, n.9186793 e n.9186981) que demonstram
que foram pagos os alugueres desde fevereiro de 2016 até janeiro
de 2017. Logo, considerando o contrato celebrado, a data em
desocupado o imóvel e os documentos juntados pelas partes, a ré
não produziu provas de infirmasse, os fatos constitutivos do direito
do autor. Ou seja, não comprovou por documentos ou outros meios
de provas que efetivamente devia apenas dois meses, ou ainda,
que teria pago um dos meses exigidos pelo autor.
Note-se que o autor provara a contratação e a data da desocupação,
o que faz se constituir a obrigações dos alugueres, cuja prova de
eventual pagamento competiria à ré, encargo do qual ela não se
desonerou.
Assim, é procedente o pedido do autor porque remanescem sem
pagamento três meses de aluguel, quais sejam, fevereiro, março e
abril de 2017, perfazendo a quantia de R$2.100,00.
DISPOSITIVO
Posto isso, julgo procedente esta ação de cobrança deduzido
por AIMORÉ FERREIRA BARROS para condenar ADRIANA
ALESSI DOMINGOS, a pagar o valor de R$2.100,00, atualizado
monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês desde a
citação.
Considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita, a
ré pagará ainda custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes últimos fixados em 15% sobre o valor da
condenação (CPC, art. 85, § 2º), considerando o próprio valor
condenatório e o zelo do advogado. Contudo, suspendo a
exigibilidade dessas obrigações porque a parte ré é beneficiária da
gratuidade de Justiça.
Publicação e registro automáticos. Intimem-se.
Vilhena-RO, 10 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 7004865-86.2018.8.22.0014
Classe : [Citação]
Requerente : DEPRECANTE: COOPERATIVA DE CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI
CELEIRO DO MT
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Requerido : DEPRECADO: MARCELO LUIZ PERONDI, MARLI
TERESINHA GEITTENES PERONDI
Valor da causa : R$ 36.042,44
Despacho
Não localizei dentre os documentos anexados a expedição
da carta precatória deprecando o ato. Bem como, também
não há notícia de que a parte requerente seja beneficiário da
justiça gratuita e, tampouco, constam dos autos comprovação
do recolhimento das custas referente a distribuição da carta
precatória.
Assim, que a parte requerente promova a juntada da carta
precatória expedida e o recolhimento das custas desta carta
precatória e comprovação nos autos observando a nova Lei
de Custas n.3.896/2016, art. 30, sob pena de cancelamento da
distribuição destes autos. Prazo: 15 dias.
Vilhena, 10 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 7004829-44.2018.8.22.0014
Classe : [Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros,
Correção Monetária]
Requerente : AUTOR: IRMAOS RUSSI LTDA
Advogado: JOSEMARIO SECCO OAB: RO0000724 ANDERSON
BALLIN OAB: RO0005568 RAFAEL KAYED ATALLA PARAIZO
OAB: RO8387 MARIANA MOREIRA DEPINE OAB: RO8392
Requerido : RÉU: SANTO ANTONIO MADEIRAS E FORRO DE
PVC LTDA - EPP
Valor da causa : R$ 3.950,90
Despacho
Que a parte autora promova o recolhimento das custas e
comprovação nos autos observando a nova Lei de Custas
n.3.896/2016, sob pena de cancelamento da distribuição do
processo. Prazo: 15 dias.
Vilhena, 10 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 7004833-81.2018.8.22.0014
Classe : [Espécies de Títulos de Crédito]
Requerente : EXEQUENTE: AUTO POSTO CATARINENSE
LTDA
Advogado: MARIA CAROLINA DE FREITAS ROSA FUZARO
OAB: RO0006125 ANDRE COELHO JUNQUEIRA OAB:
RO0006485 JONI FRANK UEDA OAB: RO0005687 ROBERTA
MARCANTE OAB: RO9621
Requerido : EXECUTADO: JOSE E ARCENIO LTDA - ME
Valor da causa : R$ 10.731,58
Despacho
Que a parte autora promova o recolhimento das custas e
comprovação nos autos observando a nova Lei de Custas
n.3.896/2016, sob pena de cancelamento da distribuição do
processo. Prazo: 15 dias.
Vilhena, 10 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354
e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Vara : 3ª Vara Cível
Processo : 7009882-40.2017.8.22.0014
Classe : EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
Requerente : AGENOR ROBERTO CATOCI BARBOSA
Advogado: KLINGER NOGUEIRA DA ROCHA OAB: RO0003724
Endereço: desconhecido
Requerido : Fazenda Pública do Município de Vilhena e outros
AGENOR ROBERTO CATOCI BARBOSA propôs embargos à
execução fiscal, decorrente da ação n.7007630-64.2017.8.22.0014,
em face da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VILHENA
alegando, em síntese, que é nulo o crédito tributário no valor de
R$3.363,44 decorrente de IPTU, referente aos anos de 2013,
2014 e 2015, do Lote 11, Quadra C, Setor 00070TR –TERRA
RICA, inscritos na Certidão de Dívida Ativa n.º 594/2017, por
inocorrência do fato gerador de IPTU porque o imóvel encontra-se
com restrição judicial proveniente da ação civil pública n.006489413.2007.8.22.0014 que impede o exercício do direito de uso, gozo
e disposição do imóvel, não restando nenhuma utilidade. Discorreu
sobre a suspensão do uso, gozo e fruição da propriedade. Tratou da
decisão judicial que suspendeu o direito do embargante em realizar
benfeitorias no imóvel. Colacionou julgados e entendimentos
doutrinários. Postulou pela nulidade da CDA n.594/2017, referente
aos anos de 2013, 2014 e 2015, referente ao Lote 11 Quadra C.
Juntou documentos.
Determinado o recolhimento das custas, após foram recebidos os
embargos suspendendo a execução fiscal.
O Município contestou arguindo que embora o autor esteja privado
da posse do imóvel continua proprietário do bem, configurando-se,
portanto, o fato gerador de IPTU. Aduz que o simples motivo de
existir restrição judicial não exclui a incidência de IPTU. Postulou
pela improcedência dos embargos.
Instados a especificar provas, a embargada postulou pelo
julgamento antecipado e o embargante quedou-se inerte.
É o relatório. Decido.
Consigno que este juízo apenas instou as partes a especificarem
provas com o intuito de respeitar o devido processo legal,
inclusive promovendo a atuação das partes no momento oportuno
de requerimento de provas. Todavia a questão controvertida
remanesce apenas como jurídica, estando os fatos relevantes
provados por documentos.
A pretensão do embargante é que seja declarada a nulidade da
CDA por ausência de fato gerador do IPTU.
O autor é proprietário do imóvel denominado o Lote 11, Quadra C,
Setor 00070TR – TERRA RICA. Como bem argumentou a Fazenda
o fato imponível do IPTU é o exercício de posse ou propriedade de
imóvel, conforme regra expressa do CTN:
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular
do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a
propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza
ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona
urbana do Município.
§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana
a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da
existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois)
dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para
distribuição domiciliar;
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V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de
3 (três) quilômetros do imóvel considerado.
Verifico que a restrição pendente sobre o imóvel, decorrente da
ação civil pública n.0064894-13.2007.8.22.0014, limita todas as
formas de uso, gozo e disposição do bem, em relação ao qual se
questiona o próprio ato de aquisição de propriedade.
Por isso o fato imponível genericamente previsto no CTN não
ocorreu no caso concreto, vale dizer, não houve fato gerador do
IPTU porque o embargante não pôde exercer nenhum direito
inerente à propriedade, ao domínio útil ou mesmo à posse do bem.
Em caso assemelhado, originário desta Comarca, decidiu o e.
TJRO:
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal. IPTU. Elementos do
domínio. Imóvel com restrição judicial. Limitação total de uso e
gozo. Fato gerador. Inexistência. Nulidade de CDA. Jurisprudência.
Recurso. Provimento. Conforme Pontes de Miranda, o direito de
propriedade é um feixe de direitos, tendo como componentes do
domínio: a) o direito de ter e possuir a coisa (direito de posse),
ius possidendi; b) o direito de usar a coisa, ius utendi; c) o
direito de fruir, ius fruendi; d) o direito de dispor da coisa, o ius
abutendi; e) o direito à substância do direito de domínio, a nudas
proprietas. De acordo com as normas que regem a incidência de
IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano), o fato gerador de tal
tributo é a propriedade, o domínio útil ou mesmo a posse do bem,
bastando a existência de um destes direitos para que ocorra a
tributação, tornando-se, assim, legítima sua cobrança. Recaindo
dívida tributária sobre imóvel com restrição judicial, o qual não
pode ser alienado, onerado, nem sofrer inovação física, ou seja,
limitações consideráveis ao direito de propriedade, não há que
se falar em ocorrência de fato gerador, pois a configuração da
hipótese de incidência da relação tributária vislumbrada para
efeito do lançamento de IPTU pressupõe a propriedade em sua
plenitude. Incabível a cobrança de IPTU referente ao período
cobrado na CDA, já que o proprietário, por expressa determinação
judicial, estava amplamente impossibilitado de exercer quaisquer
direitos inerentes ao domínio do lote, tais como realizar qualquer
operação negocial (venda, promessas de vendas, reservas ou
hipotecas) ou mesmo inovação física no estado atual do imóvel
(praticar atos de terraplanagem, remoção de terra, aberturas de
ruas etc., iniciar, prosseguir, finalizar obras, implantar redes de
água, esgoto, eletricidade e iluminação pública), razão pela qual se
impõe a nulidade do crédito tributário. Precedentes. (TJRO. Apl nº
0005753-27.2015.8.22.0000. j. 15/09/2015). (Apelação 000333489.2015.822.0014, Rel. Des. Roosevelt Queiroz Costa, Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Especial, julgado em
02/08/2017. Publicado no Diário Oficial em 15/08/2017.)
Posto isso, julgo procedente estes embargos à execução.
Por consequência declaro a inexistência de fato gerador de
IPTU enquanto subsistir referida restrição judicial sobre o
imóvel, proibindo, portanto, a cobrança de IPTU no período e
especificamente declarando nula a CDA n.584/2017, referente aos
anos de 2013, 2014 e 2015, da CDA n. 594/2017, que aparelhou
a execução fiscal n.7007630-64.2017.8.22.0014, cuja extinção
decreto por carência de ação.
Sem custas. Condeno o Município de Vilhena ao pagamento de
honorários no valor atual de R$ 1.000,00 (um mil reais) (CPC, art.
85,§ § 3° e 8º).
Decisão não sujeita à remessa necessária porquanto o débito
atualizado é de valor inferior a 100 salários-mínimos (CPC, art. 496,
§3º, inciso III).
Certifique-se o resultado destes embargos na ação de execução
n.7007630-64.2017.8.22.0014. Transitada em julgado esta
sentença, Levante-se penhora realizada nos autos da execução.
Arquive-se a execução.
Publicação e registro automáticos. Intimem-se.
Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se estes autos.
Vilhena-RO, 10 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, endereço: http://www.tjro.jus.br/novodiario/
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA VILHENA Av.
Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908354 e-mail : vha3civel@tjro.jus.br Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 7009877-18.2017.8.22.0014
Classe : EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
Requerente : AGENOR ROBERTO CATOCI BARBOSA
Advogado: KLINGER NOGUEIRA DA ROCHA OAB: RO0003724
Requerido : MUNICIPIO DE VILHENA
AGENOR ROBERTO CATOCI BARBOSA propôs embargos à
execução, decorrente da ação n.7007627-12.2017.8.22.0014, em
face do Fazenda Pública do Município de Vilhena alegando, em
síntese, que é nulo o crédito tributário no valor de R$3.363,44 por
inocorrência do fato gerador de IPTU porque o imóvel encontra-se
com restrição judicial proveniente da ação civil pública n.006489413.2007.8.22.0014 que impede o exercício do direito de uso, gozo
e disposição do imóvel, não restando nenhuma utilidade. Discorreu
sobre a suspensão do uso, gozo e fruição da propriedade. Tratou da
decisão judicial que suspendeu o direito do embargante em realizar
benfeitorias no imóvel. Colacionou julgados e entendimentos
doutrinários. Postulou pela nulidade da CDA n.587/2017, referente
aos anos de 2013, 2014 e 2015. Juntou documentos.
Determinado o recolhimento das custas, após foram recebidos os
embargos suspendendo a execução fiscal.
O Município contestou arguindo que embora o autor esteja privado
da posse do imóvel continua proprietário do bem, configurando-se,
portanto, o fato gerador de IPTU. Aduz que o simples motivo de
existir restrição judicial não exclui a incidência de IPTU. Postulou
pela improcedência dos embargos.
Instados a especificar provas, a embargada postulou pelo
julgamento antecipado e o embargante quedou-se inerte.
É o relatório. Decido.
Consigno que este juízo apenas instou as partes a especificarem
provas com o intuito de respeitar o devido processo legal,
inclusive promovendo a atuação das partes no momento oportuno
de requerimento de provas. Todavia a questão controvertida
remanesce apenas como jurídica, estando os fatos relevantes
provados por documentos.
A pretensão do embargante é que seja declarada a nulidade da
CDA por ausência de fato gerador do IPTU.
O autor é proprietário do imóvel denominado Lote 04 da quadra
C do Setor 70 Terra Rica. Como bem argumentou a Fazenda o
fato imponível do IPTU é o exercício de posse ou propriedade de
imóvel, conforme regra expressa do CTN:
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular
do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a
propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza
ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona
urbana do Município.
§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana
a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da
existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois)
dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para
distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de
3 (três) quilômetros do imóvel considerado.
Verifico que a restrição pendente sobre o imóvel, decorrente da
ação civil pública n. n.0064894-13.2007.8.22.0014, limita todas as
formas de uso, gozo e disposição do bem, em relação ao qual se
questiona o próprio ato de aquisição de propriedade.
Por isso o fato imponível genericamente previsto no CTN não
ocorreu no caso concreto, vale dizer, não houve fato gerador do
IPTU porque o embargante não pôde exercer nenhum direito
inerente à propriedade, ao domínio útil ou mesmo à posse do bem.
Em caso assemelhado, originário desta Comarca, decidiu o e.
TJRO:
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Apelação. Ação anulatória de débito fiscal. IPTU. Elementos do
domínio. Imóvel com restrição judicial. Limitação total de uso e
gozo. Fato gerador. Inexistência. Nulidade de CDA. Jurisprudência.
Recurso. Provimento. Conforme Pontes de Miranda, o direito de
propriedade é um feixe de direitos, tendo como componentes do
domínio: a) o direito de ter e possuir a coisa (direito de posse), ius
possidendi; b) o direito de usar a coisa, ius utendi; c) o direito de fruir,
ius fruendi; d) o direito de dispor da coisa, o ius abutendi; e) o direito
à substância do direito de domínio, a nudas proprietas. De acordo
com as normas que regem a incidência de IPTU (Imposto Predial
Territorial Urbano), o fato gerador de tal tributo é a propriedade,
o domínio útil ou mesmo a posse do bem, bastando a existência
de um destes direitos para que ocorra a tributação, tornando-se,
assim, legítima sua cobrança. Recaindo dívida tributária sobre
imóvel com restrição judicial, o qual não pode ser alienado, onerado,
nem sofrer inovação física, ou seja, limitações consideráveis ao
direito de propriedade, não há que se falar em ocorrência de fato
gerador, pois a configuração da hipótese de incidência da relação
tributária vislumbrada para efeito do lançamento de IPTU pressupõe
a propriedade em sua plenitude. Incabível a cobrança de IPTU
referente ao período cobrado na CDA, já que o proprietário, por
expressa determinação judicial, estava amplamente impossibilitado
de exercer quaisquer direitos inerentes ao domínio do lote, tais como
realizar qualquer operação negocial (venda, promessas de vendas,
reservas ou hipotecas) ou mesmo inovação física no estado atual do
imóvel (praticar atos de terraplanagem, remoção de terra, aberturas
de ruas etc., iniciar, prosseguir, finalizar obras, implantar redes de
água, esgoto, eletricidade e iluminação pública), razão pela qual se
impõe a nulidade do crédito tributário. Precedentes. (TJRO. Apl nº
0005753-27.2015.8.22.0000. j. 15/09/2015). (Apelação 000333489.2015.822.0014, Rel. Des. Roosevelt Queiroz Costa, Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Especial, julgado em
02/08/2017. Publicado no Diário Oficial em 15/08/2017.)
Posto isso, julgo Procedente estes embargos. Por consequência
declaro a inexistência de fato gerador de IPTU enquanto subsistir
referida restrição judicial sobre o imóvel, proibindo, portanto, a
cobrança de IPTU no período e especificamente declarando nula
a CDA n.587/2017, referente aos anos de 2013, 2014 e 2015, que
aparelhou a execução fiscal n.7007627-12.2017.8.22.0014, cuja
extinção decreto por carência de ação.
Sem custas. Condeno o Município de Vilhena ao pagamento de
honorários no valor atual de R$ 1.000,00 (um mil reais)(CPC, art.
85,§ § 3° e 8º).
Decisão não sujeita à remessa necessária porquanto o débito
atualizado é de valor inferior a 100 salários-mínimos (CPC, art. 496,
§3º, inciso III).
Certifique-se o resultado destes embargos na ação de execução
n.7007627-12.2017.8.22.0014. Transitada em julgado esta
sentença, Levante-se penhora realizada nos autos da execução.
Arquive-se a execução.
Publicação e registro automáticos. Intimem-se. Após o decurso do
prazo recursal, arquivem-se estes autos.
Vilhena-RO, 10 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO CEP: 76908-354 e-mail : vha3civel@tjro.jus.br Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 7002928-75.2017.8.22.0014
Classe : [Cheque]
Requerente : EXEQUENTE: MULTIFOS NUTRICAO ANIMAL LTDA.
Advogados do(a) EXEQUENTE: VALDINEI LUIZ BERTOLIN RO0006883, LEANDRO MARCIO PEDOT - RO0002022
Requerido : EXECUTADO: SUELY RESENDE BUENO PEREIRA
Advogado do(a) EXECUTADO:
Valor da causa : R$ 3.980,38
A tentativa de penhora on line foi frustrada por ausência de saldo
positivo em conta bancária do executado. Segue consulta renajud.
Requeira o credor em 15 dias.
Vilhena, 10 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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DIARIO DA JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO CEP: 76908-354 e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 7004857-12.2018.8.22.0014
Classe : [Correção Monetária]
Requerente : AUTOR: DISAGUA DISTRIBUIDORA DE
ABRASIVOS GUARUJA LTDA
Advogado: JOSEMARIO SECCO OAB: RO0000724 ANDERSON
BALLIN OAB: RO0005568 MARIANA MOREIRA DEPINE OAB:
RO8392 RAFAEL KAYED ATALLA PARAIZO OAB: RO8387
Requerido : RÉU: ARLINDO VIEIRA NUNES
Valor da causa : R$ 4.702,88
Despacho
Que a parte autora promova o recolhimento das custas e
comprovação nos autos observando a nova Lei de Custas
n.3.896/2016, sob pena de cancelamento da distribuição do
processo. Prazo: 15 dias.
Vilhena, 10 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO CEP: 76908-354 e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 7004621-60.2018.8.22.0014
Classe : [DIREITO DO CONSUMIDOR]
Requerente : AUTOR: TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA
Advogados do(a) AUTOR: ROBERTA MARCANTE - RO9621,
JONI FRANK UEDA - RO0005687, ANDRE COELHO JUNQUEIRA
- RO0006485, MARIA CAROLINA DE FREITAS ROSA FUZARO RO0006125
Requerido : RÉU: AMERICEL S/A
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa : R$ 15.522,04
Além das outras tutelas jurídicas a parte autora pretende que
se declare a rescisão do contrato que já tinha se operado pelo
decurso do tempo, ou seja, presumidamente extinção pelo próprio
prazo de vigência do contrato. Verificando os documentos não
logrei localizar referido prazo. Assim, que a parte autora aponte
onde consta referência expressa ao prazo de vigência ou junte o
pertinente documento que faça prova dessa alegação.
Prazo: 15 dias, sob consequência de indeferimento.
Vilhena, 10 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VILHENA Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO CEP: 76908-354 e-mail : vha3civel@tjro.jus.br
Vilhena - 3ª Vara Cível
Processo : 7004697-84.2018.8.22.0014
Classe : [Alimentos]
Requerente : AUTOR: ROSELI HORBACH ATALLA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA CRISTINA REY - RO7754
Requerido : RÉU: KAYED ATALLA GHANAYEM
Advogado do(a) RÉU:
Valor da causa : R$ 1.000,00
Embora no registro da distribuição conste réu, na petição ele não foi
referido. Porque se trata de declaração pós-morte de união estável,
no polo passivo não deve figurar espólio, mas sim os herdeiros
do falecido, observando-se aqueles que figuram no grau mais
próximo na linha sucessória, devendo portanto, serem indicados
e qualificados.
Emende-se a inicial em 15 dias, sob consequência de indeferimento.
Vilhena, 10 de julho de 2018
VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL
Juiz de Direito
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4ª VARA CÍVEL
4º Cartório Cível E-mail:vha4civel@tjro.jus.br
Proc.: 0002458-71.2014.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Yamaha Administradora de Consórcio S/C Ltda
Advogado:José Augusto de Rezende Junior (OAB/RO 6795)
Executado:Lauro Gomes
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª
Vara Cível, fica V. Sa. INTIMADA, para, no prazo de 05 (cinco)
dias, proceder o recolhimento das custas para buscas de endereço,
bloqueio de bens, ou quebra de sigilo fiscal.
Vilhena, 9 de julho de 2018.
Kleber Okamoto
Diretor de Secretaria – Cad. 204.997-0
Observação: conforme disciplinado no Art. 17, da Lei Estadual
nº 3.896 de 24.08.2016, Provimento 24/2017-CG DJE 233, de
19.12.2017, páginas 33 à 35, e Art. 123 das Diretrizes Gerais
Judiciais do TJRO, cód. 1008 do Anexo, Tabela I da Lei 3.896.
Proc.: 0010642-50.2013.8.22.0014
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Exequente:Banco da Amazônia S/ A - Basa
Advogado:Lauro Lúcio Lacerda (OAB/RO 3919), Michel Fernandes
Barros (OAB/RO 1790), Wilson Luiz Negri (OAB/RO 3757), Daniele
Gurgel do Amaral (RO 1221)
Executado:Cht Transportes Ltda Epp
Advogado:Elias Malek Hanna (OAB-RO 356-B)
DESPACHO: Suspendo o processo por 01 (um) ano (artigo 921,
inciso III, CPC/2015). Decorrido o prazo de um ano sem que sejam
localizados bens penhoráveis, remetam-se os autos para arquivo
provisório. Os autos serão desarquivados para prosseguimento
da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens
penhoráveis. Nos termos do artigo 921, § 4º do CPC, sem
manifestação do exequente pelo prazo de um ano, começa a correr
o prazo de prescrição intercorrente. Vilhena-RO, sexta-feira, 6 de
julho de 2018. Christian Carla de Almeida Freitas Juíza de Direito.
Proc.: 0005039-93.2013.8.22.0014
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Guaporé Maquinas e Equipamentos Ltda
Advogado:Joaquim Ernesto Palhares (OAB/SP 129815), Márcio
Mello Casado (OAB/SP 138047), Silvane Secagno (PR 46733)
Requerido:Bradesco Leasing Sa Arrendamento Mercantil
Retorno do TJ: Manifeste a parte interessada sobre o retorno dos
autos do Tribunal de Justiça, bem como para recolher o valor das
custas processuais, conforme SENTENÇA prolatada (fls. 357/361).
Proc.: 0003141-79.2012.8.22.0014
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Recauchutadora de Pneus Rover Ltda
Advogado:Greicis André Biazussi (OAB-RO 1542)
Executado:Wantuil Braun
Intimação
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do Vilhena - 4ª
Vara Cível, fica V. Sa. INTIMADA, para, no prazo de 05 (cinco)
dias, proceder o recolhimento das custas para buscas de endereço,
bloqueio de bens, ou quebra de sigilo fiscal.
Vilhena, 9 de julho de 2018.
Kleber Okamoto
Diretor de Secretaria – Cad. 204.997-0
Observação: conforme disciplinado no Art. 17, da Lei Estadual
nº 3.896 de 24.08.2016, Provimento 24/2017-CG DJE 233, de
19.12.2017, páginas 33 à 35, e Art. 123 das Diretrizes Gerais
Judiciais do TJRO, cód. 1008 do Anexo, Tabela I da Lei 3.896.
Kleber Okamoto
Diretor de Cartório
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Vilhena - 4ª Cível da Comarca de Vilhena-RO
Sede do juízo: Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz
Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP: 76908-354
- (69) 33213182 - E-mail: vha4Civel@tjro.jus.br
INTIMAÇÃO DE CUSTAS
AUTOS: 7006881-81.2016.8.22.0014
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
ASSUNTO: [Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros,
Correção Monetária]
EXEQUENTE: PATO BRANCO ALIMENTOS LTDA
Advogados do(a) EXEQUENTE: JOSEMARIO SECCO RO0000724, ANDERSON BALLIN - RO0005568
EXECUTADO: ALAIRTO ANTONIO MELLO DA FONSECA e
outros
Intimação:
Intimação para a parte requerida/executada ALAIRTO ANTONIO
MELLO DA FONSECA CPF: 498.589.392-72, ADRIANA KLIPEL
DE JESUS CPF: 617.095.062-53 , para efetuar o recolhimento
do débito relativo às Custas Processuais, no montante de
R$ 101,94 (cento e um reais e noventa e quatro centavos),
com cálculo em 09/07/2018, e atualizadas na data do efetivo
pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de Protesto
do débito e de encaminhamento à Fazenda Pública Estadual
para Inscrição em Dívida Ativa, nos termos do Provimento
Conjunto nº 005/2016-PR-CG.
Vilhena/RO, 9 de julho de 2018.
DENIA KARRU FREITAS DE SOUZA
Técnica Judiciária-Cad. 204553-2
Assinado Digitalmente
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
Vilhena - 4ª Vara Cível
Av. Luiz Mazziero, 4432, Jardim América, Vilhena - RO - CEP:
76908-354 - Fone:(69) 33213182
Processo nº 0007120-15.2013.8.22.0014
Polo Ativo: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS
- RO0006673
Polo Passivo: RAFAEL TABALIPA e outros
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Advogado do(a) EXECUTADO:
Certidão
Certifico que estes autos foram digitalizados através de sistema
próprio, ficando encerrada a movimentação física através do
Sistema SAP-PG.
Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas da
distribuição em forma digitalizada NO SISTEMA PJE, SOB
MESMA NUMERAÇÃO, no qual deverão ser apresentadas as
petições pertinentes.
O referido é verdade. Dou fé.
Vilhena, 9 de julho de 2018
Kleber Okamoto - Diretor de Cartório
Cad. 204997-0 - Assinado digitalmente
EDITAL DE VENDA JUDICIAL
A Juíza de Direito da 4ª Vara Cível torna público que será
realizada a venda do bem a seguir descrito e referente à
Execução que se menciona.
Autos: 7000449-46.2016.8.22.0014
Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto: [Dívida Ativa]
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE VILHENA
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EXECUTADO: G KELI OLMEDO AMARO - ME , 08.834.513/000100,
na pessoa sua repr. legal, com endereço na Av. Sabino Bezerra
de Queiróz, nº 7334, Setor 06, Parque São Paulo, em Vilhena/
RO.
Valor da Ação: R$ 3.045,98
DESCRIÇÃO DOS BENS: 02 (dois ) DVR, com 16 canais
de armazenamento avaliados em de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), que encontra-se em poder e guarda da sra.
Greice Keli Olmedo Amaro, RG 442397 SSP-RO, na Av. Capitão
Castro, 4263, em Vilhena-RO.
VALOR TOTAL: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
DATA PARA PRIMEIRA VENDA: 08 de agosto de 2018, a partir
das 09 horas.
DATA PARA SEGUNDA VENDA: 22 de agosto de 2018, a partir
das 09 horas.
DESPACHO: “Determino a realização de hastas públicas
conforme pauta. Preço mínimo de venda será em 80% do
valor da avaliação. Expeça-se o necessário. Intimem-se,
inclusive quanto às datas. Vilhena, quarta-feira, 06 de Junho
de 2018 CHRISTIAN CARLA DE ALMEIDA FREITAS Juíza
de Direito”
OBSERVAÇÔES: Não sendo possível a intimação pessoal do
executado(a), fica o(a) mesmo(a) intimado(a) por este meio
(Art. 889, parágrafo único, CPC/2015). Em caso de bem imóvel,
o(s) mesmo(s) será(o) vendido(s) em caráter “AD CORPUS” e
no estado em que se encontra(m). O interessado em adquirir
o bem penhorado em parcelas poderá apresentar, por escrito,
até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do
bem por valor não inferior ao da avaliação ou até o início do
segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que
não seja considerado vil. A proposta conterá, em qualquer
hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco
por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em
até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando
se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando
se tratar de imóveis (art. 895, CPC/2015) Sobrevindo feriado
nas datas designadas para venda judicial, esta realizar-se-á no
primeiro dia útil subsequente. COMUNICAÇÃO: Se o bem não
alcançar lance igual ou superior à avaliação, prosseguir-se-á
na segunda venda a fim de que o mesmo seja arrematado por
quem maior preço lançar, desde que a oferta não seja vil (art.
891, CPC/2015).
Vilhena-RO, 10 de julho de 2018.
KLEBER GILBERT DA SILVA
Chefe de Cartório - Cad. 205.288-1
Assinado Digitalmente
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CUSTAS - EXECUTADOS
Processo nº 0013267-57.2013.8.22.0014
EXEQUENTE: ESTADO DE RONDÔNIA
EXECUTADO: SIDENEI CHIMOKA - CPF 870.890.099-04,
DIEGO WILDER TEIXEIRA - CPF 526.760.642-15, MFS
TRANSPORTES LTDA - CNPJ 07.432.960/0002-50
ADVOGADO: RICARDO STANGUERLIN (OAB/SC 00013531)
Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito do
Vilhena - 4ª Vara Cível, ficam os requeridos INTIMADOS,
para, no prazo de 15(quinze) dias, proceder o recolhimento
das custas no valor de R$00,00(), conforme informações
do sistema de controle de custas, sob pena de protesto e
inscrição em dívida ativa, nos termos do Art. 35 da Lei n.
3.896, de 24.08.2016, Publicada no DOE n. 158, p. 2/5e
Provimento Corregedoria 024/2017 de 19.12.2017, publicado
no DJE 233, pg. 33 à 35.
Vilhena, 10 de julho de 2018.
Kleber Gilbert da Silva
Chefe de Secretaria – Cad. 205.288-1
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artigos 121, § 2º, VI c/c artigo 14, II, artigo 147, caput, ambos
do Código Penal e artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003.Ainda,
verifico que permanecem inalterados os requisitos ensejadores
da decretação da prisão preventiva do réu, pelo que a mantenho,
nos termos da DECISÃO de fls. 72/75, à qual me reporto como
fundamento.P.R.I. Pratique-se o necessário.Alvorada do OesteRO, terça-feira, 3 de julho de 2018.Simone de Melo Juíza de Direito.
Alvorada do Oeste, 10 de julho de 2018.

Proc.: 1000411-14.2017.8.22.0011
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Lindomar Alves de Souza
Advogado: Gilvan de Castro Araújo (OAB/RO 4589)
FINALIDADE: Intimar o advogado supra da r. DECISÃO transcrita
abaixo
DECISÃO: O apenado foi condenado a uma pena total de 03
anos de reclusão, pela prática dos delitos descritos no cálculo de
pena acostado às fls. 46/47. Instado o Ministério Público Estadual
manifestou-se quanto ao livramento condicional. É o breve
relato. Decido. A legislação informa em seu art. 83 do Código Penal,
que o acusado, não reincidente, que cumprir 1/3 da pena privativa de
liberdade, tiver bons antecedentes e tiver comportamento satisfatório
durante a execução da pena, terá direito ao benefício do livramento
condicional. O apenado, conforme cálculos de fls. 46/47, cumpriu,
no dia 14/06/2018, mais de 1/3 de sua pena privativa de liberdade,
fazendo, portanto, jus ao benefício do livramento condicional. Não
existem ocorrências de fatos desabonadores da conduta do apenado
nos autos, razão pela qual entendo que o mesmo preenche, também,
o requisito subjetivo. Ante as ponderações supra, com base no art.
83 e seguintes do Código Penal, combinado com art. 131 e seguintes
da Lei de Execuções Penais, concedo ao apenado LINDOMAR
ALVES DE SOUZA o benefício do LIVRAMENTO CONDICIONAL,
estabelecendo que o período de prova se estenda até o cumprimento
integral da pena, caso não ocorra a revogação da benesse. Imponho
ao apenado, pois, as seguintes condições, baseado no art. 132, §§
1º e 2º, da Lei de Execuções Penais: a) comparecer bimestralmente
em juízo, a fim de comprovar residência fixa e ocupação lícita; b)
recolher-se à habitação até às 22h, exceto se exercer trabalho lícito
no período noturno, fato que deverá ser previamente autorizado por
este juízo; c) não frequentar bares, boates, casas de prostituição ou
locais assemelhados, bem como não ingerir bebidas alcoólicas; d)
não portar armas, inclusive facas; e) não se ausentar da comarca
sem prévia autorização judicial, por período superior a 7 dias; f)
não alterar residência ou local de trabalho sem autorização prévia
do juízo. g) não praticar qualquer ilícito penal, seja doloso ou
culposo; Cientifique-se o apenado de que o descumprimento de
qualquer uma das condições impostas ensejará a revogação do
benefício, bem como nos casos em que vier a ser condenado por
SENTENÇA penal com trânsito em julgado por crime cometido
durante a vigência do benefício, cuja pena cominada seja privativa
de liberdade.Anoto que a exigência prevista no art. 83, IV, do Código
Penal é inaplicável ao caso, eis que não comporta reparação. As
condições serão fiscalizadas pelas Polícias Militar e Civil, servindo
cópia deste como ofício. Expeça-se o que mais for necessário. Sirvase o presente como ofício e termo de advertência. Dê-se ciência as
partes. Cumpra-se. Intime-se.Alvorada do Oeste-RO, segunda-feira,
25 de junho de 2018.Simone de Melo Juíza de Direito.
Alvorada do Oeste, 10 de julho de 2018

Proc.: 0000041-18.2018.8.22.0011
Ação:Ação Penal - Procedimento Sumário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu:Claudemir Guimaraes Cordeiro, Rafael de Castro Amelio
Advogado:Gilvan de Castro Araujo (OAB/RO 4589 ), Rose Anne
Barreto (OAB/RO 3976)
FINALIDADE: Intimar o advogados supra do r. DESPACHO
transcrito abaixo
DESPACHO: Vistos.Intime-se o Ministério Público e a defesa de
Claudemir Guimarães Cordeiro para se manifestarem na forma do
art. 422 do CPP.Alvorada do Oeste-RO, terça-feira, 3 de julho de
2018.Simone de Melo Juíza de Direito.
Alvorada do Oeste, 10 de julho de 2018
Geude de Oliveira Lima
Diretor de Cartório

Proc.: 0000003-06.2018.8.22.0011
Ação:Ação Penal de Competência do Júri (Réu Preso)
Autor:Promotoria do Estado de Rondônia
Denunciado:Fabiano Inacio Ventura
Advogado: Diego Castro Alves Toledo (OAB/RO 7923)
FINALIDADE: Intimar o advogado supra da pronuncia de
SENTENÇA transcrita abaixo
SENTENÇA:Por todo o exposto, com fundamento no artigo 413
do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado FABIANO
INÁCIO VENTURA, qualificado nos autos, para que seja submetido
a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas dos

1º Cartório Criminal Juiz Substituto: Muhammad Hijazi Zaglout
Diretor de Cartório: Peterson Vendrameto, e-mail: mdo1criminal@
tjro.jus.br

COMARCA DE BURITIS
2ª VARA CÍVEL
Proc.: 0000240-20.2012.8.22.0021
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Janete Aparecida de Paula
Advogado:Alessandro de Jesus Perassi Peres (OAB/RO 2383)
Requerido:Vivo S/a
Advogado:Iracema Souza de Góis (AC 1846), Alan Arais Lopes
(OAB/RO 1787), Gilberto Silva Bonfim. (OAB/RO 1727)
DECISÃO:
Vistos,Ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia, transitado em julgado, com a DECISÃO negando
provimento ao recurso e mantendo na íntegra a SENTENÇA
recorrida, remetam-se os autos à contadoria deste Juízo, para cálculo
das custas processuais. Após, intime-se o recorrente/requerente
para recolhê-las no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inscrição
na dívida ativa. Pagas as custas ou inscritas em dívida ativa, em
caso não pagamento, o que deverá ser certificado, ao arquivo com
as anotações necessárias.Expeça-se o necessário.Buritis-RO,
segunda-feira, 9 de julho de 2018.Hedy Carlos Soares Juiz de Direito

COMARCA DE MACHADINHO D´OESTE
1ª VARA CRIMINAL

Proc.: 0000024-55.2018.8.22.0019
Ação:Restituição de Coisas Apreendidas-Criminal
Requerente:Junior Spirotto Stein
Advogado:Carlos Pereira Lopes (RO 743)
FINALIDADE: INTIMAR o advogado acima da DECISÃO que
segue.

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

ANO XXXVI

NÚMERO 126

DIARIO DA JUSTIÇA

DECISÃO: Vistos,Junior Spirotto Stein, devidamente qualificado
nos autos, por intermédio de seu advogado, formulou pedido de
restituição de bem apreendido neste Juízo. Alega em síntese que
seu caminhão foi apreendido no dia 30 de dezembro de 2017,
ocasião em que transportava 23,520 metros cúbicos de madeira,
sem a documentação necessária. Aduz ainda que a madeira
que estava transportando se trata de lascas , as quais iriam ser
utilizadas para fazer uma cerca em sua propriedade rural. Juntou
documentos.Instado a se manifestar, Ministério Público pugnou
pelo indeferimento do pedido (fls. 18-22), aduzindo que resta
evidente o interesse processual da apreensão, estando sujeitos
à decretação de perdimento.É o relatório. Decido.Inicialmente,
cumpre mencionar que o veículo foi apreendido em 30 de
dezembro de 2017, por estar, em tese, transportando madeira de
forma irregular. Em seu pedido, aduz o requerente que não está
exercendo suas atividades laborativas, pois, o caminhão que foi
apreendido era sua única fonte de renda, pois, realizava diversos
fretes com o mesmo. Narrou ainda que seu veículo se encontra
recolhido no pátio da Polícia Militar deste Município, sendo que isso
está lhe causando grandes prejuízos, pois, está exposto a todas
as situações climáticas (sol e chuva).Pois bem. Compulsando os
autos, verifico que o requerente acostou aos autos a documentação
necessária, a qual comprova a propriedade do veículo apreendido
(fls. 09). Ademais, a meu ver, o bem apreendido não interessa ao
feito, pois, em que pese o mesmo ter sido apreendido transportando
madeira, se trata de madeira, tipo lascas , bem ainda, o Auto de
Infração já foi lançado, o Termo de Apreensão já foi confeccionado,
ou seja, não há motivos para manter um caminhão recolhido, o qual
está se deteriorando, sob o argumento de que o mesmo interessa
ao feito.Outrossim, registro que diante das alegações do autor, o
mesmo utilizava o caminhão para prover o seu sustento e de sua
família, sendo que ao analisar seus antecedentes criminais, verifico
que o requerente não é contumaz na prática de ilícitos penais e/ou
prática de crimes ambientais, sendo este, em tese, fato isolado em
sua vida, conforme certidão anexa aos autos.Desta forma, o pleito
merece ser deferido, tendo em vista que o requerente comprovou
a propriedade do bem e, ainda, não é criminoso reincidente, muito
menos na prática de crimes ambientais, pois, o fato de que o mesmo
estava transportando madeira para sua propriedade não o torna
um criminoso habitual, pois, não consta nos autos que o requerente
se beneficie da prática de exploração ambiental.Neste sentido
é a Jurisprudência. Vejamos:ADMINISTRATIVO. MANDADO
DE SEGURANÇA. IBAMA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
TRANSPORTE DE MADEIRA IRREGULAR COM APREENSÃO
DE VEICULO AUTOMOTOR. LIBERAÇÃO. 1. Orientação
jurisprudencial assente nesta Corte a de que o veículo transportador
de madeira de origem supostamente ilegal não é passível de
apreensão na forma do artigo 25, parágrafo 4º, da Lei 9.605/98,
senão quando caracterizado como instrumento de uso específico
e exclusivo para a referida FINALIDADE ilícita. 2. Remessa oficial
não provida. (REOMS 0007469-75.2009.4.01.3700 / MA, Rel.
DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA ALVES,
SEXTA TURMA, e-DJF1 p.166 de 16/04/2013).Desta forma,
considerando o que dos autos consta e ainda, o fato de que o
requerente não registra antecedentes criminais, DEFIRO o pedido
formulado por JUNIOR SPIROTTO STEIN, para o fim de restituir o
veículo tipo caminhão, MERCEDES BENZ, ano 2007, placa NCD
9502, chassi 9BM9582647B532701.No mais, considerando o Termo
de apreensão de fls. 10, verifico que também foi apreendido 01 (um)
estepe e 02 (duas) baterias. Assim, em que pese não haver pedido
formulado, determino que os objetos mencionados seja restituídos
ao Senhor JUNIOR SPIROTTO STEIN, tendo em vista que o termo
está lavrado em seu nome, bem como os mesmos não interessam
ao feito.Não havendo pendências arquivem-se os autos.Intimemse. Oficie-se ao órgão ambiental.Expeça-se o necessário.SERVE
A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO/MANDADO /TERMO DE
COMPROMISSO DO REQUERENTE.Machadinho do Oeste-RO,
segunda-feira, 7 de maio de 2018.Adip Chaim Elias Homsi Neto
Juiz de Direito
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Proc.: 0000608-25.2018.8.22.0019
Ação:Auto de Prisão em Flagrante (Criminal)
Autor:Delegacia de Polícia Civil de Machadinho do Oeste
Flagranteado:Ronaldo de Souza Firmino
DECISÃO:
DECISÃO Vistos,A douta Autoridade Policial comunicou a prisão em
flagrante de RONALDO DE SOUZA FIRMINO, por infração, em tese,
ao artigo 33, da Lei 11.343/2006, fato ocorrido no dia 08 de julho de
2018.Observo que a prisão deu-se em estado de flagrância, nos termos
do artigo 302 do CPP, havendo noticia de ilícito penal em tese e indícios
de autoria dos flagrados. Com efeito, esta modalidade de prisão é
medida cautelar de constrição da liberdade que exige apenas aparência
de tipicidade, não se exigindo valoração mais profunda sobre a ilicitude
e culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime.Verifico
assim, que o auto preenche os requisitos formais, uma vez que foram
observadas as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo
Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV.Desse modo,
DECIDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO e passo a manifestar-me
sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão
de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art.
282, c/c 310 e 319 do CPP.Entendo que estão presentes os requisitos
para prisão preventiva, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, II,
do CPP. Ora, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional,
devendo ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam insuficientes
quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos
termos do art. 310, II, do CPP. Com efeito, analisando o crime em tela,
verifica-se que se trata de tráfico de drogas, assim como em razão da
gravidade do crime perpetrado pelo mesmo denota-se grau elevado
de reprovabilidade, devendo ser investigado.Desta feita, entendo
que a liberdade do preso poderá acarretar um grande prejuízo para
as investigações, o que certamente obstará a aplicação da lei penal.
Ademais, a manutenção da prisão também cumpre a FINALIDADE de
resguardar a ordem pública, ressalvados os entendimentos divergentes
e inibir que condutas do gênero se repitam.Nos termos do artigo 310 do
Código de Processo Penal, com nova redação dada pela Lei 12.403/11,
verifico ser o caso de converter a prisão em flagrante em preventiva,
eis que estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, a
saber, prova de existência do crime e indícios suficientes de que o
flagranteado seja o autor dos delitos (fumus boni juris).Também estão
presentes os fundamentos para o decreto da prisão preventiva, ou
seja, demonstração de que a liberdade do acusado representa perigo
grave (periculum libertatis) para a sociedade, a fim de resguardar
a ordem pública, vez que o acusado, em tese, praticou o crime de
tráfico de drogas.Portanto, a imediata liberdade do flagranteado ou o
deferimento de medidas cautelares diversas da prisão colocará em
xeque, até mesmo, as instituições públicas envolvidas: Polícia Militar,
Polícia Civil e PODER JUDICIÁRIO, restando patente à necessidade
da custódia cautelar.Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci,
in Código de Processo Penal Comentado São Paulo, Editora: RT,
2008, 8ª Edição, p. 618: Trata-se da hipótese de interpretação mais
extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se
pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade,
que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave,
de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na
vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da
sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança,
cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da
ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração
+ repercussão social. Por fim verifico que o réu é reincidente específico
no crime de tráfico de entorpecentes.Diante do exposto, CONVERTO
A PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA, do indiciado
RONALDO DE SOUZA FIRMINO, qualificado nos autos, nos termos
do art. 310, II, c/c art. 312 c/c art. 313, I, todos do CPP. Nos termos
do provimento n.º 001/2016-CGJ-TJRO, que institui as audiências de
custódia no interior, designo o ato para o dia 09.07.2018, às 09h00min.
Cientifique-se o acusado.Sirva esta DECISÃO como:OFÍCIO ao Diretor
do Presídio local para notificar o acusado RONALDO DE SOUZA
FIRMINO da DECISÃO acima, bem como para proceder a sua escolta
até à sala de audiências deste Juízo para a realização da audiência de
custódia acima designada.Machadinho do Oeste-RO, segunda-feira, 9
de julho de 2018.José de Oliveira Barros Filho Juiz Substituto
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Proc.: 0003271-83.2014.8.22.0019
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
SócioEducando:Renata da Silva Ferreira
Advogado:Defensoria Pública do Estado de Rondônia
CONDENADA: RENATA DA SILVA FERREIRA, “não tem
alcunha”, brasileiro(a), CPF 935.834.942-53 e RG 922424 SSP/
RO, casado(a), doméstica, nascido em 25/12/1981, em Santa
Helena/PR, filho de nome do pai não informado e de Aparecida da
Silva Ferreira, residente na(o) Rua Caçapava, 5112, Bairro Setor
09 de cima, município de Ariquemes/RO,Fone: 9275-1201 e 92659117 (filha) 9299-6818 (sogra Cida),., atualmente em local incerto.
FINALIDADE: INTIMAR a sentenciada acima qualificadoa de que
fora condenada a pena de advertência, conforme art. 28 da Lei
11343/2006.
Peterson Vendrameto
Diretor de Cartório

COMARCA DE NOVA BRASILÂNDIA D´OESTE
1ª VARA CÍVEL
1º Cartório Cível
1ª Vara Cível da Comarca de Nova Brasilândia do Oeste-RO
e-mail: nbo1civel@tjro.jus.br
Juiz(a) Titular: Denise Pipino Figueiredo
Proc.: 0000744-92.2013.8.22.0020
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Clemencia Borges Carvalho
Advogado:Alice Sirlei Minosso (OAB/RO 1719)
DESPACHO:
DESPACHO Ante a informação constante no ofício de fl. 107/108,
bem como pelo fato da autora ser beneficiária da gratuidade
judiciária, dê-se vista dos autos ao Estado de Rondônia para,
no prazo de 20 (vinte) dias providenciar a realização do exame
ou, recolher os honorários periciais (fl.62, 65, 92/93), sob pena
de sequestro do valor para realização do referido exame.Após,
conclusos.Nova Brasilândia-RO, segunda-feira, 9 de julho de 2018.
Denise Pipino Figueiredo Juíza de Direito
Proc.: 0000898-13.2013.8.22.0020
Ação:Inventário
Requerente:Edson Vieira dos Santos
Advogado:Edson Vieira dos Santos (OAB/RO 4373)
Requerido:Espólio de José Antonio Maximo dos Santos
DESPACHO:
DESPACHO Mantenho os autos suspensos nos termos do
DESPACHO retro.Nova Brasilândia-RO, segunda-feira, 9 de julho
de 2018.Denise Pipino Figueiredo Juíza de Direito
Proc.: 0002046-25.2014.8.22.0020
Ação:Execução Fiscal
Requerente:União Federal Fazenda Publica Nacional
Advogado:Procurador da Fazenda Nacional (NBO 2020)
Requerido:Melo e Silva Comercio de Cereais Ltda
DESPACHO:
DESPACHO Dê-se vista à Fazenda Pública para manifestação
em termos de prosseguimento, no prazo de 15 dias, posto que os
corresponsáveis foram citados e intimados, todavia, decorreu in
albis o prazo para manifestação (fls. 119 e 126).Nova BrasilândiaRO, segunda-feira, 9 de julho de 2018.Denise Pipino Figueiredo
Juíza de Direito

QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

345

Proc.: 0000986-80.2015.8.22.0020
Ação:Procedimento Sumário
Requerente:Henrique Ferreira da Silva
Advogado:Edson Vieira dos Santos (OAB/RO 4373)
Requerido:São Luiz Calçados
Advogado:Levy Carvalho Ferraz. (RO 1901)
SENTENÇA:
SENTENÇA Ante a informação de que o executado quitou
integralmente o débito, declaro extinto o processo com lastro no
art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.Expeça-se
alvará para levantamento da quantia descriminada na fl. 122 , em
favor do advogado, conforme procuração de fl.15, intimando-o
para procedere o levantamento.Oportunamente, consigno que
nos valores a serem levantados deverão estar inclusos os seus
respectivos rendimentos, e não somente as importâncias ali
descritas, a fim de evitar que eventual remanescente permaneça
em conta judicial vinculada aos autos.Uma vez efetuado o
levantamento, a instituição financeira deverá comunicar este
juízo.P. R. Após, não havendo pendências, arquivem-se os autos.
Nova Brasilândia-RO, segunda-feira, 9 de julho de 2018.Denise
Pipino Figueiredo Juíza de Direito
Proc.: 0020298-62.2003.8.22.0020
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Cooperativa de Crédito Rural de Pimenta Bueno Ltda
Advogado:Salvador Luiz Paloni (RO 299-A), Marta Martins Ferraz
Paloni (RO 1602)
Executado:Dirceu Mistrello
Advogado:Odair Mistrello (OAB/AM 8294)
DESPACHO:
DESPACHO Intime-se o exequente para promover o andamento
do feito no prazo de 15 dias.Nova Brasilândia-RO, segunda-feira, 9
de julho de 2018.Denise Pipino Figueiredo Juíza de Direito
Proc.: 0020765-70.2005.8.22.0020
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça (NBO 020)
Requerido:Josué Batista da Silva
Advogado:Alexandre Camargo (OAB/RO 704), Rafaella Queiroz
Del Reis Conversani (OAB/RO 3666), Jeoval Batista da Silva (OAB/
RO 5943)
DESPACHO:
DESPACHO Expeça-se carta precatória para penhora e avaliação
de bens de propriedade do executado.Caso sejam penhorados
bens, o executado intimado para impugnar no prazo legal,
devendo ainda intimar o cônjuge.Deverá constar as advertências
do parágrafo segundo do requerimento de fl.734.Pratique-se o
necessário.C.Nova Brasilândia-RO, segunda-feira, 9 de julho de
2018.Denise Pipino Figueiredo Juíza de Direito
Proc.: 0018814-02.2009.8.22.0020
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Gilciane de Lima Lopes
Advogado:Alice Sirlei Minosso (OAB/RO 1719)
Requerido:Estado de Rondônia, Nilson Filgueiras de Araújo
Advogado:Procurador do Estado (NBO 020), Advogado Não
Informado (202020 2020202020)
DESPACHO:
DESPACHO À contadoria do juízo para atualização do cálculo do
valor principal de acordo com o comando judicial de fl. 125/132,
devendo, ser descosiderado os honorários da fase deconhecimento
e execução, posto que a advogada já recebeu por meio de RPV
(fl.186/187).Após, tornem-me conclusos.Nova Brasilândia-RO,
segunda-feira, 9 de julho de 2018.Denise Pipino Figueiredo Juíza
de Direito
Proc.: 0001357-83.2011.8.22.0020
Ação:Execução de Título Extrajudicial
Exequente:Edson Vieira dos Santos
Advogado:Edson Vieira dos Santos (OAB/RO 4373)
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Executado:Espólio de José Antonio Maximo dos Santos
DESPACHO:
DESPACHO Mantenho os autos suspensos nos termos do
DESPACHO retro.Nova Brasilândia-RO, segunda-feira, 9 de julho
de 2018.Denise Pipino Figueiredo Juíza de Direito
Proc.: 0001958-89.2011.8.22.0020
Ação:Execução Fiscal
Exequente:A União (Fazenda Nacional)
Advogado:Procurador da Fazenda Nacional (NBO 2020)
Executado:L. Pereira Caldeira Me
DESPACHO:
DESPACHO Suspendo os autos nos termos do DESPACHO
proferido nos autos de Embargos à Execução nº 700253013.2017.822.0020.Nova Brasilândia-RO, segunda-feira, 9 de julho
de 2018.Denise Pipino Figueiredo Juíza de Direito
Proc.: 0000751-21.2012.8.22.0020
Ação:Execução Fiscal
Exequente:União Federal Fazenda Publica Nacional
Advogado:Procurador da Fazenda Nacional (NBO 2020)
Executado:Anelise Ferreira Piovesani
Advogado:Gabriel Feltz (OAB/RO 5656)
DESPACHO:
DESPACHO O Código de Processo Civil prevê a possibilidade
de realização de leilão judicial eletrônico ou presencial.Assim,
considerando que a praxe tem demonstrado que os leilões
presenciais não tem surtido efeito desejado, somado ao maior
alcance das hastas eletrônicas, determino que se proceda o
leilão judicial eletrônico.Nomeio a leiloeira Deonízia Kiratch (
telefone 99991-8800, 98426-7887) para a realização dos atos de
alienação.A alienação deverá ser feita em até 80 dias da intimação,
a publicidade deverá ser feita em jornal de grande circulação, bem
como no sítio eletrônico da leiloeira.No primeiro leilão o bem não
poderá ser arrematado por preço inferior ao da avaliação. Já em
segunda oportunidade, o bem poderá ser arrematado por valor
inferior a 50%.Junte-se aos autos o comprovante de transformação
dos valores constritos nos autos em pagamento definitivo, caso
não tenha sido encaminhado o comprovante a este juízo, solicite à
CEF.Pratique-se o necessário. C.Nova Brasilândia-RO, segundafeira, 9 de julho de 2018.Denise Pipino Figueiredo Juíza de Direito
Proc.: 0000892-40.2012.8.22.0020
Ação:Execução Fiscal
Exequente:União Federal Fazenda Publica Nacional
Advogado:Procurador da Fazenda Nacional (NBO 2020)
Executado:Comercio de Cafe Gp Ltda
DESPACHO:
DESPACHO Defiro a suspensão por 90 dias.Decorrido o prazo,
dê-se vista a exequente.Nova Brasilândia-RO, segunda-feira, 9 de
julho de 2018.Denise Pipino Figueiredo Juíza de Direito
Proc.: 0001789-68.2012.8.22.0020
Ação:Cumprimento de SENTENÇA
Requerente:Edivaldo Dias de Carvalho
Advogado:Edson Vieira dos Santos (OAB/RO 4373)
Requerido:Casa do Lavrador Produtos Agricolas Ltda
DESPACHO:
DESPACHO Nos termos do art. 921, §1º, do CPC, suspendo a
execução e o curso do prazo presceicional por 01 ano.Decorrido o
prazo de 01, e nada sendo requerido, arquive-se o feito, ocasião em
que comecará a fluir o prazo da prescrição intercorrente, conforme
§4º do mesmo disposito legal retrocitado.Ressalto, que os autos
poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis.
Int.C.Nova Brasilândia-RO, segunda-feira, 9 de julho de 2018.
Denise Pipino Figueiredo Juíza de Direito
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Proc.: 0000507-24.2014.8.22.0020
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Maria Rosa da Silva Borges
Advogado:Edson Vieira dos Santos (OAB/RO 4373)
Requerido:Banco do Brasil S/A agência de Nova Brasilândia do
Oeste
Advogado:Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/PR 8123)
DESPACHO:
DESPACHO Expeça-se alvará para levantamento da quantia
descriminada na fl.136, em favor do advogado, conforme
procuração, intimando-o para proceder o levantamento.
Oportunamente, consigno que nos valores a serem levantados
deverão estar inclusos os seus respectivos rendimentos, e não
somente as importâncias ali descritas, a fim de evitar que eventual
remanescente permaneça em conta judicial vinculada aos autos.
Uma vez efetuado o levantamento, a instituição financeira deverá
comunicar este juízo o valor levantado.Após, intime-se o requerido
para no prazo de 10 dias efetuar o pagamento do remanescente,
conforme petição de fl. 140/141.Posteriormente, intime-se o
requerente para prosseguimento.Nova Brasilândia-RO, segundafeira, 9 de julho de 2018.Denise Pipino Figueiredo Juíza de Direito
Proc.: 0000981-92.2014.8.22.0020
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Odair José da Silva Sena
Advogado:Gabriel Feltz (OAB/RO 5656)
Requerido:Eletrobrás Centrais Elétricas de Rondônia S/a Ceron
Advogado:Gabriela de Lima Torres (OAB/RO 5714)
DESPACHO:
DESPACHO Intime-se a parte exequente para manifestação nos
termos do páragrafo segundo do DESPACHO de fl.106, bem como
cumpra-se a escrivania as demais determinações ali constantes.
Nova Brasilândia-RO, segunda-feira, 9 de julho de 2018.Denise
Pipino Figueiredo Juíza de Direito
Simone Cristina Ciconha
Diretora de Cartório

COMARCA DE PRESIDENTE MÉDICI
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Proc.: 0000021-42.2018.8.22.0006
Ação:Reabilitação
Requerente:João Jose de Luna
Advogado:Luiz Carlos de Oliveira (RO 1032.)
SENTENÇA: JOÃO JOSÉ DE LUNA, qualificado nos autos,
requereu sua reabilitação criminal, argumentando que fora
condenado pela prática do crime de porte de arma de fogo, tendo
sido aplicada a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias de
multa, cuja pena privativa de liberdade, fora substituída por 02
(duas) restritivas de direito, tendo sido deferida posteriormente a
conversão da pena restritiva de direito, somente pela prestação
pecuniária, equivalente ao montante de 04 (quatro) salários
mínimos. Acrescenta que teve sua pena extinta na data de 31 de
março de 2014, conforme certidão de trânsito em julgado (fl.72).
Juntou os documentos exigidos no inciso II, do art. 94, do CP.(fls.
282-284) O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao
pedido, sob argumento de que estão preenchidos os pressupostos
previsto no artigo 94 do Código Penal, sendo direito do réu a
reabilitação criminal, em razão dos dois anos exigidos pelo referido
artigo ter sido obedecido, tendo em vista que o termo inicial para
a sua contagem é a data que ocorreu o cumprimento da pena
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aplicada, e não a data em que foi declarada extinta a punibilidade.
Acrescentou ainda o órgão ministerial que o requerente sempre
teve domicílio no País e deu demonstração efetiva e constante de
bom comportamento público e privado. No tocante à reparação
dos danos, disse que não ocorreu dano no caso do ilícito pelo
qual o requerente foi condenado, bem como ocorreu a prescrição
na esfera cível. Relatado brevemente.DECIDO. Conforme
estabelecido no art. 94, do Código Penal, a reabilitação poderá
ser requerida após decorridos dois anos do dia em que a pena
for extinta ou que terminar sua execução. Compulsando os autos,
verifica-se que desde a extinção da pena do requerente, até a
presente data, já decorreram mais de dois anos e, através dos
documentos juntados aos autos, constata-se que ele possui
domicílio nesta cidade, sempre teve domicílio neste país, e que
durante todo esse tempo demonstrou bom comportamento.
Relativamente aos demais requisitos, entendo que também foram
atendidos, contudo, em relação à reparação do dano, anoto
que a SENTENÇA condenatória não menciona a existência de
dano a ser reparado pelo condenado e, demais disso, os fatos
ocorreram em 01 de agosto de 2011, há mais de 06 (seis) anos,
não se tendo notícias naqueles autos, quanto a ocorrência de
ilícito. Outrossim, ocorreu a prescrição na esfera cível. Assim,
preenchidos os requisitos exigidos no art. 94 e inciso, do Código
Penal e art. 744, do CPP, JULGO PROCEDENTE o pedido de
reabilitação criminal do requerente JOÃO JOSÉ DE LUNA, já
qualificado nos autos, determinando que sejam cancelados os
assentamentos desabonadores do mesmo.Oficie-se ao I.N.I,
I.I.C.C e ao Cartório Distribuidor. Atendendo ao disposto no art.
746, do CPP, determino a remessa dos autos ao Tribunal de
Justiça, para o reexame necessário.Ciência ao Ministério Público
e à Defesa. Custas na forma da lei, em observância ao artigo 6º da
Lei 3.896/2016, a qual não prevê a isenção para tal procedimento,
notadamente em razão do autor encontrar-se patrocinado por
advogado particular. Intime-o para pagamento no prazo de 5 dias.
Não sendo pago, proceda-se ao protesto e a inscrição em dívida
se necessário.P.R.I.Oportunamente, arquivem-se.Presidente
Médici-RO, sábado, 30 de junho de 2018.Elisângela Frota Araújo,
Reis Juíza de Direito.

COMARCA DE SANTA LUZIA D´OESTE
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Proc.: 0001746-06.2013.8.22.0018
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor:D. de P. C. de S. L. D.
Réu:R. de S. R. G. B. V. R. de C.
Advogado: Paulo Cesar da Silva (RO 4.502)
FINALIDADE: Intimar o Advogado acima identificado para
apresentar as Alegações Finais no prazo legal.
Proc.: 0000149-26.2018.8.22.0018
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia Doeste
Denunciado:Aparecido Vieira Guedes
Intimação:
Fica o advogado abaixo mencionado, intimado a devolver os autos
no prazo de 24 horas, que encontra-se com carga além do prazo,
sob pena de ser procedida a busca e apreensão dos mesmos:
Advogado: Dr. Maycol de Maio Moura (OAB/RO 6959).
Santa Luzia D ´Oeste/RO, 10 de julho de 2018.

QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

347

COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ADMINISTRAÇÃO DO FÓRUM
EDITAL Nº 004/2018
O Doutor ARTUR AUGUSTO LEITE JÚNIOR, MM”. Juiz de Direito
Corregedor Permanente dos Cartórios Extrajudiciais da Comarca de
São Francisco do Guaporé, RO, no uso de suas atribuições legais,
consoante os comandos contidos nos artigos 14, VI, alínea “c” e
98, lI da Constituição da República Federativa do Brasil, Resolução
n. 003/97-PR. da Presidência do Tribunal de justiça do Estado de
Rondônia, torna público que:
RESOLVE:
Deflagrar prazo para inscrição de interessados em compor a lista
tríplice, visando a escolha do 1º e 2º Suplentes de Juiz de Paz, cujo
exercício da função será realizado perante o Cartório de Registro
Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Município de
São Francisco do Guaporé, RO.
Uma vez formada a lista tríplice, será esta remetida ao Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, para nomeaçào, com
competência para celebrar casamentos, além de outras atribuições
que a legislação vier a conferir.
A Posse do 1º e 2º Suplentes de Juiz de Paz ficará a encargo do
(a) Juiz (a) de Direito Corregedor Permanente desta Comarca, após
comprovadas as condições legais para a investidura.
DOS REQUISITOS PARA AS INSCRIÇÕES
• Ter concluído no mínimo o ensino fundamental;
• Ser brasileiro nato ou naturalizado;
• Estar quite com a Justiça Eleitoral;
• Estar em pleno gozo dos direitos civis, políticos e quitação com o
serviço militar;
• Domiciliar e residir no município para o qual se inscrever;
• Não exercer atividade político-partidária e não estar filiado a partido
político;
• Ter 21(vinte e um) anos completos na data da inscrição, nos termos
do art. 13, VI, alínea “c” da Constituição da República Federativa do
Brasil;
• Ter boa conduta social e não registrar antecedentes criminais.
DO PEDIDO DAS INSCRIÇÕES E DISPOSIÇÕES CORRELATAS
Estarão abertas as inscrições no período de 13/07/2018 até
12/09/2018 para composição da lista tríplice para a escolha do 1º
e 2º Suplentes de Juiz de Paz para o município de São Francisco
do Guaporé, RO, para prover as vagas deixadas pelos Senhores
ANA DE SOUZA ARDAYA e VINICIUS DA SILVA LUMES, 1º e 2º
Suplentes, respectivamente, desistiram da nomeação. Não será
exigido qualquer taxa ou valor do candidato para a realização de
sua inscrição. As inscrições deverão ser dirigidas via requerimento,
ao MM. Juiz Corregedor Permanente dos Cartórios Extrajudiciais da
Comarca de São Francisco do Guaporé, RO, protocolizadas junto
ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais deste município,
acompanhadas dos seguintes documentos obrigatórios:
a) Fotocópia dos documentos pessoais de identificação do
interessado(a) (Carteira de Identidade, CPF e Título de Eleitor);
b) Prova de quitação do serviço militar, para os candidatos do sexo
masculino, por fotocópia autenticada;
c) Fotocópia do título eleitoral e comprovante de quitação de suas
obrigações eleitorais;
d) Fotocópia autenticada do certificado ou documento equivalente
de CONCLUSÃO do ensino correspondente ao seu nível de
escolaridade;
e) Certidão negativa de antecedentes cíveis e criminais perante a
comarca de São Francisco do Guaporé, RO, do Tribunal de Justiça
de Rondônia, certidão da Justiça Federal do 1º e 2º graus da 1ª
região, bem como de qualquer outro local perante o qual tinha vivido
nos útlimos 05 anos relativo a Jusitça Estadual, Federal e Militar e
certidão de débitos relativos a tributos federais;
f) Comprovante de residência;
g) Certidão do Tribunal Regional Eleitoral de que não exerce atividade
político-partidária e nem está filiado a nenhum partido político;
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h) Certidão do Tribunal Regional Federal da 1º Região: ações
cíveis e criminais;
i) Apresentação de Curriculum Vitae, indicando dentre outros a
qualificação profissional e acadêmica e dados para contato;
j) Certidão de Estado Civil;
l) Declaração de disponibilidade para celebrar casamentos e
desempenhar as funções inerentes ao cargo no local e horário
determinados nos art. 1.533 e 1.534 do Código Civil, observados
o expediente e a rotina da serventia extrajudicial, ou eventuais
hipóteses de celebração em local e horários solicitados pelos
contraentes.
Serão considerados como comprovantes de residência a fotocópia
de contas de consumo de água, telefone fixo ou energia elétrica,
emitidas em nome do candidato, de seus genitores, cônjuges,
ou locadores. desde que comprovada a relação de parentesco
ou locatícia, conforme for o caso, com o respectivo documento
(certidão de nascimento, certidão de casamento, carteira de
identidade, contrato de locação com firma reconhecida).
DO LOCAL DAS INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser protocolizadas junto ao Cartório de
Registro Civil de Pessoas Naturais do município de São Francisco
do Guaporé, RO, situado na rua Sete de Setembro, nº 4178,
bairro Cidade Alta, na cidade de São Francisco do Guaporé,RO,
devidamente acompanhada dos documentos relacionados no
tópico anterior.
DA LISTA TRÍPLICE
Recebidas as inscrições acompanhadas da documentação
respectiva, o Juiz Corregedor Permanente da Serventia Extrajudicial
da comarca de São Francisco do Guaporé analisará o atendimento
aos requisitos e a documentação apresentada, bem como o perfil
dos candidatos em relação ao cargo a ser preenchido, a fim de
formar uma lista tríplice para ser encaminhada à presidência
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia para escolha do
Primeiro e Segundos Suplentes. A lista tríplice será divulgada por
meio de publicação no átrio do Fórum e da Serventia de Registro
Civil da Comarca, encaminhando para posterior publicação no
Diário da Justiça.
DA REMUNERAÇÃO
As atribuições do cargo de Juiz de Paz tem natureza voluntária, de
modo que o exercício do cargo não possui vínculo empregatício
e nem remuneratório. Contudo, por força do disposto no § 5º
do art. 2º da Resolução n. 003/1997 e em demais normativas
institucionais e legais, o Juiz de Paz atualmente tem participação
em emolumentos legalmente previstos aos atos inerentes,
especificadamente aos previstos na Tabela I, Código 101, letras
“f.2” e h, “h.1” e “h.2”, dos Serviços Extrajudiciais e respectivas
atualizações que sobrevierem, sem prejuízo de lhe ser conferida
qualquer outra vantagem pecuniária que lei ou norma institucional
posterior vier a instituir. Sendo que o exercício de suas funções
será até o dia 08/01/2022, quando cessa o mandato do Juiz de Paz
Titular, admitindo-se reconduções, sem vínculo empregatício.
DA POSSE DO JUIZ DE PAZ E DOS SUPLENTES
Após a nomeação e dos suplentes pela Presidência do Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia e do recebimento da respectiva
comunicação, a posse será levada a efeito pelo Juiz Corregedor
Permanente das serventias Extrajudicias da comarca de São
Francisco do Guaporé, mediante assinatura do respectivo termo.
Ocorrendo a falta, ausência ou impedimento do Juiz de Paz Titular, a
competência será exercida automaticamete pelo Primeiro Suplente
e na falta, ausência ou impedimento deste último, a competência
será exercida automaticamente pelo Segundo Suplente, nos termos
do parágrafo 1º do art. 2º da Resolução nº 003/1997. Havendo falta,
ausência ou impedimento concomitante do Juiz Titular e ambos os
suplentes, a delegatária da Serventia de Registro Civil comunicará
o fato ao Juiz Corregedor com atencedência que for necessária
para designação de um Juiz de Paz “ad hoc”, nos termos do
parágrafo 2º do art. 2º Resolução nº 003/1997.
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DISPOSIÇÕES FINAIS
O presente Edital deverá ser publicado no Diário da Justiça, no
Átrio do Fórum da Comarca e no Cartório Extrajudicial local, com
encaminhamento de cópia à Corregedoria Geral da Justiça, para
conhecimento quanto a instauração do procedimento para escolha
do 1º e 2º Suplentes. Publique-se e cumpra-se.
São Francisco do Guaporé, RO, 10/07/2018.
_________________________
Artur Augusto Leite Júnior
Juiz Corregedor Permanente
Em 10 de julho de 2018.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉIA DE FREITAS
PEREIRA BATISTA, Técnico (a) Judiciário (a), em 10/07/2018, às
09:02, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://
sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php
acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código
verificador 0781666 e o código CRC 22750584.

1ª VARA CRIMINAL
1ª Vara Criminal
1ª Vara Criminal
São Francisco do Guaporé
Juiz de Direito: Artur Augusto Leite Júnior
Diretor de Cartório: Edson Carlos Fernandes de Souza
E-mail do Cartório: sfg1criminal@tjro.jus.br
E-mail da Comarca: sfg@tjro.jus.br
SUGESTÕES
OU
RECLAMAÇÕES,
FAÇAM-NAS
PESSOALMENTE OU CONTATE-NOS VIA INTERNET.
Proc.: 0000309-36.2018.8.22.0023
Ação:Petição (Criminal)
Requerente:Viviane Souza Macedo
Advogado: Èrica Nunes Guimarães Costa, OAB/RO 4704 e Edilena
Maria de Castro Gomes, OAB/RO 1967, com escrtório localizado à
Rua Barão de Melgaço, 4771, Rolim de Moura/RO
FINALIDADE: Intimar os patronos acima nominados da DECISÃO,
referente aos autos supra, a qual passo a transcrever:DECISÃO
Trata-se de PEDIDO DE RESTITUIÇÃO de bem apreendido
formulado por Viviane Souza Macedo.Instado, o Ministério Público
pugnou pelo indeferimento do pedido (fls. 24/25).Vieram os autos
conclusos. É o breve relatório. Temos que, para a restituição de
um bem apreendido, se faz mister que ocorram dois pressupostos:
certeza do direito (art. 120, caput, do CPP), e a falta de interesse
para o processo na retenção da coisa (art. 118, do CPP).Da
embarcação/barcoAnalisando os documentos de fl. 11, verifico
que a Requerente conseguiu comprovar, ser a proprietária do
veículo VW/GOLF 1.6 SPORTLINE, ano modelo 2011/2011, placa
NCV0313.O veículo em questão, encontra-se apreendido por
força do inquérito policial de n. 0046/2018,o qual foi instaurado
pela autoridade policial, para apurar suposto crime de tráfico de
drogas, cujo suspeito preso em flagrante delito Gutiere Ribeiro
de Souza.No documento de fl. 09/10, a Requerente apresentou,
ocorrência policial sob n. 22069/2018, na qual narra: “na data e local
(31/01/2018), a testemunha que é seu amásio, emprestou ao autor
do fato o veículo da vítima VW GOLF 1.6 SPORTLINE, de cor preta,
placa NCV0313, o qual alegou que iria até a cidade de Ariquemes/
RO buscar sua namorada, no entanto, até o presente (05/02/2018)
não devolveu o veículo”.A referida ocorrência, foi registrada e
classificada como apropriação indébita, praticada por João Paulo
da Silva, apresentando como testemunha Gutiere Ribeiro de Souza
(fl. 09).Em seu pedido, a Requerente informa que, que desde a
data de 31 de janeiro de 2018, João Paulo teria ficado com seu
veículo, somente agora (04/06/2018), tomou conhecimento de que
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seu veículo estaria apreendido na delegacia de São Francisco do
Guaporé/RO.Verifico que a Requerente tentou induzir este juízo a
erro, ao fazer a juntada de uma ocorrência policial alegando em
sede de inicial que desconhecia o paradeiro do veículo desde a
data de 31 de janeiro de 2018, isto porque, naquela ocorrência
mesmo que justificada que João Paulo da Silva se apropriou do
veículo (o que deve ser analisado na sede p´ropria caso tal fato
venha a se tornar ação penal), entretanto na ocorrência de fl. 12 e
no inquérito policial, fica esclarecido que o veículo foi apreendido
em posse de Gutiere Ribeiro de Souza, justamente aquele que a
Requerente aponta como seu COMPANHEIRO na ocorrência de
fl. 09. Efetivamente, como a Requerente não sabia da procedência
do veículo se durante todo o tempo estava em posse de seu
companheiro Certo, que a Requerente agiu de má-fé, tentando
ludibriar o judiciário a erro e obter vantagem sobre isso, inclusive
narrando fatos que em nada tem com o sujeito com quem o veículo
foi apreendido.Assim, não há qualquer impedimento em manter o
veículo apreendido, já que nos termos do artigo 118 do Código de
Processo Penal, interessa à eventual processo para apuração de
tráfico de drogas, ademais não vislumbro tratar-se de terceiro de
boa-fé, ante a prova colacionada no pedido.Por fim, nada impede
que numa eventual SENTENÇA o veículo possa ser restituído à
proprietária ou não, o que será apreciado ao final.Isto posto, por
ainda interessar a instrução, tendo o veículo sido apreendido com
seu companheiro, não sendo evidenciada a situação de terceiro de
boa-fé diatne disso, INDEFIRO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO do
veículo VW/GOLF 1.6 SPORTLINE, ano modelo 2011/2011, placa
NCV0313.Intimem-se.Após, em não havendo recurso, arquivem-se
os presentes autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Pratique-se
o necessário.São Francisco do Guaporé-RO, segunda-feira, 25 de
junho de 2018.Artur Augusto Leite Júnior Juiz de Direito
Proc.: 1000536-43.2017.8.22.0023
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Condenado:Jose Antonio de Oliveira Fonseca
DECISÃO:
DECISÃO Vieram os autos conclusos para análise acerca da
possibilidade do reeducando laborar por tempo superior a sete
horas semanais, sendo que o Ministério Público manifestou-se
favorável ao deferimento do pleito, desde que a referida abreviação
não redunde em um tempo inferior à metade da pena privativa
de liberdade fixada. Pois bem. Verifica-se que o reeducando foi
condenado a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de
reclusão e houve a substituição da pena privativa de liberdade,
por 02 (duas) penas restritivas de direitos.Em dezembro de 2017
o reeducando deu início ao cumprimento da pena restritiva de
direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e,
desde então, vem realizando as tarefas que lhe são atribuídas,
durante 07 (sete) horas semanais.Assim, tendo em vista que a
pena ora substituída é superior a 01 (um) ano e que a prestação de
serviços à comunidade por 14 (quatorze) horas semanais, garante
ao reeducando o direito de cumprir a sua reprimenda em menor
tempo, não inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada,
com fundamento no artigo 46, § 4º, do Código penal, autorizo que
o reeducando José Antônio de Oliveira Fonseca cumpra as tarefas
a ele atribuídas a razão de 14 (quatorze) horas semanais, desde
que não prejudique sua jornada normal de trabalho, até completar
o cumprimento da reprimenda.Intimem-se.Oficie-se a Secretaria
Municipal de Obras e Serviços de São Francisco do Guaporé/
RO, dando conhecimento da presente DECISÃO.Pratique-se o
necessário.Serve a presente como MANDADO de intimação/ofício.
São Francisco do Guaporé-RO, segunda-feira, 9 de julho de 2018.
Artur Augusto Leite Júnior Juiz de Direito
Proc.: 1000367-56.2017.8.22.0023
Ação:Execução da Pena
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu:Luciano Rodrigues dos Santos Campos
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SENTENÇA:
SENTENÇA LUCIANO RODRIGUES SANTOS CAMPOS foi
condenado a pena privativa de liberdade de 01 9um) ano e 04 (quatro)
meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por infração ao artigo 155
do Código Penal.Ata de audiência admonitória (fls. 09/10).registros
individuais de ponto (fls. 14/16).Registro de comparecimento mensal
(fl. 35 e 35 verso)O Ministério Público manifestou pela extinção
da punibilidade do reeducando (fl. 36).É o relatório. DECIDO.
Considerando que houve cumprimento integral da pena, não há razão
para prosseguir com a execução, devendo o processo ser extinto.Ante
o exposto, com fundamento no art. 66, inciso II e art. 109, ambos da
Lei de Execução Penal, declaro cumprida a pena imposta a LUCIANO
RODRIGUES SANTOS CAMPOS.SENTENÇA transitada em julgado
nesta data, pois o pedido de extinção de punibilidade, formulado
pelo órgão ministerial, é incompatível com a vontade de recorrer.
Procedam-se as anotações, comunicações e baixas pertinentes,
arquivando-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Pratiquese o necessário.SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /
OFÍCIO/PRECATÓRIASão Francisco do Guaporé-RO, segunda-feira,
9 de julho de 2018.Artur Augusto Leite Júnior Juiz de Direito
Proc.: 0000206-29.2018.8.22.0023
Ação:Procedimento Especial da Lei Antitóxicos (Réu Solto)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado:Claudio Nascimento da Silva, Cleiton Jhonatan da Silva
Silveira, Laudiceia da Silveira Xavier, Joilson Gomes da Silva, Ailton
Teixeira, Fabia Talavera Gomes, Altair Teixeira, Rosilene Pinheiro
Santiago, Juliano Freitas de Souza, Magno Rocha dos Santos,
Elivelton dos Santos Souza, Francisco Faustino da Cruz, Jonas Brito
Mendonça, Junior Pinheiro de Jesus, Edilson Alves de Souza, Manoel
Santana da Silva Filho, eudes brito azevedo da silva, Mario Soliz,
Josiel Pereira Rocha
Advogado:Defensoria Publica ( ), Ozana Sotelle de Souza (RO 6885),
Juarez Cordeiro dos Santos (OAB/RO 3262), Defensoria Publica (
), Marcos Rogério Garcia Franco (OAB/RO 4081), Juarez Cordeiro
dos Santos (OAB/RO 3262), Defensoria Publica ( ), Juarez Cordeiro
dos Santos (OAB/RO 3262), Defensoria Publica ( ), Ozana Sotelle de
Souza (RO 6885)
DECISÃO:
DECISÃO EUDES BRITO DE AZEVEDO DA SILVA, já devidamente
qualificado nos autos, foi denunciado pela prática, em tese, dos
delitos tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.A
denúncia foi rejeitada em relação ao delito tipificado no artigo 33, da
Lei de Tóxicos (fls. 489/494) em relação ao denunciado mesmo antes
da apresentação de defesa prévia, o que mantenho pelos próprios
fundamentos.O acusado apresentou defesa prévia quanto ao delito
previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.Pois bem. Em que pese as
assertivas constantes na defesa preliminar, entendo que se faz
necessária a fase probatória para melhor esclarecimento dos fatos,
bem como não verifico presentes as hipóteses do art. 395 do CPP,
as quais autorizam a rejeição sumária, valendo o mesmo fundamento
da DECISÃO de recebimento da denúncia de fls. 489/494 em relação
aos demais, também como fundamento do presente recebimento em
relaçao ao EUDES BRITO DE AZEVEDO SILVA pelo artigo 35 da
Lei 11.343/2006.Diante do exposto, com base no artigo 41 do CPP
e artigo 56 da Lei 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA ofertada
pelo Ministério Público em relação ao artigo 35 da Lei 11.343/2006.
Nos termos do artigo 56 da Lei de Drogas, cite-se EUDES BRITO DE
AZEVEDO DA SILVA para que integre o polo passivo da presente
demanda.Tendo em vista que todos os acusados já exerceram o
direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, quando
apresentaram as defesas preliminares e já arrolaram as testemunhas,
DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA
O DIA 10 de agosto de 2018, às 08H00MIN.Requisite-se em sendo
necessário. Intimem-se os acusados, as testemunhas, a Defesa e o
Ministério Público. Se necessário expeça-se Cart Precatória.Pratiquese o necessário.São Francisco do Guaporé-RO, segunda-feira, 9 de
julho de 2018.Artur Augusto Leite Júnior Juiz de Direito
Edson Carlos Fernandes de Souza
Diretor de Cartório
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1ª VARA CÍVEL
1ª Vara Cível
1ª Vara Cível
São Francisco do Guaporé
Juiz Substituto: Fabio Batista da Silva
Diretor de Cartório: Aldeney Figueiredo Freire
E-mail do Cartório: sfg1civel@tjro.jus.br
SUGESTÕES
OU
RECLAMAÇÕES,
FAÇAM-NAS
PESSOALMENTE OU CONTATE-NO VIA INTERNET.
E-mail da Comarca: sfg@tjro.jus.br
Proc.: 0024963-94.2007.8.22.0016
Ação:Execução Fiscal
Exequente:Município de São Francisco do Guaporé - RO
Advogado:Francisco de Assis Fernandes (RO 1048)
Executado:Natalina Pereira dos Santos Chalito
Advogado:Fabricia Uchaki da Silva (OAB/RO 3062)
DESPACHO:
DESPACHO Ciente da digitalização dos autos físicos e a
distribuição sob mesma numeração no Processo Judicial Eletrônico
(Pje).Arquive-se os autos físicos com as baixas de estilos.Intime-se
as partes, para movimentação processual no sistema Pje.Pratique
o necessárioSão Francisco do Guaporé-RO, segunda-feira, 9 de
julho de 2018.Artur Augusto Leite Júnior Juiz de Direito
Proc.: 0000436-18.2011.8.22.0023
Ação:Execução de Alimentos
Requerente:L. T. C. M. T. C.
Advogado:Joyce Borba Defendi (OAB/RO 4030)
Requerido:J. C.
Advogado:Defensoria Publica ( )
DECISÃO:
DECISÃO Tratam-se de Execução de alimentos, movida por
L.T.C.e M.T.C., ambos representados por sua genitora R.F.C em
face de J.C.O feito vinha tramitando regularmente, quando a parte
Exequente quedou-se inerte, não respondendo às intimações para
impulsionar o feito. Assim, diante a inércia do autor o Juízo Extinguiu
o feito sem resolução de MÉRITO, nos termos do artigo 485,
inciso III, do Código de processo Civil (fl. 155/156). A SENTENÇA
de extinção foi publicada em 22/03/2017, iniciando a contagem
do prazo recursal em 23/03/2017, consoante certidão de fl. 156
verso.A parte autora apenas apresentou petição intermediária em
10/04/2017, requerendo o prosseguimento do feito.Considerando
a contagem processual do artigo 219 do Código de Processo
Civil, e o prazo atribuído pelo mesmo código ao prazo recursal, a
SENTENÇA transitou em julgado em 11/04/2017, já que a parte
exequente, não a atacou por meio de apelação (prazo de 15 dias)
ou por embargos de declaração (prazo de 05 dias).Pois bem.A
SENTENÇA prolatada, é válida de pleno direito, não apresentando
nenhum vício que possa imputar sua anulação. A parte exequente,
deixou de apresentar recurso próprio para impugnar a referida
SENTENÇA, qual seja, recurso de apelação (art. 1.009 CPC).Art.
1.009. Da SENTENÇA cabe apelação.(...)De mesma sorte, o artigo
485, §7º, deixa clara a possibilidade de retratação desde que a
parte apresente apelação no prazo legal, o que não se verifica no
caso em testilha. Nesse sentido, Fredie Diddier Jr afirma que “a
apelação, então, é o recurso cabível para se impugnar os atos do
juiz que ponham termo ao procedimento, com ou sem julgamento do
MÉRITO; ou seja, serve para impugnar as SENTENÇA s definitivas
ou terminativas. (DIDDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro
da. Curso de Direito Processual Civil – Meios de Impugnações às
Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais, 10 ed. Salvador:
JusPodivm, 2012).Ora se a parte não impugna a SENTENÇA, é
sinal de que concorda com esta, e não havendo a retratação do
juízo, ou não sendo este instigado a se retratar, a consequência
processual é o trânsito em julgado da SENTENÇA.Como a parte
Exequente, deixou de apresentar o recurso próprio para atacar a
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SENTENÇA, a mesma se consumou no tempo, vindo a transitar
em julgado. Assim, não comporta nenhuma discussão posterior
a referida DECISÃO. Frise-se que neste caso, a SENTENÇA faz
coisa julgada formal, não atingindo o MÉRITO propriamente dito,
podendo a parte caso queira, ingressar com nova ação, visto
tratar-se de SENTENÇA meramente terminativa e não definitiva.
Neste sentido, é claro que a consequência de uma SENTENÇA
terminativa é que a distinguirá de uma SENTENÇA de MÉRITO,
já que ela não faz coisa julgada material, mas apenas formal.
Em outras palavras, os efeitos desse tipo de SENTENÇA são
preclusivos, operam somente em relação ao processo em questão.
No mais, a petição apresentada não foi embargos de declaração,
não meniconando nenhuma´dúvida, contradição ou omissão.
Isto posto, considerando o trânsito em julgado da SENTENÇA
terminativa, DETERMINO o arquivamento dos autos com as baixas
de estilo.Havendo constrições patrimoniais, proceda a escrivania
com o necessário para com as baixas devidas (protestos, penhoras,
etc.).Ciência à parte exequente.Intime-se.Pratique o necessário.
SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO /OFÍCIO/
PRECATÓRIASão Francisco do Guaporé-RO, segunda-feira, 9 de
julho de 2018.Artur Augusto Leite Júnior Juiz de Direito

COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
1ª VARA CRIMINAL
1º Cartório Criminal
Sugestões e reclamações, façam-nos pessoalmente ao Juiz ou contatenos via internet no endereço eletrônico smg1criminal@tjro.jus.br
Juíza: Ligiane Zigiotto Bender
Diretor do Cartório: Jerlis dos Passos Silva
Proc.: 0000590-63.2016.8.22.0022
Ação:Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Preso)
Autor:Ministério Público do Estado de Rondônia
Advogado:Promotor de Justiça ( 22 SMG)
Denunciado:David Teixeira de Souza, Jaime Edson de Queiroz
Advogado:Rooger Taylor Silva Rodrigues (OAB - RO 4791),
Ronaldo da Mota Vaz (OAB/RO 4967)
SENTENÇA:
SENTENÇA I RELATÓRIOVistos.O Ministério Público ofereceu
denúncia contra DAVID TEIXEIRA DE SOUZA, brasileiro, casado,
ajudante geral, nascido aos 10/12/1974, natural de Carumirim/MG,
filho de Otaviano de Souza e Sebastiana Rosa de Souza, residente
na Rua José Barbosa Coutinho, n. 515, bairro Jardim Molrumbi,
Jaru/RO, e JAIME EDSON DE QUEIROZ, vulgo “Silas”, brasileiro,
convivente, comerciante, nascido aos 01/05/1974, filho de Raimunda
Queiroz, natural de Pompeia/SP, RG 870909 SSP/MT, CPF n.
078.559.901-00, residente na Rua José Barbosa Coutinho, n. 515,
bairro Jardim Morumbi, Jaru/RO; imputando-lhes a prática dos
crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento), na forma do artigos 29 (concurso de agentes) e 70
(concurso formal), ambos do Código Penal, sob a seguinte
acusação:No dia 30 de agosto de 2016, por volta das 12h20min, na
BR RO 481, defronte ao Frigorífico JBS, zona rural, nesta comarca,
os denunciados portavam diversas armas de fogo, sendo elas: 01
arma de fogo, tipo espingarda, calibre 12, sem numeração aparente,
niquelada; 01 espingarda, calibre 12, sem marca aparente e
numeração raspada; 01 arma de fogo tipo revolver, calibre 38, marca
Taurus, n. 1341766; 01 arma de fogo tipo revolver, marca Taurus n.
1839732; 01 facão, marca Tramontina; 01 facão marca palmeira com
bainha; 36 munições, calibre 22 intactas; 45 munições, calibre 12,
conforme constatação de eficiência de fl. 48, sem autorização e em
esacordo com determinação legal ou regulamentar.Os acusados
restaram presos em flagrante na data dos fatos, cujos flagrantes

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

ANO XXXVI

NÚMERO 126

DIARIO DA JUSTIÇA

foram homologados e as prisões convertidas em preventiva (fls.
55/57). Audiências de custódias realizadas (fls. 96/98). Às fls.
177/178 restou concedida prisão domiciliar ao acusado Jaime Edson
de Queiroz, ante a gravidade de seu estado de saúde devidamente
comprovado nos autos. Negado pedido de revogação de prisão em
relação ao acusado David Teixeira de Souza.A denúncia foi recebida
em 12 de setembro de 2016 (fl. 119).Os réus foram citados às fls.
211 e apresentaram resposta à acusação por meio de advogados
constituídos (fls. 194/203 e 262/263), tendo a defesa do réu Jaime
Edson de Queiroz arguido preliminar de estado de necessidade e
erro de proibição e requereu sua absolvição sumária.DESPACHO
saneador às fls. 264/265, afastou as preliminares e não evidenciada
hipótese de absolvição sumária, confirmou-se o recebimento da
denúncia, designando-se audiência de instrução e julgamento.
Durante a solenidade realizada no dia 09/12/2016, as defesas
pugnaram pela antecipação da oitivas das testemunhas de defesa e
interrogatório dos réus, o que foi deferido, ao que foram otivadas
duas testemunhas e os réu interrogados. Na oportunidade, revogouse as prisões preventivas dos acusados (fls. 272/274).Duas
testemunhas de acusação foram ouvidas por meio de carta prevatória
(fl. 296-v).Em alegações finais, o Ministério Público postulou a
condenação dos acusados nos estritos termos da denúncia (fls.
301/304).A Defesa do acusado Jaime Edson de Queiroz, por sua
vez, requer a absolvição, com fundamento no art. 386, VI,
argumentando incidir no presente caso a excludente de culpabilidade
de erro de proibição e a excludente de ilicitude de estado de
necessidade. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (fls.
306/314).Por sua vez, a Defesa do réu David Teixeira de Souza
requer a absolvição ante a fragilidade probatória (fls. 325/329).À fl.
344 sobreveio aos autos certidão de óbito do acusado Jaime Edson
de Queiroz.É o relatório. DECIDO.II FUNDAMENTAÇÃOTrata de
processo crime que tem como objetivo a apuração de fatos criminosos
imputados aos acusados DAVID TEIXEIRA DE SOUZA e JAIME
EDSON DE QUEIROZ, consistente nos crimes de porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, na forma narrada na
denúncia formulada pelo Ministério Público (art. 14 e art. 16, parag.
únic., inc. IV, ambos da Lei nº 10.826/2003).Inicialmente, necessário
reconhecer a existência de questão prejudicial de MÉRITO, ante a
juntada da certidão e óbito acosatada à fl. 344, informando o
falecimento do réu Jaime Edson de Queiroz.A morte é causa extintiva
da punibilidade, sendo consequência lógica a extinção do processo
em relação ao morto.Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do réu JAIME EDSON DE QUEIROZ, nos termos do art. 107, I, do
Código Penal c.c art. 62 do Código de Processo Penal.Não há outras
questões processuais a serem analisadas, pelo que se passa à
análise do MÉRITO em relação ao réu David Teixeira de Souza.A
materialidade dos delitos resta comprovada pelo auto de prisão em
flagrante delito, registro de ocorrência policial (fls. 20/23), pelo autos
de apresentação e apreensão das armas de fogo e munições (fls.
18/19), laudo pericial de constatação e eficiência (fls. 217/223), tudo
aliado aos depoimentos colacionados aos autos.A autoria, por seu
turno, também restou comprovada, não obstante a negativa de
autoria por parte do acusado David Teixeira de Souza. Vejamos.O
réu David Teixeira de Souza, em juízo, negou os fatos, afirmando
que embora estivesse na companhia do acusado Jaime no momento
da apreensão das armas, essas não lhe pertenciam. Que ficou
sabendo das armas no percurso da viagem, quando foi pegar um
biscoito no banco traseiro do veículo e viu as armas, tendo perguntado
sobre elas, mas não questionou muito o acusado Jaime, pois não lhe
conhecia muito bem. Que as armas não estavam escondidas,
estavam nos pés do banco traseiro, debaixo de uma bolsa. Dava
para ver que era arma de fogo. Que somente viu as armas no
caminho. Que Jaime não lhe informou para que FINALIDADE estava
transportando as armas. Que conheceu Jaime uns dois ou três dias
antes de vir com ele para a Fazenda Bom Futuro. Que Jaime lhe
contratou a seu pedido, pois viu ele conversando com uma pessoa
no hotel em Vilhena dizendo que estava precisando contratar
pessoas para trabalhar em uma fazenda, ao que disse a ele que
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estava desempregado e tinha experiência na lida em fazendas,
tendo Jaime lhe contratado e disse que lhe traria para São Miguel e
quando estavam vindo foram abordados e presos. Que Jaime lhe
adiantou o valor de mil reais pela contratação para trabalhar na
fazenda, pois disse a ele que estava devendo o hotel. Que utilizou
parte desse valor para pagar o hotel e o restante ficou em sua
carteira. Que não viu o momento em que o dinheiro foi apreendido no
carro. Que responde por um crime de homicídio na comarca de
Ariquemes, mas não informou isso para o acusado Jaime. Por sua
vez, o réu Jaime Edson de Queiroz, em juízo, confessou que de fato
transportava as armas de fogo, dizendo que as espingardas estavam
desmontadas e desmuniciadas, todas embrulhadas em um calça e
acondicionadas debaixo do banco traseiro da camioneta junto com
as munições, já os revólveres estavam embrulhados e acondicionados
junto com o kit de macaco, debaixo do banco. Que adquiriu as armas
em Comodoro. Disse que adquiriu as armas porque o pessoal que
havia contratado para realizar os serviços na Fazenda Bom Futuro
não queriam ficar no local por medo de novas invasões, sendo que
eles não tinham armas para se defender, ao que disse que traria
umas espingardas para eles, mas no caminho foi pego pela polícia e
perdeu as armas, pois foram apreendidas, porque estavam ilegais.
Que contratou o acusado David para trabalhar na fazenda e estava
levando ele para lá. Que David não sabia que havia armas no veículo,
pois as armas estavam em local que não era visível. Quando foi
parado pela polícia e perguntado se havia armas no veículo de
pronte disse que havia e indicou onde estavam as armas. Que
conheceu David naquele mesmo dia. Que David ouviu o interrogando
conversando no hotel em Vilhena sobre a empreita na Fazenda Bom
Futuro, quando lhe pediu emprego, tendo dito que sairia cedo e lhe
daria carona. Acredita que David não estivesse hospedado no hotel,
pois buscou suas malas em outro local. Que não adiantou valores
para David quando da contratação para trabalhar na fazenda.A
testemunha policial civil Danilo Souza da Silva disse que estava
compondo uma equipe de Jaru que foi prestar apoio à polícia civil de
São Miguel. Com relação aos fatos disse que havia informação que,
possivelmente, pessoas que estavam em uma camionete branca
estariam fornecendo armas para alimentar o conflito agrário que
estava ocorrendo na região, ao que se dirigiram ao local dos fatos e
iniciaram abordagem de rotina, sendo que depois de algum tempo
avistaram um veículo com características idênticas a que repassadas,
ao que realizaram a abordagem, logrando localizar no veículo o
armamento. Apreenderam dois revólveres e duas espingardas,
várias munições e facões. Inicialmente foram aprendidos dinheiro na
posse dos acusados em pouca quantia, sendo que após serem
conduzidos à delegacia o acusado Jaime informou que havia mais
dinheiro no carro e indicou o local onde estava, sendo que
apreenderam a quatia de trinta mil reais em espécie. Que não lhe
questionou a procedênia do valor. O acusado Jaime não se
prontificou dizendo sobre a existência de armas no veículo.
Realizaram a revista pessoal e nada foi localizado, ao que
procederam a revista no veículo e localizaram as armas. A
testemunha policial civil Júlio Cesar da Luz afirmou que parte da
equipe designada para prestar apoio aos policiais de São Miguel,
devido o conflito agrário na região do Vale do Guaporé, em razão
das invasões de terra por parte dos integrantes da LCP. Havia
informações que estava ocorrendo o ingresso de muitas armas
naquela região, justamente para promover as invasões. Dentre as
equipes que foram designadas para aquela região visando fiscalizar
e inibir o fluxo de armas de fogo, a equique da qual compunha ficou
responsável pela rodovia que passa em frente ao frigorífico JBS,
local onde se posicionaram e passaram a realizar abordagens de
todos os veículos cujas características eram parecidas com as que
haviam sido informados que poderia estar transportando armas para
a fazenda Bom Futuro, entre outras fazendas daquela região que a
LCP iria invadir, pois havia informação nesse sentido. Que abordaram
o veículo em que os réus estavam, uma S10 branca, e ao realizarem
a revista no veículo localizaram as armas, munições e dinheiro. Que
parte das armas estavam enroladas em roupas e acondicionadas no
chão do carro na parte trazeira, sendo que os revólveres estavam
debaixo do banco dianteiro. Que o dinheiro estava escondido dentro
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de um soporte no painel da camioneta. Que o acusado Jaime não confessou no momento da abordagem sobre a existência de armas e
precisaram realizar a revista no veículo para localizar as armas. As armas estavam desmontadas. No momento da abordagem o acusado
Jaime disse que estava indo para a fazenda Bom Futuro, pois havia sido contratado para recrutar pessoas para realizar a segurança daquela
fazenda. Jaime não disse nada a respeito de realizar reforma da fazenda, reconstruir currais ou cercas, ele foi enfático quando afirmou que
havia sido contratado para recrutar pessoas para fazer a segurança e que o dinheiro era para pagar o pessoal que estava no local fazendo
a segurança. No momento, Jaime informou ainda que havia contratado o acusado David para realizar a segurança da fazenda, para impedir
que o pessoal da LCP invadisse o local novamente. A testemunha de defesa Adnilson Ribeiro disse que é gerente da Fazenda Bom Futuro
e foi o responsável por contratar o réu Jaime Edson de Queiroz para prestar serviço de reconstrução de cercas, currais e barracões na
fazenda, pois na região ninguém se dispôs a realizar o serviço, devido às invasões ocorridas na fazenda, em razão do conflitos de terra. Que
o acusado Jaime tinha conhecimento dos conflitos de terra. Que não sabia que o acusado vinha trazendo armas de fogo. Não pediu para o
acusado trazer armas de fogo. Não contratou o acusado para realizar a segurança da fazenda.Alexsandro Ferreira de Souza relatou que
trabalhou para o acusado Jaime prestando serviço em sua empresa na construção de currais em fazendas. Que nunca viu o acusado
armado.Não obstante a negativa dos réus e das testemunhas de defesa quanto a prestação de serviço de segurança a mão armada para a
Fazenda Bom Futuro, as provas obtidas por meio da quebra de sigilo de dados telefônicos, dos aparelhos celulares apreendidos com os
acusados, devidamente autorizada por este juízo, evidencia que o réu Jaime Edson de Queiroz foi contratado pela testemunha Adnilson
Ribeiro para recrutar pessoas para realizar a segurança a mão armada na Fazenda. Veja-se trecho de conversa entre o acusado Silas e a
testemunha Adnilson via aplicativo Whatsapp, constante no arquivo de mídia de fl. 27, nos autos 0000605-32.2016.822.0022, apenso a esta
ação penal:Hora de início: 21/08/2016 13:24:48(UTC-4)Última atividade: 28/08/2016 21:11:58(UTC-4)Participantes: 556599953492@s.
whatsapp.net
Silas,
556984427310@s.whatsapp.net
adnilsonribeiro11@gmail.cDe:
From:
556984427310@s.whatsapp.net
adnilsonribeiro11@gmail.cMarcação de tempo: 21/08/2016 13:24:48(UTC-4)Aplicativo de origem: WhatsAppCorpo:Boa tarde----------------------------[...]-----------------------------De: From: 556984427310@s.whatsapp.net adnilsonribeiro11@gmail.cMarcação de tempo: 21/08/2016
13:26:42(UTC-4)Aplicativo
de
origem:
WhatsAppCorpo:Olá-----------------------------De:
From:
556984427310@s.whatsapp.net
adnilsonribeiro11@gmail.cMarcação de tempo: 21/08/2016 13:27:44(UTC-4)Aplicativo de origem: WhatsAppCorpo:Sou Adnilson gerente da
fazenda bom futuro em seringueiras-----------------------------[...]-----------------------------[...]-----------------------------De: From: 556599953492@s.
whatsapp.net SilasMarcação de tempo: 21/08/2016 13:35:28(UTC-4)Aplicativo de origem: WhatsAppCorpo:Sim Adelson eu sou o silas----------------------------De: From: 556599953492@s.whatsapp.net SilasMarcação de tempo: 21/08/2016 13:35:41(UTC-4)Aplicativo de origem:
WhatsAppCorpo:Pode me ligar direto nesse nr-----------------------------De: From: 556599953492@s.whatsapp.net SilasMarcação de tempo:
21/08/2016 13:35:52(UTC-4)Aplicativo de origem: WhatsAppCorpo:Tem lugar que a Internet não pega-----------------------------De: From:
556599953492@s.whatsapp.net SilasMarcação de tempo: 21/08/2016 13:36:03(UTC-4)Aplicativo de origem: WhatsAppCorpo:Outgoing
Call-----------------------------De: From: 556599953492@s.whatsapp.net SilasMarcação de tempo: 21/08/2016 13:36:34(UTC-4)Aplicativo de
origem: WhatsAppCorpo:Outgoing Call-----------------------------De: From: 556984427310@s.whatsapp.net adnilsonribeiro11@gmail.
cMarcação de tempo: 21/08/2016 13:37:03(UTC-4)Aplicativo de origem: WhatsAppCorpo:A minha internet está ruim----------------------------De: From: 556984427310@s.whatsapp.net adnilsonribeiro11@gmail.cMarcação de tempo: 21/08/2016 13:37:42(UTC-4)Aplicativo de
origem: WhatsAppCorpo:Você. Está em rondonia-----------------------------De: From: 556599953492@s.whatsapp.net SilasMarcação de tempo:
21/08/2016 13:37:57(UTC-4)Aplicativo de origem: WhatsAppCorpo:Tô em Cuiabá-----------------------------De: From: 556599953492@s.
whatsapp.net SilasMarcação de tempo: 21/08/2016 13:38:05(UTC-4)Aplicativo de origem: WhatsAppCorpo:Chego em Rondônia esse fim de
semana-----------------------------De: From: 556984427310@s.whatsapp.net adnilsonribeiro11@gmail.cMarcação de tempo: 21/08/2016
13:38:29(UTC-4)Aplicativo de origem: WhatsAppCorpo:O JOSIMAR me indicou você-----------------------------De: From: 556599953492@s.
whatsapp.net SilasMarcação de tempo: 21/08/2016 13:38:45(UTC-4)Aplicativo de origem: WhatsAppAnexos: #1: chats\WhatsApp\
attachments5\877ad8e5-1367-4ca9-98a4-25ff260a8ce1_thumb.jpgCorpo:-----------------------------De: From: 556984427310@s.whatsapp.net
adnilsonribeiro11@gmail.cMarcação de tempo: 21/08/2016 13:39:03(UTC-4)Aplicativo de origem: WhatsAppCorpo:Estou precisando de
serviço-----------------------------[...]-----------------------------[...]-----------------------------[...]-----------------------------De:
From:
556984427310@s.
whatsapp.net adnilsonribeiro11@gmail.cMarcação de tempo: 21/08/2016 13:41:41(UTC-4)Aplicativo de origem: WhatsAppCorpo:a gente
tem interesse em vender a fazenda também-----------------------------...-----------------------------De: From: 556984427310@s.whatsapp.net
adnilsonribeiro11@gmail.cMarcação de tempo: 21/08/2016 13:42:57(UTC-4)Aplicativo de origem: WhatsAppCorpo:No fim da semana o
pessoal sai preciso esta no jeito com os segurança-----------------------------De: From: 556599953492@s.whatsapp.net SilasMarcação de
tempo: 21/08/2016 13:43:17(UTC-4)Aplicativo de origem: WhatsAppAnexos: #1: chats\WhatsApp\attachments5\3a271c0d-75df-40a1-99ad3085a85003ea_thumb.jpgCorpo:-----------------------------De: From: 556984427310@s.whatsapp.net adnilsonribeiro11@gmail.cMarcação de
tempo: 21/08/2016 13:44:05(UTC-4)Aplicativo de origem: WhatsAppCorpo:Positivo a fazenda e 12.000 hectares-----------------------------De:
From: 556599953492@s.whatsapp.net SilasMarcação de tempo: 21/08/2016 13:44:50(UTC-4)Aplicativo de origem: WhatsAppAnexos: #1:
chats\WhatsApp\attachments5\e76bcbd8-5f87-4e81-87d3-08b1a8449932_thumb.jpgCorpo:-----------------------------De:
From:
556984427310@s.whatsapp.net adnilsonribeiro11@gmail.cMarcação de tempo: 21/08/2016 13:45:21(UTC-4)Aplicativo de origem:
WhatsAppCorpo:Positivo tem que está no jeito temos que combinar preço do pessoal-----------------------------De: From: 556984427310@s.
whatsapp.net adnilsonribeiro11@gmail.cMarcação de tempo: 21/08/2016 13:45:50(UTC-4)Aplicativo de origem: WhatsAppCorpo:Positivo----------------------------De: From: 556984427310@s.whatsapp.net adnilsonribeiro11@gmail.cMarcação de tempo: 21/08/2016 13:46:02(UTC-4)
Aplicativo de origem: WhatsAppCorpo:Estou no aguard-----------------------------De: From: 556984427310@s.whatsapp.net adnilsonribeiro11@
gmail.cMarcação de tempo: 25/08/2016 18:40:49(UTC-4)Aplicativo de origem: WhatsAppCorpo:Boa noite-----------------------------De: From:
556984427310@s.whatsapp.net adnilsonribeiro11@gmail.cMarcação de tempo: 25/08/2016 18:40:54(UTC-4)Aplicativo de origem:
WhatsAppCorpo:Tudo certo-----------------------------De: From: 556984427310@s.whatsapp.net adnilsonribeiro11@gmail.cMarcação de
tempo: 25/08/2016 20:29:06(UTC-4)Aplicativo de origem: WhatsAppCorpo:Oi-----------------------------De: From: 556599953492@s.whatsapp.
net SilasMarcação de tempo: 25/08/2016 21:01:55(UTC-4)Aplicativo de origem: WhatsAppCorpo:Outgoing Call-----------------------------De:
From: 556599953492@s.whatsapp.net SilasMarcação de tempo: 26/08/2016 17:45:27(UTC-4)Aplicativo de origem: WhatsAppCorpo:Outgoing
Call-----------------------------De: From: 556599953492@s.whatsapp.net SilasMarcação de tempo: 26/08/2016 17:47:35(UTC-4)Aplicativo de
origem: WhatsAppCorpo:Outgoing Call-----------------------------De: From: 556599953492@s.whatsapp.net SilasMarcação de tempo:
26/08/2016 17:48:24(UTC-4)Aplicativo de origem: WhatsAppAnexos: #1: chats\WhatsApp\attachments5\8c7d5c17-4c10-4bed-9b312f2caf803b27_thumb.jpgCorpo:-----------------------------De: From: 556599953492@s.whatsapp.net SilasMarcação de tempo: 26/08/2016
17:48:57(UTC-4)Aplicativo de origem: WhatsAppAnexos: #1: chats\WhatsApp\attachments5\923e18aa-251a-4840-8638-46d28d19a4ab_
thumb.jpgCorpo:-----------------------------De: From: 556984427310@s.whatsapp.net adnilsonribeiro11@gmail.cMarcação de tempo:
28/08/2016 21:11:58(UTC-4)Aplicativo de origem: WhatsAppCorpo:Preciso falar com você urgente-----------------------------Ao tempo que resta
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comprovada a contratação do acusado Jaime Edson de Queiroz,
vulgo Silas, para realizar a segurança da Fazenda, por meio de
contratação de pessoas para esse fim, deixa evidente a falácia do
álibi do acusado David Teixeira de Souza de que havia sido
contratado para prestar serviço de reconstrução da fazenda, bem
como ainda que desconhecia que estavam transportando armas de
fogo no veículo, isso porque é evidente que havia entre os réu
acordo prévio acerca da FINALIDADE de suas vindas para São
Miguel do Guaporé, na medida em que tinham como destino a
Fazenda Bom Sucesso, para onde estavam transportando as
armas, sendo que ambos tinham conhecimento acerca do material
bélico transportado.Não fosse isso, as versões dos acusados em
juízo não seriam tão dissonantes.Afora as diversas incongruências
e contradições entre as declarações dos réus em juízo, os
testemunhos dos policiais evidenciam que ambos os acusados
tinham plena ciência das armas que estavam sendo transportadas,
pois não houve informação por parte dos agentes policiais de que
houve surpresa por parte de nenhum dos acusados quando da
localização das armas no veículo. Aliás, nesse ponto, inclusive, a
versão dos réus destoam, na medida em que Jaime afirma que o
réu David não tinha como saber das armas no veículo, pois estavam
escondidas, ao passo que o acusado David afirmou que viu as
armas no carro e perguntou sobre elas para Jaime, sem muito lhe
questionar.Afora isso, a testemunha policial Júlio Cesar da Luz
informou que no momento da abordagem policial o acusado Jaime
informou que contratou o acusado David para realizar segurança
na fazenda.Assim, diante do contexto probatório, evidencia-se que
as alegações do réu David Teixeira de Souza de que as armas não
lhe pertenciam e que não sabia que estavam transportando armas
no veículo foram em vão, pois as provas carreadas aos autos
trazem a certeza de que a autoria do fato lhe recai, permitindo a
prolação de DECISÃO condenatória.Ademais, o crime de porte
ilegal de arma de fogo, acessório e munição é crime formal, também
denominado de mera conduta, ou seja, se consuma
independentemente de um resultado objetivo. Neste sentido é a
lição de Fernando Capez(...) a forma como foi redigido o tipo deixa
claro que em momento algum se exige a prova da efetiva exposição
de outrem a risco, o qual nem sequer é mencionado como
elementar. Basta a realização de qualquer das ações nucleares,
sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou
regulamentar, para a consumação, sendo irrelevante qualquer
avaliação subsequente sobre a ocorrência, in casu, de efetivo
perigo à coletividade. (...) O crime é, portanto, de perigo abstrato.
(ARMA DE FOGO, Comentários à Lei nº 9.437/97, p. 23).Assim,
repise-se, para configurar o delito descrito no art. 14 e 16 da Lei
10.826/03 basta a ocorrência de qualquer das condutas nele
descritas e dentre elas a de transportar armas e munições e
acessórios, sem autorização e em desacordo com a determinação
legal ou regulamentar.Nesse sentido também é o entendimento do
Supremo Tribunal Federal:HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO SEM MUNIÇÃO. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM
DENEGADA. Tratando-se o crime de porte ilegal de arma de fogo
delito de perigo abstrato, que não exige demonstração de
ofensividade real para sua consumação, é irrelevante para sua
configuração encontrar-se a arma municiada ou não. Precedentes.
Writ denegado. (STF - HC: 103539 RS, Relator: Min. ROSA
WEBER, Data de Julgamento: 17/04/2012, Primeira Turma, Data
de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 16-052012 PUBLIC 17-05-2012).Aliado a isso, o laudo pericial às fls.
217/223 concluiu que as armas de fogo, tipo espingarda, calibre 12,
sem marca e numeração aparente; o revólver calibre 38, marca
Taurus, número de série 1341766; e o revólver calibre 38, marca
Taurus, número de série 1341766; os 45 cartuchos calibre 12,
marca CBC; e os 36 cartuchos calibre 22, marca CBC, encontramse aptos ao fins a que se destinam, configurando, portanto, o crime
capitulados no art.14 da Lei 10.826/2003.Por sua vez, consta ainda
no mesmo laudo pericial de constatação e eficiência concluiu que a
arma de fogo, tipo espingarda, calibre 12, encontra-se apta ao fins
a que se destinam, bem como que o número de série da arma
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encontra-se suprimido, configurando, portanto, o crime capitulado
no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003.Destarte,
friso que com base no conjunto probatório acostado aos autos, é
possível concluir, sem sombra de dúvida, que a infração penal foi
praticada pelo réu David Teixeira de Souza, nos exatos termos
narrados na denúncia.No que pertine ao concurso formal, vejo que
razão assiste ao Ministério Público, pois os fatos narrados se
amoldam ao tipo legal, uma vez que para a sua caracterização
exige a lei que o agente mediante uma só ação ou omissão,
pratique dois ou mais crimes, idênticos ou não. Da prova colhida,
verificou-se que o acusado, com uma única ação (transportar),
praticou dois crimes diversos, ou seja, tranportou armas de fogo de
uso permitido e de uso restrito e, com isso, deverá ser aplicado o
contido no art. 70 do CP, quando da imposição do preceito
secundário previstos aos delitos.III DISPOSITIVO Isso posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal e,
como consequência, CONDENO o réu DAVID TEIXEIRA DE
SOUZA, por haver infringido as normas descritas nos arts. 14 e 16,
parágrafo único, inciso IV, ambos do Estatuto do Desarmamento
(Lei 10.826/2003), na forma do art. 70 do Código Penal; e DECLARO
EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu JAIME EDSON DE QUEIROZ,
nos termos do art. 107, I, do Código Penal c.c art. 62 do Código de
Processo Penal.Dosimetria da pena.Evidenciadas a autoria e a
materialidade dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido e de uso restrito, e atenta ao disposto nos arts. 59 e 68 do
Código Penal e art. 387 do CPP, passo à dosimetria e fixação da
pena que será imposta ao réu.Ambas as condutas atribuídas ao
sentenciado incidem no mesmo juízo de reprovabilidade. Portanto,
impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais
enunciadas no art. 59 do Código Penal, a fim de se evitar repetições
desnecessárias.Com relação a culpabilidade, o condenado não
agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que
torna sua conduta inserida no próprio tipo legal; o acusado não
possui antecedentes; quanto a personalidade e conduta social não
há nos autos elementos desabonadores; os motivos dos crimes se
revelaram reprováveis, uma vez que o acusado transportava o
material bélico com o intuito de fornecer armamento em local onde
ocorria conflito agrário, agravando ainda mais a tensão entre os
conflitantes; as circunstâncias se encontram relatadas nos autos,
nada tendo a se valorar; não há maiores consequências a irradiar
sobre os fatos; o comportamento da vítima (coletividade) não
contribuiu para as infrações.- Porte ilegal de arma de fogo de uso
pemitido (art. 14 da LEi 10.826/2006)Com base nas diretrizes já
mencionadas, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses
de reclusão. Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes,
bem como causas de aumento ou de diminuição de pena, razão
pela qual torno em definitiva a reprimenda em 02 (dois) anos e 03
(três) meses de reclusão. - Porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito (art. 16 da LEi 10.826/2006)Com base nas diretrizes já
mencionadas, fixo a pena-base em 03 (três) anos, 04 (quatro)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Inexistem circunstâncias
atenuante ou agravantes, bem como causa de aumento ou
diminuição de pena, razão pela qual torno em definitiva a reprimenda
em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
- Do concurso formal de crimes.Atendendo ao disposto no art. 70
do CP, aumento a mais grave das penas, (03 anos, 03 meses e 15
dias ), em 1/3, ANTE A QUANTIDADE DE ARMAS E MUNIÇÕES
APREENDIDAS, perfazendo a pena de 04 (quatro) anos e 04
(quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, tornando-a definitiva,
ante a ausência de outras causas modificadoras da pena.Condeno,
ainda, ao pagamento de 30 dias multa, à razão de 1/30 do salário
mínimo vigente ao tempo do fato para cada dia-multa.A pena será
cumprida em regime inicial semiaberto, a teor do art. 33, §2º, “b”, do
Código Penal.O réu não preenche os requisitos do art. 44, I e III
(motivos), do Código Penal, portanto, não faz jus a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.- Das últimas
deliberações.Condeno o réu ao pagamento das custas processuais,
podendo ser o valor deduzido daquele apreendido à fl. 52.Concedo
o sentenciado o direito de aguardar o julgamento de eventual
recurso em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.Intime-
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se o sentenciado, já qualificado acima, de que terá o prazo de 5
(cinco) dias para recorrer (art. 593, I, CPP).Intime-se, ainda, o
sentenciado para que, caso não recorram da SENTENÇA,
comprove o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias,
consistente no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) sob
pena de INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO, bem como,
para que recolha as custas processuais conforme valor constante
na certidão anexa, devendo comprovar o pagamento no Cartório
da Vara Criminal deste Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de PROTESTO e INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO
ESTADO, isso se o valor apreendido à fl. 52 não seja suficiente
para quitar as custas processuais. Desde já, determino que acaso
seja o valor apreendido à fl. 52 suficiente à quitação das custas e
remanesça saldo, seja abatido no valor da pena de multa.Restituiase os aparelhos celulares Samsung preto, modelo SMG130DT e
celular Positivo, modelo P30, apreendidos às fl. 18 ao sentenciado.
Destrua-se o coldre preto, os facões, bainha e blocos de anotações
apreendidos às fl. 18.Transitada em julgado esta DECISÃO,
proceda-se conforme previsto no art. 177 das Diretrizes Gerais
Judiciais.SERVE A PRESENTE DECISÃO DE CARTA
PRECATÓRIA/MANDADO DE INTIMAÇÃO, devendo o Oficial de
Justiça colher manifestação do réu quanto ao interesse em recorrer
da SENTENÇA condenatória.Publique-se. Registre-se. Intimemse. Cumpra-se.Nada mais havendo, arquive-se.S. Miguel do
Guaporé-RO, terça-feira, 5 de junho de 2018.Ligiane Zigiotto
Bender Juíza de Direito
Proc.: 0002458-47.2014.8.22.0022
Classe: Ação Penal - (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Réu: Igor Jefferson Pereira de Souza brasileiro, convivente,
mecânico bombista, portador do RG nº 1111735 SSP/RO e CPF nº
007.626.462-92, nascido aos 23/10/1982, natural de Timon/MA, filho
de Antônio Pereira de Souza e Maria Perpetuo Socorro Souza.
Capitulação: Art. 217-A, do Código Penal Brasileiro.
Adv.: Luiz Carlos Rettmann OAB/RO 5647
FINALIDADE: INTIMAR o advogado acima citado da redesignação
de audiência de instrução e julgamento, para o dia 13/09/2018,
às 9h, neste Juízo, ficando prejudicada a audiência anteriormente
designada para o dia 31/7/2018, às 9h.
Sede do Juízo: Fórum Juiz Anísio Garcia Martin, Av. São Paulo,
1395, bairro Cristo Rei, fone: (0xx69)3642-2660/2661, CEP.:
76.932-000, São Miguel do Guaporé-RO.
SMG/RO, 10 de julho de 2018
Jerlis dos Passos Silva
Diretor do Cartório Criminal

1ª VARA CÍVEL
1º Cartório Cível
Vara Cível da Comarca de São Miguel do Guaporé
Juiz: Ligiane Zigiotto Bender
SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES, FAÇAM-NAS PESSOALMENTE
AO JUIZ OU CONTATE-NOS VIA INTERNET.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: smg1civel@tjro.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 dias
CITAÇÃO DE: JULIO CESAR SANTANA, inscrito no CPF sob o nº
544.833.952-20, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR o executado, acima qualificado, de todos
os termos da presente ação, para no prazo de 05 (cinco) dias
pagar a dívida abaixo descrita, com juros, multa, custas, despesas
processuais, e encargos indicados na certidão de dívida ativa,
acrescida de custas judiciais e honorários, ou garantir a execução,
sob pena de penhora/arresto de tantos bens quantos bastem para
pagamento do débito.

QUARTA-FEIRA, 11-07-2018

354

VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO: R$ 403.539,21 (quatrocentos
e três mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos).
Valor atualizado em 27/03/2018.
Processo: 0002978-07.2014.8.22.0022
Classe: Execução Fiscal
Assunto: Dívida Ativa
Exequente: Fazenda Nacional
Executado: Industria e Comercio de Madeiras e Transportes Bedin;
e Julio Cesar Santanda
CDA N.º: 24414001812-86, data da emissão 11/07/2014
Sede do Juízo: Fórum Juiz Anísio Garcia Martin, Av. São Paulo,
1395, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé/RO.
São Miguel do Guaporé-RO, 15 de junho de 2018
Ligiane Zigiotto Bender
Juíza de Direito
Proc.: 0001802-95.2011.8.22.0022
Ação:Procedimento Ordinário (Cível)
Requerente:Siberto Kiepert Brandemburg
Advogado:Neide Skalecki de Jesus Gonçalves (OAB/RO 283-B)
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado:Procurador do Inss (NBO 020)
DECISÃO:
DECISÃO Vistos.SIEBERTO KIEPERT BRANDEMBURG,
ingressou com a presente ação, com pedido de tutela de urgência,
pleiteando a concessão de benefício auxílio doença com posterior
conversão em aposentadoria por invalidez em desfavor do
Instituto Nacional de Seguro Social -INSS, ao argumento de que
é segurado especial e está incapacitado para o labor em razão
de doença.Com a inicial (fl. 03/09) apresentou procuração e
documentos (fls. 10/27).Recebido o feito para processamento,
foram deferidos os benefícios da justiça gratuita. Indeferido o
pedido de antecipação de tutela (fl.28).Devidamente citado (fl. 36)
o requerido não apresentou contestação (fl. 36-v).Determinada a
realização de exame pericial (fl. 37/38).Laudo pericial juntado às
fls. 46/49.Alegações finais às fls. 51/52 e 53.Designada audiência
de instrução (fl. 54), posteriormente redesignada (fl. 59).Realizada
audiência as testemunhas foram dispensadas sendo o feito julgado
procedente (fl.62/62).Interposto recurso de apelação (fls. 65/66).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 71/76).SENTENÇA anulada
face a falta de prova testemunhal (fl. 102).Designada audiência
de instrução (fl. 108).Realizada audiência de instrução ocasião
em que foram ouvidas 02 (duas) testemunhas e determinada a
realização de nova perícia (fls. 113/118).Novo laudo juntado
às fls. 120/125.O autor reforçou o pedido de tutela de urgência
(fls. 127/128).Relatei. Decido.A tutela de urgência será deferida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
(art. 300 do CPC).É certo que tais requisitos devem estar
presentes de forma conjunta, pois a tutela de urgência neste caso
é forma de antecipação do próprio direito.Desta forma, o cerne
da questão liminar é averiguar se existem ou não os requisitos
legais para concessão da tutela de urgência requerida para que
seja implementado o benefício previdenciário auxílio-doença
pleiteado pela autora até DECISÃO final da ação.Pois bem.No
tocante ao auxílio-doença, o art. 59, caput, da Lei n.º 8.213/91,
assim dispõe:Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado
que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência
exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a
sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado
que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador
da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício,
salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão
ou agravamento dessa doença ou lesão.Assim, para a concessão
do benefício auxílio- doença, previsto no art. 59 da Lei 8.213/91,
três são os requisitos, quais sejam, a qualidade de segurado, o
cumprimento da carência de 12 contribuições mensais (art. 25,
I, do citado DISPOSITIVO ), quando for preciso, e a constatação
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da existência de incapacidade laboral.Feitas tais considerações,
compulsando os autos verifico que a parte autora instruiu a
exordial com vários documentos relacionados à atividade rural,
sendo que considero verossímil a alegação de que é segurado
especial. As testemunhas ouvidas em juízo também corroboraram
tal alegação.Quanto a incapacidade, os vários laudos médicos
colacionados aos autos, ao menos dão conta da incapacidade
da parte autora para o labor rural, estando caracterizada a
probabilidade in limine litis do direito. A condição de incapacidade
foi inclusive confirmada pelo perito do juízo no laudo juntado às fls.
120/125 o qual concluiu pela incapacidade parcial e permanente.
No mais, o perigo de dano resta evidente visto que, sem poder
trabalhar, o autor não poderá auferir renda para sustento próprio
e o de sua família. Frise-se que este processo tramita desde 2011
e, embora esteja na fase final, ainda levará mais algum tempo
para ser julgado considerando os prazos em dobro da autarquia
e o alto volume de demandas nesta comarca, o pode prejudicar
ainda mais a parte autora.Diante de todo o exposto, DEFIRO o
pedido de tutela de urgência, por entender estarem preenchidos
os requisitos legais autorizadores para tanto, devendo ser o
INSS oficiado para que implante, no prazo de 15 (quinze) dias, o
benefício auxílio-doença em favor do autor no valor de um salário
mínimo.Cumprida a determinação supra, vista às partes para
alegações finais no prazo legal, tornando conclusos em seguida
para SENTENÇA.S. Miguel do Guaporé-RO, segunda-feira, 4 de
junho de 2018.Ligiane Zigiotto Bender Juíza de Direito
Dilcinea Silvério Silva
Diretora de Cartório
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO CEP: 76932-000 - Fone:(3642-2660)
Processo nº: 7001673-92.2016.8.22.0022
Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: SILVA & DE ROS LTDA
Advogado do(a) EXEQUENTE: SILVANE SECAGNO - RO0005020
EXECUTADO: JOSE NERCI SAURIN
DESPACHO
Vistos,
Indefiro o pedido de penhora online, via BACENJUD, requerido pela
exequente, eis que o executado interpôs embargos à execução.
Lado outro, no que se refere a alegação pela exequente da
apresentação intempestiva dos embargos, merece ponderações.
O prazo para a interposição dos embargos à execução para o
executado, iniciou-se em 20/03/2017 com prazo final em 03/04/2017.
No dia 07/04/2017 o executado manifestou-se nos autos, alegando
preliminares prejudiciais ao mérito da presente, sendo que deveria
tê-lo feita em autos apartados, conforme determinado o artigo
914, do CPC.Posteriormente, o executado peticionou nos autos,
requerendo dilação de prazo para a distribuição dos embargos à
execução, já que interposto equivocadamente nos próprios autos,
o que foi deferido por este juízo. Não houve manifestação da parte
exequente acerca do pedido. Os embargos foram distribuídos
intempestivamente.
Contudo, ainda que o executado tenha distribuídos os embargos,
intempestivamente, foi determinada a conexão desta ação com o
processo que tramita na Comarca de Machadinho D’Oeste/RO,
sendo que o feito tramitará naquela Comarca.
No mais, foi determinado o translado da decisão que determinou a
conexão da presente execução nestes autos.
Pratique-se o necessário.
Intimem-se.
São Miguel do Guaporé, 10 de junho de 2018.
Ligiane Zigiotto Bender
Juíza de direito
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO CEP: 76932-000 - Fone:( )
Processo nº 7002102-25.2017.8.22.0022
AUTOR: JESUS SABIO DO VALE
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
SentençaTrata-se de ação previdenciária com pedido de tutela de
urgência, ajuizada por JESUS SABIO DO VALE, qualificado nos
autos, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
visando o restabelecimento de benefício auxílio-doença com
posterior conversão em aposentadoria por invalidez. Para tanto o
autor alega preencher todos os requisitos exigidos.
Com a inicial (ID 12623092) juntou procuração (ID 12368673) e
demais documentos.
A ação foi recebida para processamento (ID 13184780) sendolhe deferida a gratuidade judiciária, dispensada a realização de
audiência de conciliação, postergada a análise do pedido de tutela
antecipada e determinada a produção de prova pericial por perito
designado pelo juízo com posterior citação do requerido.
O laudo pericial foi juntado ao ID 14389696.
Citado, o INSS deixou decorrer o prazo sem apresentar contestação
(Id 15983327).
O autor manifestou-se acerca do laudo reiterando os pedidos da
exordial (ID 16333662).
Ao Id 17272924 a autarquia requerida manifestou-se nos autos
pugnando pela improcedência da demanda em razão do não
preenchimento dos requisitos exigidos, tendo o autor rechaçado
tais argumentos ao Id n. 17808002.
Vieram os autos conclusos.
É o necessário. Fundamento e DECIDO.
Cuida-se de ação de conhecimento em que a parte autora pleiteia
em seu favor a condenação do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL (INSS) a concessão de benefício previdenciário
denominado auxílio doença com a sua posterior conversão em
aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que preenche os
requisitos indispensáveis para tanto.
In casu, verifico a possibilidade de julgamento antecipado da lide,
com fulcro no art. 355, I do CPC, vez que a questão de mérito é de
direito e de fato, porém não existe a necessidade de produzir provas
orais em audiência sendo suficientes os elementos acostados aos
autos.
No tocante ao auxílio-doença, o art. 59, caput, da Lei n.º 8.213/91,
assim dispõe:
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta
Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade
habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado
que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da
doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo
quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou
agravamento dessa doença ou lesão.
Quanto à aposentadoria por invalidez, dispõe o artigo 42, da Lei n.
8.213/1991:
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando
for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que,
estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz
e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que
lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer
nessa condição.
Assim, para a concessão dos benefícios da aposentadoria por
invalidez e auxílio doença, previstos nos arts. 42 e 59 da Lei
8.213/91, três são os requisitos, quais sejam, a qualidade de
segurado, o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais
(art. 25, I, do citado dispositivo), quando for preciso, e a constatação
da existência de incapacidade laboral temporária ou permanente,
conforme o caso.
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Desta forma, para fazer jus ao auxílio-doença e aposentadoria por
invalidez comuns, ou seja, cuja causa decorra de doença, deve-se
fazer prova do tempo de carência exigido, nos moldes do art. 25, I, da
Lei 8.213/91. Já nos casos em que a incapacidade se dá em razão
de um acidente de qualquer natureza ou de doença profissional, é
devido ao segurado do RGPS ou trabalhador rural, o benefício de
auxílio-doença acidentário. Têm direito ao auxílio-doença acidentário
o empregado, o trabalhador avulso, o médico-residente e o segurado
especial. A concessão do auxílio-doença acidentário não exige
tempo mínimo de contribuição. O segurado que sofreu acidente ou é
portador de doença profissional não tem necessidade de comprovar
carência para a concessão do auxílio-doença acidentário, porém,
outros requisitos são de essencial cumprimento.
Cabe aclarar que período de carência para fins previdenciários é
o número mínimo de meses (competências) pagos ao INSS para
que o cidadão, ou em alguns casos o seu dependente, possa ter
direito de receber um benefício. A carência começa a ser contada
conforme o tipo de atividade exercida bem como a época em que
aconteceu a filiação, a inscrição ou a contribuição. No caso de
contribuinte individual ou facultativo a carência conta a partir do
momento em que o cidadão faz o seu primeiro pagamento ao INSS
em dia, ou seja, a partir do primeiro pagamento realizado até a data
de vencimento.
Quanto à manutenção da qualidade de segurado, diz o artigo
15 da Lei 8.213/91 que mantém a qualidade de segurado,
independentemente de contribuições: “I - sem limite de prazo,
quem está em gozo de benefício; II - até 12 (doze) meses após
a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer
atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver
suspenso ou licenciado sem remuneração; III - até 12 (doze)
meses após cessar a segregação, o segurado acometido de
doença de segregação compulsória; IV - até 12 (doze) meses após
o livramento, o segurado retido ou recluso; V - até 3 (três) meses
após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas
para prestar serviço militar; VI - até 6 (seis) meses após a cessação
das contribuições, o segurado facultativo. § 1º O prazo do inciso II
será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado
já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem
interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. § 2º Os
prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses
para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho
e da Previdência Social. § 3º Durante os prazos deste artigo, o
segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência
Social. § 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia
seguinte ao término do prazo fixado no II - até 12 (doze) meses
após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de
exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social
ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração.”
No caso do artigo 15, § 1º, da Lei 8.213/91, se o segurado já
tiver vertido mais de 120 contribuições, o prazo é ampliado para
24 meses e, em sendo o segurado desempregado, desde que
comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho, o prazo é acrescido de mais de 12 meses
(§ 2º), ou seja, num total de 36 meses.
Frise-se que, nos termos do Art. 27-A da Lei 8.213/91 (Incluído
pela lei nº 13.457, de 2017), no caso de perda da qualidade de
segurado, para efeito de carência para a concessão dos benefícios
de que trata esta Lei, o segurado deverá contar, a partir da nova
filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos
nos incisos I e III do caput do art. 25 desta Lei.
Feitas tais considerações e após detida análise dos autos
entendo que, in casu, a qualidade de segurado está devidamente
comprovada visto que o autor percebeu auxílio-doença até
15.06.2017. Ademais, não é exigido tempo mínimo de contribuição
para concessão de auxílio-doença acidentário.
Quanto à alegada incapacidade para o exercício de atividade que
lhe garanta subsistência, conforme laudo pericial elaborado pela
médica perita nomeada, Dra. Tanglian Mara J. Da Silva - CRM/RO
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2256 (ID 14389696) verifica-se que o autor está/foi acometido por
Traumatismo do plexo braquial – CID S 14.3, Síndrome do túnel
do carpo – CID G 56.0, Traumatismo intra craniano – CID S 06 e
Fratura extremidade superior do úmero – CID S 42.2, sendo que
as sequelas de tais lesões/traumas, conforme concluiu a perita, o
incapacitam total e permanente para todas as atividades que lhe
gerem renda. Não há nada que infirme essa assertiva, a qual, em
decorrência de presumida isenção e equidistância que o perito
judicial tem das partes, deve prevalecer sobre as conclusões da
perícia realizada pelo INSS na via administrativa.
A autarquia requerida nem mesmo apresentou contestação,
mas, de forma intempestiva, manifestou-se nos autos pugnando
pela improcedência da demanda. Friso que, embora não conste
nos autos documento que comprove cabalmente a negativa
administrativa, o fato de o INSS ter-se manifestado acerca do
mérito afasta qualquer eventual alegação de falta de interesse de
agir do autor.
Assim, preenchidos os requisitos exigidos, o autor faz jus ao
restabelecimento do auxílio-doença a partir da data da indevida
cessação administrativa (15.06.2017), respeitado o prazo
prescricional e descontadas eventuais parcelas já recebidas desde
então, benefício este que deverá ser convertido em aposentadoria
por invalidez a partir da data da constatação da invalidez total,
apontada pela perícia realizada nos autos, ou seja, da data da
perícia médica ocorrida em 19.10.2017.
Por oportuno colaciono o seguinte aresto do TRF1, com grifo nosso:
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
INCAPACIDADE COMPROVADA. TUTELA ANTECIPADA.
MANTIDA. TERMO INICIAL NA CESSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os requisitos
indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de
auxílio- doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade
de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; c)
a incapacidade total e definitiva (aposentadoria por invalidez) ou
parcial ou total e temporária (auxílio doença) para atividade laboral.
2. Da análise do caso concreto, verifica-se o preenchimento dos
requisitos legais para a concessão do benefício de aposentadoria
por invalidez, ainda que em parcial desacordo com a conclusão
médica pericial. 3. Na hipótese de cessação indevida, o benefício
deve ser restabelecido desde a suspensão, realizando-se sua
conversão em aposentadoria por invalidez a partir da data do
laudo médico pericial. 4. Mantida tutela específica da obrigação
de fazer para implantação imediata do benefício, com fundamento
no art. 273, c/c art. 461, § 3º, do CPC. 5. Juros de mora e
correção monetária de acordo com os parâmetros do Manual de
Cálculos da Justiça Federal. 6. Apelação do INSS a que se nega
provimento. Remessa oficial a que se dá parcial provimento. (TRF1 - AC: 00655995120094019199 0065599-51.2009.4.01.9199,
Relator: JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA,
Data de Julgamento: 26/10/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL
PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação:
16/02/2016 e-DJF1 P. 845)
Frise-se que, como a aposentadoria por invalidez não se trata de
uma espécie vitalícia, o segurado receberá o benefício enquanto
estiver incapaz total e permanentemente para as atividades
laborais, estando o segurado obrigado a se sujeitar a exame
médico-pericial periódico (art. 70 da Lei n. 8.212/1991 e art. 101
da Lei n. 8.213/1991), ainda que o direito ao benefício tenha sido
assegurado apenas em juízo, exceto se maior de 60 anos. Caso
haja o retorno da capacidade por meio de algum tratamento e/ou
intervenção médica, ou o retorno voluntário ao trabalho, o benefício
será cessado.
Cabe ainda ressaltar que o STJ já decidiu pela inexistência de
paralelismo das formas, pelo que o benefício concedido judicialmente
pode ser cessado mediante nova perícia administrativa (REsp
1429976/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014), ou, como visto,
pela inércia do segurado que não requer a prorrogação da benesse
quando é estipulada uma alta programada.
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Ademais a parte autora deverá comparecer sempre que solicitada
pela Instituição Requerida para avaliação quanto à continuidade
das condições que deram origem ao benefício, nos termos do art.
101 da Lei n.º 8.213/91, não podendo haver cessação sem que a
isso aponte perícia realizada pela Autarquia atestando a aptidão ou
restabelecimento da parte autora.
Quanto ao cálculo dos juros e correção monetária o STF,
apreciando o tema 810 da repercussão geral a partir do RE nº
870947, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei
nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais
a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito
ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com
a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.
Com isto, segundo o voto vencedor, os benefícios previdenciários
devem ter as parcelas vencidas atualizadas monetariamente
segundo o IPCA-E, a partir da vigência da Lei nº 11.960/09. No
período que antecede à vigência do citado diploma legal, a correção
monetária se fará nos termos do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
Os juros de mora, por sua vez, são aplicados conforme metodologia
e índices do Manual de Orientação de Procedimentos para os
Cálculos da Justiça Federal, simples de 1% ao mês, a contar da
citação, até jun/2009 (Decreto 2.322/1987), até abr/2012 simples de
0,5% e, a partir de mai/2012, mesmo percentual de juros incidentes
sobre os saldos em caderneta de poupança (Lei 11.960/2009).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida em
juízo por JESUS SABIO DO VALE e, em consequência, declaro
extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487,
I, do CPC para o fim de:
1) CONDENAR o INSS a restabelecer à parte autora o benefício
auxílio-doença, no valor correspondente a 91% de seu salário de
benefício, não podendo ser inferior a 01 (um) salário-mínimo mensal,
desde data da indevida cessação administrativa (15.06.2017),
observando o disposto no art. 61 da Lei 8.213/91 e respeitado o
prazo prescricional.
2) CONVERTER o benefício de auxílio-doença concedido no item
1 em aposentadoria por invalidez, devido desde a data do exame
pericial judicial que constatou a invalidez permanente e total do
autor, qual seja 19.10.2017, no importe de 100% de seu salário
de benefício, não podendo ser inferior a 01 (um) salário mínimo
mensal.
3) CONDENAR o INSS, ao pagamento das prestações vencidas,
atualizadas monetariamente segundo o IPCA-E, a partir da vigência
da Lei nº 11.960/09. Os juros de mora, por sua vez, serão fixados
segundo o manual de cálculos da Justiça Federal, simples de 1%
ao mês, a contar da citação, até jun/2009 (Decreto 2.322/1987),
até abr/2012 simples de 0,5% e, a partir de mai/2012, mesmo
percentual de juros incidentes sobre os saldos em caderneta de
poupança (Lei 11.960/2009).
Frise-se que, como a aposentadoria por invalidez não se trata de
uma espécie vitalícia, o segurado receberá o benefício enquanto
estiver incapaz total e permanentemente para as atividades
laborais, estando o segurado obrigado a se sujeitar a exame
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médico-pericial periódico (art. 70 da Lei n. 8.212/1991 e art. 101
da Lei n. 8.213/1991), ainda que o direito ao benefício tenha sido
assegurado apenas em juízo, exceto se maior de 60 anos. Caso
haja o retorno da capacidade por meio de algum tratamento e/ou
intervenção médica, ou o retorno voluntário ao trabalho, o benefício
será cessado.
Ainda, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA de mérito
para determinar que o requerido passe a pagar à parte requerente
benefício no valor correspondente a 100% de seu salário de
benefício por mês (não podendo ser inferior ao salário mínimo) no
prazo de 30 (trinta dias), sob pena de responsabilização criminal do
responsável pelo não atendimento.
Caso seja conveniente à escrivania, sirva a presente como ofício à
APS - ADJ de Porto Velho/RO - Gerência Executiva do INSS, para
que implante o benefício concedido ao autor, no prazo discriminado
acima, instruindo-se o ofício com as cópias necessárias, devendo
ser informado nos autos o cumprimento desta determinação.
A autarquia ré, uma vez sucumbente, arcará com o pagamento dos
honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre
valor das prestações vencidas até a data da prolação da sentença,
nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.
Sem custas considerando que a vencida é autarquia, nos termos
do art. 5º, inciso I da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Decisão não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art.
496, § 3º, I do Código de Processo Civil.
Independentemente do trânsito em julgado desta, requisite-se o
pagamento dos honorários periciais.
P. R. I. Transitada em julgado, expeça-se o necessário e,
oportunamente, arquive-se os autos.
São Miguel do Guaporé, 20 de junho de 2018.
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Poder Judiciário
São Miguel do Guaporé - Vara Única
Av.São Paulo, 1395, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé - RO CEP: 76932-000 - Fone:( )
Processo nº 7001042-17.2017.8.22.0022
AUTOR: EZAIDE FELIPE
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS PROCURADORIA FEDERAL EM RONDONIA
SentençaTrata-se de ação previdenciária com pedido de tutela de
urgência, ajuizada por EZAIDE FELIPE, qualificado nos autos, em
face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, visando
o restabelecimento de benefício auxílio-doença com posterior
conversão em aposentadoria por invalidez. Para tanto o autor
alega preencher todos os requisitos exigidos.
Com a inicial (ID 10038783) juntou procuração (ID 10038798) e
demais documentos.
A ação foi recebida para processamento (ID 10731080) sendolhe deferida a gratuidade judiciária, dispensada a realização de
audiência de conciliação, postergada a análise do pedido de tutela
antecipada e determinada a produção de prova pericial por perito
designado pelo juízo com posterior citação do requerido.
O laudo pericial foi juntado ao ID 13754993.
Citado, o INSS deixou decorrer o prazo sem apresentar contestação
(Id 5790621).
O autor manifestou-se acerca do laudo reiterando os pedidos da
exordial (ID 16498927).
Vieram os autos conclusos.
É o necessário. Fundamento e DECIDO.
Cuida-se de ação de conhecimento em que a parte autora pleiteia
em seu favor a condenação do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL (INSS) a restabelecer benefício previdenciário
denominado auxílio doença com a sua posterior conversão em
aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que preenche os
requisitos indispensáveis para tanto.
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A autarquia ré não apresentou contestação apesar de devidamente
citada, no entanto, a teor do Art. 345, II do CPC, os efeitos materiais
da revelia não se aplicam ao INSS por se tratar de autarquia e ser
indisponível seu patrimônio. Ademais, “o STJ tem entendimento
firme no sentido de que não se aplica à Fazenda Pública o efeito
material da revelia, isto é a presunção de veracidade dos fatos
narrados pelo autor, pois seus bens e direitos são considerados
indisponíveis (...)” (Resp 1332976, DJE 25/10/2012).
Assim, passo a analisar o mérito baseando-me nos elementos e
provas acostados autos. Friso que este feito comporta julgamento
antecipado, com fulcro no art. 355, I do CPC, vez que a questão de
mérito é de direito e de fato, porém não existe a necessidade de
produzir provas orais em audiência sendo suficientes os elementos
acostados aos autos.
No tocante ao auxílio-doença, o art. 59, caput, da Lei n.º 8.213/91,
assim dispõe:
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta
Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade
habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado
que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da
doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo
quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou
agravamento dessa doença ou lesão.
Quanto à aposentadoria por invalidez, dispõe o artigo 42, da Lei n.
8.213/1991:
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando
for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que,
estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz
e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que
lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer
nessa condição.
Assim, para a concessão dos benefícios da aposentadoria por
invalidez e auxílio doença, previstos nos arts. 42 e 59 da Lei
8.213/91, três são os requisitos, quais sejam, a qualidade de
segurado, o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais
(art. 25, I, do citado dispositivo), quando for preciso, e a constatação
da existência de incapacidade laboral temporária ou permanente,
conforme o caso.
Desta forma, para fazer jus ao auxílio-doença e aposentadoria por
invalidez comuns, ou seja, cuja causa decorra de doença, devese fazer prova do tempo de carência exigido, nos moldes do art.
25, I, da Lei 8.213/91. Já nos casos em que a incapacidade se
dá em razão de um acidente de qualquer natureza ou de doença
profissional, é devido ao segurado do RGPS ou trabalhador rural,
o benefício de auxílio-doença acidentário. Têm direito ao auxíliodoença acidentário o empregado, o trabalhador avulso, o médicoresidente e o segurado especial. A concessão do auxílio-doença
acidentário não exige tempo mínimo de contribuição. O segurado
que sofreu acidente ou é portador de doença profissional não tem
necessidade de comprovar carência para a concessão do auxíliodoença acidentário, porém, outros requisitos são de essencial
cumprimento.
Cabe aclarar que período de carência para fins previdenciários é
o número mínimo de meses (competências) pagos ao INSS para
que o cidadão, ou em alguns casos o seu dependente, possa ter
direito de receber um benefício. A carência começa a ser contada
conforme o tipo de atividade exercida bem como a época em que
aconteceu a filiação, a inscrição ou a contribuição. No caso de
contribuinte individual ou facultativo a carência conta a partir do
momento em que o cidadão faz o seu primeiro pagamento ao INSS
em dia, ou seja, a partir do primeiro pagamento realizado até a data
de vencimento.
Quanto à manutenção da qualidade de segurado, diz o artigo
15 da Lei 8.213/91 que mantém a qualidade de segurado,
independentemente de contribuições: “I - sem limite de prazo,
quem está em gozo de benefício; II - até 12 (doze) meses após
a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer
atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver
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suspenso ou licenciado sem remuneração; III - até 12 (doze)
meses após cessar a segregação, o segurado acometido de
doença de segregação compulsória; IV - até 12 (doze) meses após
o livramento, o segurado retido ou recluso; V - até 3 (três) meses
após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas
para prestar serviço militar; VI - até 6 (seis) meses após a cessação
das contribuições, o segurado facultativo. § 1º O prazo do inciso II
será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado
já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem
interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. § 2º Os
prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses
para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho
e da Previdência Social. § 3º Durante os prazos deste artigo, o
segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência
Social. § 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia
seguinte ao término do prazo fixado no II - até 12 (doze) meses
após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de
exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social
ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração.”
No caso do artigo 15, § 1º, da Lei 8.213/91, se o segurado já
tiver vertido mais de 120 contribuições, o prazo é ampliado para
24 meses e, em sendo o segurado desempregado, desde que
comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho, o prazo é acrescido de mais de 12 meses
(§ 2º), ou seja, num total de 36 meses.
Frise-se que, nos termos do Art. 27-A da Lei 8.213/91 (Incluído
pela lei nº 13.457, de 2017), no caso de perda da qualidade de
segurado, para efeito de carência para a concessão dos benefícios
de que trata esta Lei, o segurado deverá contar, a partir da nova
filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos
nos incisos I e III do caput do art. 25 desta Lei.
Feitas tais considerações e após detida análise dos autos entendo
que, in casu, a qualidade de segurado e carência está devidamente
comprovada visto que o autor percebeu auxílio-doença até
19.09.2016, consoante documento de ID n. 10038839, sendo que,
quando da propositura desta demanda, estava no período de graça.
Quanto à alegada incapacidade para o exercício de atividade que
lhe garanta subsistência, conforme laudo pericial elaborado pela
médica perita nomeada, Dra. Andreía dos Santos Melquisedec CRM/RO 3432 (ID 13754993) verifica-se que o autor está acometido
por Osteoartrose erosiva (CID M 15.4); Artrose não espeficada (CID
M 19.9); Outros transtornos articulares não classificados em outra
parte (CID M 25.7); Espondilose (CID M 45); Outros transtornos
de discos invertebrais (CID M 51); transtornos de discos lombares
e de outros discos invertebrais com radiculopatia (CID M 51.1); e
lumbago com ciática (CID M 54.4) doenças/lesões que, conforme
concluiu a perita, o incapacitam total e permanentemente para todas
as atividades laborais. Não há nada que infirme essa assertiva, a
qual, em decorrência de presumida isenção e equidistância que o
perito judicial tem das partes, deve prevalecer sobre as conclusões
da perícia realizada pelo INSS na via administrativa.
Assim, preenchidos os requisitos exigidos, o autor faz jus ao
restabelecimento do auxílio-doença a partir da data da indevida
cessação administrativa (19.09.2016), respeitado o prazo
prescricional e descontadas eventuais parcelas já recebidas desde
então, benefício este que deverá ser convertido em aposentadoria
por invalidez a partir da data da constatação da invalidez total,
apontada pela perícia realizada nos autos, ou seja, da data da
perícia médica ocorrida em 30.06.2017.
Por oportuno colaciono o seguinte aresto do TRF1, com grifo nosso:
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
INCAPACIDADE COMPROVADA. TUTELA ANTECIPADA.
MANTIDA. TERMO INICIAL NA CESSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os requisitos
indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de
auxílio- doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade
de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; c)
a incapacidade total e definitiva (aposentadoria por invalidez) ou
parcial ou total e temporária (auxílio doença) para atividade laboral.
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2. Da análise do caso concreto, verifica-se o preenchimento dos
requisitos legais para a concessão do benefício de aposentadoria
por invalidez, ainda que em parcial desacordo com a conclusão
médica pericial. 3. Na hipótese de cessação indevida, o benefício
deve ser restabelecido desde a suspensão, realizando-se sua
conversão em aposentadoria por invalidez a partir da data do
laudo médico pericial. 4. Mantida tutela específica da obrigação
de fazer para implantação imediata do benefício, com fundamento
no art. 273, c/c art. 461, § 3º, do CPC. 5. Juros de mora e
correção monetária de acordo com os parâmetros do Manual de
Cálculos da Justiça Federal. 6. Apelação do INSS a que se nega
provimento. Remessa oficial a que se dá parcial provimento. (TRF1 - AC: 00655995120094019199 0065599-51.2009.4.01.9199,
Relator: JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA,
Data de Julgamento: 26/10/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL
PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação:
16/02/2016 e-DJF1 P. 845)
Frise-se que, como a aposentadoria por invalidez não se trata de
uma espécie vitalícia, o segurado receberá o benefício enquanto
estiver incapaz total e permanentemente para as atividades
laborais, estando o segurado obrigado a se sujeitar a exame
médico-pericial periódico (art. 70 da Lei n. 8.212/1991 e art. 101
da Lei n. 8.213/1991), ainda que o direito ao benefício tenha sido
assegurado apenas em juízo, exceto se maior de 60 anos. Caso
haja o retorno da capacidade por meio de algum tratamento e/ou
intervenção médica, ou o retorno voluntário ao trabalho, o benefício
será cessado.
Cabe ainda ressaltar que o STJ já decidiu pela inexistência de
paralelismo das formas, pelo que o benefício concedido judicialmente
pode ser cessado mediante nova perícia administrativa (REsp
1429976/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014), ou, como visto,
pela inércia do segurado que não requer a prorrogação da benesse
quando é estipulada uma alta programada.
Ademais a parte autora deverá comparecer sempre que solicitada
pela Instituição Requerida para avaliação quanto à continuidade
das condições que deram origem ao benefício, nos termos do art.
101 da Lei n.º 8.213/91, não podendo haver cessação sem que a
isso aponte perícia realizada pela Autarquia atestando a aptidão ou
restabelecimento da parte autora.
Quanto ao cálculo dos juros e correção monetária o STF,
apreciando o tema 810 da repercussão geral a partir do RE nº
870947, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei
nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais
a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito
ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com
a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.
Com isto, segundo o voto vencedor, os benefícios previdenciários
devem ter as parcelas vencidas atualizadas monetariamente
segundo o IPCA-E, a partir da vigência da Lei nº 11.960/09. No
período que antecede à vigência do citado diploma legal, a correção
monetária se fará nos termos do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
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Os juros de mora, por sua vez, são aplicados conforme metodologia
e índices do Manual de Orientação de Procedimentos para os
Cálculos da Justiça Federal, simples de 1% ao mês, a contar
da citação, até jun/2009 (Decreto 2.322/1987), até abr/2012
simples de 0,5% e, a partir de mai/2012, mesmo percentual de
juros incidentes sobre os saldos em caderneta de poupança (Lei
11.960/2009).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida em
juízo por EZAIDE FELIPE e, em consequência, declaro extinto o
processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do
CPC para o fim de:
1) CONDENAR o INSS a restabelecer à parte autora o benefício
auxílio-doença, no valor correspondente a 91% de seu salário de
benefício, não podendo ser inferior a 01 (um) salário-mínimo mensal,
desde data da indevida cessação administrativa (19.09.2016),
observando o disposto no art. 61 da Lei 8.213/91 e respeitado o
prazo prescricional.
2) CONVERTER o benefício de auxílio-doença concedido no item
1 em aposentadoria por invalidez, devido desde a data do exame
pericial judicial que constatou a invalidez permanente e total do
autor, qual seja 30.06.2017, no importe de 100% de seu salário
de benefício, não podendo ser inferior a 01 (um) salário mínimo
mensal.
3) CONDENAR o INSS, ao pagamento das prestações vencidas,
atualizadas monetariamente segundo o IPCA-E, a partir da vigência
da Lei nº 11.960/09. Os juros de mora, por sua vez, serão fixados
segundo o manual de cálculos da Justiça Federal, simples de 1%
ao mês, a contar da citação, até jun/2009 (Decreto 2.322/1987),
até abr/2012 simples de 0,5% e, a partir de mai/2012, mesmo
percentual de juros incidentes sobre os saldos em caderneta de
poupança (Lei 11.960/2009).
Frise-se que, como a aposentadoria por invalidez não se trata de
uma espécie vitalícia, o segurado receberá o benefício enquanto
estiver incapaz total e permanentemente para as atividades
laborais, estando o segurado obrigado a se sujeitar a exame
médico-pericial periódico (art. 70 da Lei n. 8.212/1991 e art. 101
da Lei n. 8.213/1991), ainda que o direito ao benefício tenha sido
assegurado apenas em juízo, exceto se maior de 60 anos. Caso
haja o retorno da capacidade por meio de algum tratamento e/ou
intervenção médica, ou o retorno voluntário ao trabalho, o benefício
será cessado.
Ainda, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA de mérito
para determinar que o requerido passe a pagar à parte requerente
benefício no valor correspondente a 100% de seu salário de
benefício por mês (não podendo ser inferior ao salário mínimo) no
prazo de 30 (trinta dias), sob pena de responsabilização criminal do
responsável pelo não atendimento.
Caso seja conveniente à escrivania, sirva a presente como
ofício à APS - ADJ de Porto Velho/RO - Gerência Executiva
do INSS, para que implante o benefício concedido ao autor, no
prazo discriminado acima, instruindo-se o ofício com as cópias
necessárias, devendo ser informado nos autos o cumprimento
desta determinação.
A autarquia ré, uma vez sucumbente, arcará com o pagamento dos
honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre
valor das prestações vencidas até a data da prolação da sentença,
nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.
Sem custas considerando que a vencida é autarquia, nos termos
do art. 5º, inciso I da Lei Estadual n. 3.896/2016.
Decisão não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art.
496, § 3º, I do Código de Processo Civil.
Independentemente do trânsito em julgado desta, requisite-se o
pagamento dos honorários periciais.
P. R. I. Transitada em julgado, expeça-se o necessário e,
oportunamente, arquive-se os autos.
São Miguel do Guaporé, 20 de junho de 2018.
Fábio Batista da Silva
Juiz de Direito

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de
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